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Rok działania Przystanku Historia w Poznaniu

24 września 2020 roku poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej otworzył nową
przestrzeń do spotkań na poznańskich Jeżycach. Podczas uroczystego otwarcia,
zainaugurowano cykl rozmów „Historia w obrazie” – pierwsza odsłona w związku z
nadchodzącą rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego dotyczyła wybitnej
postaci wielkopolskiej konspiracji: zamordowanego przez Niemców w 1943 r. w Forcie VII w
Poznaniu dr. Franciszka Witaszka.

Inauguracja Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” – Poznań, 24 września 2020.

Przez prawie rok pracy w pandemii, nie mogąc zapraszać widzów na nasze wydarzenia,
publikowaliśmy w internecie nagrania programów zarejestrowanych w Przystanku Historia.
Uczestniczyli w nich zaproszeni goście, specjaliści, historycy, autorzy książek, filmowcy.
Rozmowy moderowane były przez pracowników Oddziałowego Biura Badań Historycznych,
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa i Oddziałowego Archiwum. Łącznie na naszej stronie internetowej, profilu
facebookowym poznańskiego oddziału IPN i kanale YouTube IPNtv opublikowaliśmy 27
takich nagrań.

Na żywo:

Sesja w 10. rocznicę śmierci Restytuta Staniewicza

Dyskusje:

Wielkopolska wobec Grudnia ‘70

Formacje wielkopolskie w wojnie polsko-bolszewickiej

Antropologia przemocy

Milenium kontra Tysiąclecie w Wielkopolsce
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„Listy z Dachau”

„Wierni do końca” – Salezjańska Piątka

„Anarchiści w PRL-u”

Wykłady:

Ostatnie dni Kraju Warty

Wywózki obywateli polskich na Sybir

Czy Anatolij Golicyn przewidział pierestrojkę? Między teorią spiskową, prognozą a
proroctwem

Historia w obrazie:

Łupaszka

Więzień Mauthausen-Gusen

Rozmowy:

„Głód świata” Arkadego Fiedlera

Wojenne losy Wiewiórkowskich i Opatówka

Czarnobyl 35 lat po katastrofie

Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim

Więcej niż Enigma. Historia Antoniego Pallutha

Promocje książek:

IV tom „Encyklopedii Solidarności”

„Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”

Cykl „Zapomniane Historie opowiedziane na nowo”:

Czarny Legion

Stanisław Kasznica

Z makami w sercu

Juwenalia '57

Wyklęty: Czerwiec '56

Zakazana poezja

Rozstrzelani '39.
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Oprócz tego w przestrzeni Przystanku Historia odbyły się w ciągu minionego roku różne
wydarzenie o charakterze edukacyjnym, m.in.:

Szkolenia online dla nauczycieli: „Operacja Tannenberg. Zbrodnie Einsatzgruppen
w Polsce w 1939 r. Geneza, mechanizm zbrodni, ofiary… Kara?”,
„Poznański Czerwiec 1956 – 65. rocznica wydarzeń”, „Kobiety w wielkopolskiej
konspiracji”

Prezentacja online wystawy elementarnej „Traktat ryski 1921”

Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Premiera gry edukacyjnej „Poznański Czerwiec 1956 po 65 latach”

 

 

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku naszej działalności będziemy mogli częściej zapraszać
publiczność do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, bo to dla Państwa otworzyliśmy
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w sercu poznańskich Jeżyc. Jednocześnie
dziękujemy wszystkim współpracownikom, filmowcom, akustykom, obsłudze technicznej,
bez których wydarzenia organizowane zarówno online, jak i na żywo nie mogłyby się
odbywać na tak wysokim poziomie technicznym.


