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Nowe materiały na portalu IPN o Powstaniu
Wielkopolskim

Obok ważnego wydarzenia, jakim była inauguracja portalu Instytutu Pamięci Narodowej o
Powstaniu Wielkopolskim w niemieckojęzycznej wersji, która miała miejsce 14 lutego 2023
roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Berlinie, polska wersja została uzupełniona o nowe
materiały.

Zgodnie z ideą przyświecającą twórcom portalu jego ważną zaletą jest otwarta formuła i
uzupełnianie informacji poprzez zbieranie tekstów i materiałów z terenu całego
województwa oraz zapraszanie do współpracy regionalistów, historyków i instytucji
propagujących pamięć o Powstaniu.

Z okazji 104. rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku, podstawowa
wersja portalu w języku polskim została uzupełniona o następujące materiały:

W dziale Historia/Kulisy Powstania Wielkopolskiego artykuł Tomasza Schramma
„Międzynarodowy kontekst Powstania Wielkopolskiego”

W dziale Dokumenty/Filmy: seria krótkich wykładów przybliżających kulisy
przygotowań do Powstania Wielkopolskiego, a także prezentujących najważniejsze
epizody batalii o przyłączenie Wielkopolski do odradzającej się Rzeczyspopolitej:

prof. dr hab. Przemysław Matusik „Praca organiczna pod niemieckim
zaborem”

dr Adam Pleskaczyński „Zanim wybuchło…”

dr Adam Pleskaczyński „Naczelna Rada Ludowa”

dr Piotr Grzelczak „Ignacy Jan Paderewski”

dr Marek Rezler „Powstańcze walki”

prof. dr hab. Przemysław Hauser „Niemcy wobec aspiracji
niepodległościowych Wielkopolan”

prof. dr hab. Tomasz Schramm „Francja i Wielka Brytania wobec sprawy
polskiej w trakcie i tuż po zakończeniu I wojny światowej”
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prof. dr hab. Janusz Karwat „Społeczeństwo wobec powstania”

prof. dr hab. Przemysław Hauser „Niemieckie reakcje na wybuch
powstania”

prof. dr hab. Tomasz Schramm „Reakcje Francji i Wielkiej Brytanii na
powstanie”

prof. dr hab. Janusz Karwat „Rozejm w Trewirze”

dr Adam Pleskaczyński „Wielkopolanie dla Rzeczypospolitej”

dr Piotr Grzelczak „Pamięć”

dr Zdzisław Kościański „Duchowieństwo w powstaniu”

dr Zdzisław Kościański „Kobiety w powstaniu”

W dziale Dokumenty/Audycje radiowe: audycje Kamila Hypkiego „Na Ojczyzny
łono” oraz „Wierni tradycji”

W dziale Pamięć/Materiały edukacyjne dodano broszurę edukacyjną do wystawy
elementarnej „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
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