MUZEUM REGIONALNE
IM. DZIECI WRZESIŃSKICH

Pierwsze myśli o zorganizowaniu we Wrześni muzeum upamiętniającego słynny strajk
szkolny z 1901 r. zrodziły się w dwudziesta rocznicę pamiętnych wydarzeń. Ponowne
działania rozpoczęły się w 35 rocznicę Strajku Dzieci Wrzesińskich. Muzeum
Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich uroczyście zostało otwarte 29 maja 1966 r.
A dziś Muzeum coraz intensywniej przygotowuje się do 120. rocznicy strajku
szkolnego z 1901 r. Niedawno zakończono realizację kolejnego projektu.
Projekt pod nazwą „Wirtualnie i trójwymiarowo w obronie mowy ojczystej” został
dofinansowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w ramach zadań publicznych
w obszarze kultury, sztuki i tradycji w 2020 r. Jego realizacją zajęła się Fundacja
Tornister Młode Media z Gniezna.

Co znajduje się w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich?
Najważniejszym pomieszczeniem muzealnym jest odtworzona izba lekcyjna z okresu
strajku szkolnego. Zostało w niej umieszczone szkolne umeblowanie. Wśród
eksponatów jest katedra dla nauczyciela. Na pulpicie znajdują się dzwonek szkolny
i trzcinka do bicia, ławki szkolne z tzw. oślą ławką. Na nich mieszczą się tabliczki
łupkowe i kałamarze, drewniana tablica z przyrządami do nauczania geometrii,
liczydło, fisharmonia, mapy oraz plansze edukacyjne. W witrynie za szybą znajdują się
podręczniki, atlasy, piórnik, "laczki" do chodzenia po szkole i przybory szkolne.
W gablotach zobaczyć można fotografie z okresu strajku, katechizm niemiecki,
oryginalne spisy dzieci, którym za udział w strajku przedłużono naukę w szkole o rok,
zatwierdzony przez Sąd Rzeszy w Lipsku 12 kwietnia 1902 r., wyrok sądu
gnieźnieńskiego i list ks. Jana Laskowskiego w sprawie nauczania religii po polsku. Na
ścianie zawieszony jest krzyż oraz portret cesarza Wilhelma II, za panowania którego
doszło tutaj do strajku. Można również obejrzeć najstarszy polski film fabularny
"Pruska kultura" z 1908 r., który opowiada m.in. o strajku dzieci wrzesińskich.

W pozostałych salach można znaleźć liczne pamiątki z Wrześni na przełomie XIX i XX
wieku, a także saloniki meblowe z wyposażeniem właśnie z tego okresu. Podczas
wirtualnego zwiedzania można zobaczyć zeskanowane wyposażenie sal. Pojawiają
się również dodatkowe elementy, takie jak możliwość zobaczenia niektórych
powiększonych zdjęć czy też obejrzenia filmów.

A od niedawna istnieje taka możliwość: wirtualne zwiedzanie muzeum.
Zwiedzanie jest dostępne za darmo na stronie:
https://www.fundacjatornister.pl/nasze-projekty.

I jeszcze jedna ciekawa informacja!!!
Latem 2020 roku Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zmieniło się w plan
zdjęciowy do filmu o historii strajku. W nagraniach wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych nr 6 i nr 2 we Wrześni i z Nowego Folwarku. W zrekonstruowanej izbie
szkolnej doszło do nagrania scen właśnie z udziałem dzieci i nauczyciela, w którego
rolę wcielił się Mirosław Jadryszak (na co dzień jest on nauczycielem w Zespole Szkół
Politechnicznych we Wrześni). Ujęcia kręcono też we wrzesińskiej farze. Wystąpił
w nich m.in. ks. Grzegorza Dębicki z parafii pw. św. Krzyża we Wrześni.

Reżyserem filmu jest Antoni Wojtkowiak, autor projektu Filmowe Życiorysy.
Nadrzędnym celem jest „przedstawienie następnym pokoleniom niezwykłych historii
ludzi oraz ich pasji za pomocą wydarzeń filmowych”.

Mam nadzieję, że już niedługo wrócicie do Wrześni i wtedy możemy się wybrać do
naszego Muzeum. Póki co jesteście w swoich domach, więc zachęcam do wirtualnego
zwiedzania.
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