30. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Obchody w Poznaniu

7 grudnia 2011
Godz. 13.00-17.00 - ulicami miasta przejedzie „tramwaj wojenny”,
którego

pasażerami

będą

uczniowie

LO

przebrani

za

zomowców.

Oczekującym na przystankach będą rozdawać ulotki. Nagrania płynące z
głośników przypomną o rygorach wprowadzonych dekretem WRON.
8-9 grudnia 2011
Konferencja IPN: „Od stanu wojennego do okrągłego stołu” połączona
z okolicznościową wystawą.

10 grudnia 2011
Godz. 10.00-14.00 - Gra miejska pt.: „Raport z oblężonego miasta”. To
nowy, niepowtarzalny rodzaj gry edukacyjnej, łączący w sobie elementy
gier

komputerowych

i

happeningów

ulicznych.

Po

wstępnej

fazie

internetowej kilkuosobowe zespoły uczestników rywalizują między sobą na
ulicach miasta, starając się wykonać postawione przed nimi zadania.
W naszym przypadku będzie to m.in. wykonanie ulotki na powielaczu,
przekazanie zaszyfrowanej informacji, przedostanie się do wskazanego
mieszkania strzeżonego przez ZOMO, unikanie pułapek zastawianych przez
tajniaków. Uczestnicy zdobywając informacje na temat stanu wojennego,
przeniosą się do roku 1981. Całość rozgrywana jest w przestrzeni miasta,
które stanowi integralny element gry.
Szczegóły: www.gramiejska.pl

12 grudnia 2011
Godz.

10.00-12.00

-

„Sąd

nad

stanem

wojennym”

-

projekt

przygotowany we współpracy z uczniami poznańskich LO nr 5, 6, 8.
Rozprawa odbędzie się w sali nr 100 Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Młodzież poznańskich liceów podzieliła się rolami obrońców, oskarżycieli i
sędziów. Przed nimi niełatwe zadanie, tak jak w rzeczywistym sądzie będą
musieli przestawić racje każdej ze stron i dokonać osądu twórców stanu
wojennego. Zapowiada się bardzo interesujące i emocjonalne wydarzenie.

30. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Obchody w Poznaniu

13 grudnia 2011
Godz. 17.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa
Zdzisława Fortuniaka w kościele o.o. Dominikanów.
Godz. 18.00 - uroczystości pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956r.,
Ok. godz. 18.30 - u stóp pomnika członkowie NZS ułożą ze zniczy napis
„13 grudnia 1981 r. Pamiętamy”.

Ponadto:
10 grudnia 2011
przedstawiciele Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” złożą
kwiaty na grobie Zenona Zająca, jednego z dziewięciu górników
zamordowanych przez ZOMO podczas pacyfikacji kopalni WUJEK. Zenon
Zając

został

pochowany

w

rodzinnym

Rostarzewie.

Władze miasta i gminy oraz dyrekcja miejscowej szkoły przygotowały
z tej okazji specjalną uroczystość. W programie: Msza św. o godz.
12.00, nadanie nazwy Skwer im. Zenona Zająca jednemu z placów
Rostarzewa,

lekcja

historii

w

Zespole

Przedszkolno-Szkolno-

Gimnazjalnym, okolicznościowa wystawa.

13 grudnia 2011
Godz.

10.30

-

przewodniczący

ZR

Jarosław

Lange

i

Krzysztof

Stasiewski złożą kwiaty przed tablicą na murze więzienia w Gębarzewie,
gdzie w stanie wojennym mieścił się Ośrodek Internowania.

