Wydarzenia przygotowane przez Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956,
w ramach obchodów 62. rocznicy Czerwca’56
od 11 do 15 czerwca - Młodzieżowy Tydzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 dla młodzieży szkolnej bilet na zwiedzanie Muzeum Czerwca 56 w cenie promocyjnej - 2 zł
W ramach Młodzieżowego Tygodnia Pamięci proponujemy:
1. 11 czerwca - godz.11.00 -14.00 - II Ogólnoszkolna Konferencja „Rozprawa młodych nad
Czerwcem ‘56” - sala bankietowa Zakładów im. H. Cegielskiego przy ul. 28 czerwca 1956 r.
219 w Poznaniu.
Współorganizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2. Na konferencji
zaprezentują się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej
Wielkopolski. Ich zadaniem jest przygotowanie wystąpienia w formie referatów, filmów, dram,
wierszy, piosenek w ramach wybranego bloku tematycznego :„Bohater”, „Wydarzenie”, „Miejsce”
oraz „Pamięć.

2. 12 czerwca - godz. 10.00 - 16.00 – Gra Miejska dla uczniów poznańskich szkół
Zadania będą związane bezpośrednio z wydarzeniami z czerwca 1956 roku, dzięki czemu
grający nauczą się rozpoznawać miejsca pamięci w krajobrazie Poznania. Gra będzie się
kończyć w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Bema, Muzeum Powstania Poznańskiego –
Czerwca 1956, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2.
3. 13 czerwca – godz. 11.00 – 12.30 - spotkanie z kombatantami Czerwca’56 dla
młodzieży szkolnej - Sala Kominkowa CK Zamek
W spotkaniu wezmą udział prezesi związków kombatanckich – Aleksandra Banasiak, Jerzy
Majchrzak, Andrzej Sporny, Włodzimierz Marciniak, Jerzy Grabus. To okazja, aby uczniowie
spojrzeli na Poznański Czerwiec z perspektywy świadka historii
Kolejny tydzień 18 – 22 czerwca, to „Akcja Światełko dla Czerwca’56”
To już czwarta edycja. Jest to projekt edukacyjny angażujący dzieci i młodzież szkolną w
upamiętnianie nieżyjących już osób związanych z wydarzeniami, które rozgrywały się 28
czerwca 1956 roku w Poznaniu. Ma ona charakter cykliczny, odbywa się dwa razy do roku –
w drugiej połowie czerwca, przed obchodami rocznicowymi oraz pod koniec października,
przed Dniem Wszystkich Świętych.

Tegoroczną czerwcową edycje zainaugurujemy 18 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 na
Cmentarzu Górczyńskim przy grobie najstarszej ofiary Powstania Poznańskiego 1956, a
zarazem Powstańca Wielkopolskiego – Zdzisława Piskorskiego. W ramach czerwcowych
działań znicze zapłoną nie tylko na Poznańskich cmentarzach, ale i m.in. w Warszawie,
Wrocławiu, Skale czy Środzie Wielkopolskiej.
Przypominamy, że akcja „Światełko dla Czerwca 56” wygrała ogólnopolski konkurs Muzeum
Historii Polski i głosami internautów została ogłoszona „Wydarzeniem Roku 2017” !
26 czerwca o godz. 14.00 w Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956
zapraszamy na otwarcie wystawy „Jeśli ludzie zamilkną, kamienie wołać będą”
Wystawa jest poświęcona ofiarom Poznańskiego Czerwca, zwieńczy tegoroczną Akcję
Światełko dla Czerwca’56 i będzie stanowić cenny zbiór informacji o tych, których mogiłami
opiekuje się młodzież. Tym samym wystawa zyska walor edukacyjny.
Ulokowanie wystawy w Muzeum sprawi, że będzie możliwe wykorzystanie elementów
scenograficznych, a także audiowizualnych takich jak np. filmy z pogrzebów ofiar. Poza tym
na ekspozycji zaprezentowane zostaną liczne fotografie, dokumenty, wspomnienia a także
oryginalne pamiątki.

