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„Pociąg do historii. Pociąg do niepodległości” –
Wrocław, 11 listopada 2020
„Pociąg do historii. Pociąg do niepodległości” to wspólna
inicjatywa Oddziału IPN we Wrocławiu, Kolei Dolnośląskich SA i
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Semper Fidelis”, która w
atrakcyjny sposób przybliżyła pasażerom pociągu Kolei
Dolnośląskich zmagania o niepodległość w latach 1918–1921. Na
pokładzie pociągu można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia
z komendantem Piłsudskim oraz legionistami, a także obejrzeć
animację „Ojcowie Niepodległości”.
„Pociąg do historii. Pociąg do niepodległości” Wrocław – Legnica – Lubin – Głogów – Lubin –
Legnica – Wrocław wyruszył z Wrocławia do Głogowa przez Legnicę i Lubin o godz. 11:12. W
Głogowie zameldował się o 13:00 i po krótkim postoju wrócił do stolicy województwa. Grupa
rekonstrukcyjna w strojach legionowych i komendant Piłsudski na pokładzie pociągu wzbudzali
zrozumiałe zainteresowanie, pasżerowie chętnie robili sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, a na
plakatach wywieszonych w pociągu mogli zapoznać się z wystawą IPN „Ojcowie
Niepodległości”. Stworzona na podstawie tej wystawy w naszym Oddziale animacja o Ojcach
Niepodległości od początku tygodnia była wyświetlana na panelach elektronicznych kilku
najnowocześniejszych pociągów samorządowego przewoźnika.
Równie duże zainteresowanie komendant Piłsudski i legioniści wzbudzali na stacjach w
Legnicy i Lubinie. A po drodze rodacy machali nam biało-czerwonymi chorągiewkami.
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W planach są kolejne akcje popularyzujące naszą historię organizowane wspólnie z
Kolejami Dolnośląskimi SA.

