100 lat Powstania Wielkopolskiego

Setna rocznica powstania wielkopolskiego, dzięki któremu Poznań na powrót stał się częścią
odrodzonej Polski, to okazja do świętowania. Z tej okazji można odwiedzać wystawy, brać udział w
wycieczkach, grach miejskich i innych atrakcjach, przygotowanych przez muzea i przewodników
miejskich.
Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku i trwało do 16 lutego 1919. To wydarzenie
jest przykładem determinacji i dobrej organizacji poznaniaków, stając się częścią tożsamości
mieszkańców Wielkopolski. Dzięki powstaniu Poznań po ponad stu latach zaborów wrócił do
odrodzonej również sto lat temu Polski.

Zobacz więcej klipów o powstaniu wielkopolskim na kanale YouTube.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Jego historię poznacie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, mieszczącym się na Starym
Rynku, w budynku Odwachu. Dowiecie się skąd wziął się pomysł na jego organizację, zejdziecie do
okopów pierwszej wojny światowej, a także będziecie mieli okazję przymierzyć powstańcze mundury
i wziąć do ręki kopie karabinów.
Niedługo pełen program wydarzeń.

Jednak to nie wszystko. Poznańscy przewodnicy przygotowali specjalną ofertę dla szkół, dzięki której
można wziąć udział w powstańczych wycieczkach, grach miejskich i innych wydarzeniach.

Animowana wycieczka Szlakiem Powstania – szkoły podstawowe

Przewodnik zakłada mundur, buty, pas, czapkę, bierze karabin Mauser na ramię i dwa hand-granaty
za pas i w pełnym rynsztunku stawia się przed grupą. W ten sposób wciela się w rolę
przewodnika-dowódcy, którego zadaniem będzie przeszkolić nowy pluton rekrutów. Jak można
przypuszczać, zadanie nie będzie łatwe…

Na trasie wycieczki są najważniejsze miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim w centrum
Poznania, m.in. Odwach, Hotel Bazar, Plac Wolności czy Zamek Cesarski. Na tej wycieczce nie ma
jednak monologów. Na każdym przystanku czeka na rekrutów jakieś zadanie, praca z mapami
sztabowymi, gra w herby miast, czy nawet przeciąganie liny. Taka forma wycieczki o wiele bardziej
trafia do uczniów podstawówek niż suche fakty.

Organizatorzy stawiają na duży realizm. Przewodnik-dowódca zwraca się do uczniów wojskowymi

komendami, stawia ich w trójszeregu na baczność, a jak trzeba, to nakazuje karne pompki. Mianuje
również chorążych, którzy niosą flagę powstańczą oraz logistyka niosącego rekwizyty. Oczywiście
nie zabraknie okazji do zrobienia pamiątkowych zdjęć z powstańcem i karabinem w ręku. Te i inne
elementy oprawy złamią schemat tradycyjnej wycieczki i pozwolą znacznie bardziej wczuć się w
klimat powstania.

GRUPA WIEKOWA – 8-13
CZAS TRWANIA – DO 2H
WIELKOŚĆ GRUPY – 50 PAX, OPTIMUM 30 PAX

Więcej
informacji
i
rezerwacje
http://cityevent-poznan.pl/tour/szlakiem-powstania-wielkopolskiego/
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Gra miejska Wyścig Powstańców – gimnazja i licea

Właśnie padły pierwsze strzały w okolicy Hotelu Bazar. Powstanie stało się faktem, więc należy jak
najszybciej zdobyć strategiczne punkty w mieście i przygotować się na obronę. Oto wstęp fabularny
do najbardziej strategicznej gry miejskiej w Poznaniu – Wyścig Powstańców.

Uczniowie wcielają się w rolę powstańców, dzielą się na drużyny i wyruszają zdobywać posterunki.
W każdym z nich czeka na nich zadanie – opatrzyć rannych, zrobić rozpoznanie terenu czy odnaleźć
zapasy amunicji. Cała zabawa polega jednak na tym, że o zwycięstwo trzeba rywalizować z
pozostałymi drużynami na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ogromne znaczenie ma zatem
strategiczne planowanie, dobra komunikacja i umiejętność przewidywania. Dokładnie tak, jak na
polach bitwy!

Tutaj również nie zabrakło bogatej oprawy. Grą kieruje umundurowany dowódca ze swojego centrum
dowodzenia wyposażonego w ogromną mapę, na której śledzi postępy gry. Każda drużyna dostaje
mapnik z mapami, bandażami i…racjami żywnościowymi. Wszystko po to, aby stworzyć klimat i
zwiększyć realizm gry, a co za tym idzie, zaangażowanie graczy.

GRUPA WIEKOWA – 13+
CZAS TRWANIA – DO 2H
WIELKOŚĆ GRUPY – 50 PAX, OPTIMUM 40 PAX

Więcej informacji i rezerwacje na http://cityevent-poznan.pl/tour/gra-miejska-wyscig-powstancow/

fot. City Event Poznan

