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Inauguracja Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek
Historia” – Poznań, 24 września 2020
Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu ma nowe, multimedialne Centrum Edukacyjne – „Przystanek
Historia IPN”. Do uroczystego otwarcia nowoczesnej przestrzeni do działań edukacyjnych doszło 24
września 2020 r. na poznańskich Jeżycach.

W inauguracji na zaproszenie dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu dr. hab. Rafała Reczka wzięli udział
znamienici goście. Otwarcia dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Obecni
byli także Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski, Jolanta Kamzela-Czub, reprezentująca
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Jędrzej Solarski  – zastępca prezydenta
Poznania, Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty, dyrektorzy archiwów, muzeów, nauczyciele,
prezesi stowarzyszeń i przyjaciele współpracujący z IPN. Gościem specjalnym spotkania była córka dr.
Franciszka Witaszka, Pani Iwona Hańczewska.

O planach związanych z  działaniami edukacyjnymi w Przystanku Historia  opowiedziała  Naczelnik
Oddziałowego  Biura  Edukacji  Narodowej  IPN  w  Poznaniu  Marta  Szczesiak-Ślusarek.  Zastępca
Dyrektora Biura Badań Historycznych dr Rafał  Leśkiewicz przybliżył  zebranym portal  internetowy
Przystanek  Historia,  na  którym  znajduje  się  ponad  tysiąc  artykułów  naukowych  i
popularnonaukowych. Aneta Niestrawska podkreśliła wagę miejsc, takich jak Przystanek Historia w
edukacji  historycznej.  Oficjalnego otwarcia  dokonał  Prezes IPN dr  Jarosław Szarek,  mówiąc,  że nowy
punkt na mapie edukacyjnej  Poznania jest  przykładem poznańskiej  i  wielkopolskiej  solidarności  i
pracowitości.

Spotkanie w całości poświęcone było wybitnej postaci wielkopolskiej konspiracji:  zamordowanemu
przez Niemców w 1943 r.  w Forcie VII  w Poznaniu dr. Franciszkowi Witaszkowi, szefowi Związku
Odwetu Armii Krajowej Okręgu Poznań, lekarzowi i społecznikowi. W panelu głównym dotyczącym
okupacji niemieckiej w Kraju Warty i działalności związku Odwetu AK oraz działalności dr. Witaszka
wzięli udział: Aleksandra Pietrowicz, historyk, specjalistka od okupacji niemieckiej w Wielkopolsce,
córka dr. Franciszka Witaszka, Iwona Hańczewska, która wspominała swojego ojca i tragiczne losy
swojej  rodziny w okresie II  wojny światowej oraz reż. Zbysław Kaczmarek, realizujący obecnie film o
tym  wybitnym  polskim  lekarzu  pt.  „Głowa  dr.  Witaszka”.  Spotkanie  poprowadziła  Naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek.

Przyczynkiem do rozmowy była  także prezentacja  jednego z  obrazów autorstwa artysty  Jerzego
Oleksiaka z cyklu „Ludzie Cogito” pt.  „Franciszek Witaszek”.  Wydarzenie to rozpoczęło cykliczne
spotkania  w  Centrum  Edukacyjnym  IPN  pt.  „Historia  w  obrazie”.  O  całym  cyklu  18  obrazów
patriotycznych  namalowanych  przez  Jerzego  Oleksiaka  oraz  przyświecającym  pomysłowi  ich
powstania  ideom  opowiedział  pomysłodawca  i  kurator  wystawy  dr  Łukasz  Łuczewski.

Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu – „Przystanek Historia” to nowoczesna, multimedialna przestrzeń
do działań edukacyjnych. Została ona stworzona z myślą o wszystkich zainteresowanych historią i
edukacją  historyczną.  Odbywać  się  tam  będą  otwarte  spotkania  z  ekspertami,  specjalistami,
regionalistami,  pasjonatami  historii,  a  także mieszkańcami Poznania i  Wielkopolski  związanymi z
kulturą, sztuką, sportem i dziennikarstwem.



Będzie to miejsce współpracy z nauczycielami, metodykami oraz uczniami szkół. Korzystać będziemy
w  nim  z  najnowszych  zdobyczy  techniki,  m.in.  wirtualnej  i  rozszerzonej  rzeczywistości,  gier
edukacyjnych i filmów.

Cała uroczystość transmitowana była online na żywo na kanale YouTube IPNtv oraz na stronie
facebookowej poznańskiego oddziału IPN.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach „Przystanku Historia” prosimy o kontakt z Naczelnik
OBEN IPN w Poznaniu Martą Szczesiak-Ślusarek.
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