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27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego – inicjatywy IPN
„Ideał bohaterstwa polskiego przyoblókł się znowu w kształty
widome. On daje nam niespożytą moc i wiarę w przyszłość.
Dlatego zawsze żywą i świętą będzie pamięć 27. grudnia” –
pisał w 1919 r. „Kurier Poznański”. 103 lata temu wybuchło
Powstanie Wielkopolskie.

Zachęcamy do korzystania z naszych
materiałów edukacyjnych i
popularnonaukowych oraz poszerzania
wiedzy o wydarzeniach sprzed 103 lat:

27 grudnia Narodowym Dniem
Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego

Ogólnopolska prezentacja wystawy
„Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”

Koncert „Chwała i zwycięstwo!
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

Dodatek prasowy „27 grudnia.
Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego”

Powstanie Wielkopolskie w pigułce –
seria krótkich wykładów

Portal edukacyjny IPN o Powstaniu
Wielkopolskim

Spot „Powstanie Wielkopolskie –

powstanipowstani
ee

wielkopolwielkopol
skieskie
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Pamiętamy!”

Pamiętamy o Powstańcach
Wielkopolskich – akcja zapalania
zniczy na grobach Powstańców

Nie zapominamy o Bohaterach –
przeniesienie szczątków bohaterów
do kolumbarium położonego na
kwaterze powstańczej cmentarza
junikowskiego

Odsłonięcie popiersia ppłk.
Kazimierza Zenktelera w Jędrzejowie

Gra planszowa „Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919”

Audycja „Przystanek Historia” w
Polskim Radiu o Powstaniu
Wielkopolskim

Plakat przygotowany przez Oddział
IPN w Krakowie

Infografiki o Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie
1918–1919” – do pobrania

Cykl trzech filmów „Powstanie
Wielkopolskie. Zwycięstwo”

Upamiętnienie Powstania
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Wielkopolskiego na gmachu
poznańskiego oddziału IPN

Układanka „Powstanie Wielkopolskie.
Symbole zwycięskiego powstania”

Okolicznościowy znaczek „Rozetka
wielkopolska”

Odznaka Grupy „Leszno”

Miejsca pamięci Powstania
Wielkopolskiego

Marian Olszewski „Powstanie
Wielkopolskie 1918/1919”,
Warszawa–Poznań 2018

Bogusław Polak, Michał Polak
„Generał Stanisław Taczak
1874–1960”, Poznań–Warszawa 2019

Rafał Sierchuła, Wojciech Jerzy
Muszyński „Józef Dowbor-Muśnicki
1867–1937”, Warszawa 2019

„Wielkopolskie drogi do
niepodległości. Powstanie
Wielkopolskie 1918–1919. Historie
lokalne”, red. Olaf Bergmann, Elżbieta
Wojcieszyk,Poznań–Warszawa 2018

„Tobie, Polsko, na śmierć i
życie! Mogiły powstańców
wielkopolskich poległych i zmarłych w
latach 1918–1920”, red. Adam
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Pleskaczyński, Poznań–Warszawa
2018

Broszura z serii „Bohaterowie
Niepodległej”: Tadeusz, Stanisław i
Władysław Fenrychowie – do pobrania

Broszura z serii „Bohaterowie
Niepodległej”: Kazimierz Zenkteler
„Warwas” – do pobrania

Broszura z serii „Bohaterowie
Niepodległej”: Józef Skrzydlewski – do
pobrania

Broszura z serii „Bohaterowie
Niepodległej”: Wincenty, Jan i Maria
Wierzejewscy – do pobrania

Artykuł dr. Piotra Grzelczaka „Mistrz
Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)”

Artykuł dr. Adama Pleskaczyńskiego
„Zanim padły pierwsze strzały”

Artykuł dr. Piotra Grzelczaka
„Grudniowa wiktoria”

Artykuł dr Izabelli Kopczyńskiej
„Aleksandra Bukowiecka –
niesamowita działaczka Powstania
Wielkopolskiego”

Artykuł dr. Łukasza Jastrząba
„Niezapomniany zryw. Powstanie
Wielkopolskie 1918–1919”
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Artykuł Michała Krzyżaniaka
„Fotografowie Powstania
Wielkopolskiego”
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