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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 anglojęzycznej wersji, która miała miejsce 17 lutego 2020 r. w
starym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu, 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 101. rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku, podstawowa
wersja portalu w języku polskim została uzupełniona o następujące materiały:

Projekt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dotyczący Polskiego Sejmu
Dzielnicowego w zakładce Historia/Kulisy Powstania Wielkopolskiego: sejm-
dzielnicowy.ptpn.poznan.pl/psd/

W zakładce tej umieszczono również filmowy materiał edukacyjny poświęcony
Sejmowi Dzielnicowemu w reż. Jacka Kubiaka, przygotowany przez: Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydawnictwo Miejskie Posnania:
pw.ipn.gov.pl/pwi/historia/kulisy-powstania-wielko/polski-sejm-
dzielnicowy/14100,Polski-Sejm-Dzielnicowy.html

W zakładce Dokumenty/Zbiory eksponatów muzealnych zamieszczono kolekcję
„Wyróżnienia związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 i Wojskami
Wielkopolskimi, wprowadzone w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej” ze zbiorów
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – oddziału Muzeum Narodowego w
Poznaniu: pw.ipn.gov.pl/pwi/dokumenty/zbiory-muzealne/14103,Wielkopolskie-
Muzeum-Wojskowe-oddzial-Muzeum-Narodowego-w-Poznaniu.html

W dziale Dokumenty/Zbiory eksponatów muzealnych zamieszczono również
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biogram oraz zdjęcia Leona Prauzińskiego (ze zbiorów rodzinnych Katarzyny
Czarnul-Prauzińskiej) – malarza i powstańca, na przykładzie którego można poznać
losy dużej części Powstańców Wielkopolskich, którzy zginęli z rąk Niemców w
pierwszych dniach II wojny światowej, w odwecie za bohaterski zryw Wielkopolan z
roku 1918/1919. Materiał jest ilustrowany 12 reprodukcjami obrazów Leona
Prauzińskiego ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu:
pw.ipn.gov.pl/pwi/dokumenty/zbiory-muzealne/14109,Pocztowki-Leona-
Prauzinskiego-ze-zbiorow-Wielkopolskiego-Muzeum-Niepodleglosci.html

W Czytelni pojawiła się nowa pozycja na liście publikacji: „100 lat pamięci i
obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, której wydawcą
jest Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego pw.ipn.gov.pl/pwi/czytelnia/lista-ksiazek-i-publika/14211,100-lat-
pamieci-i-obchodow-rocznicowych-Powstania-Wielkopolskiego-1918-1919.html

W dziale Pamięć opublikowano tekst Jarosława Łuczaka: „Wyróżnienia związane z
Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 i Wojskami Wielkopolskimi, wprowadzone
w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej”:
pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/14214,Wyroznienia-zwiazane-z-Powstaniem-
Wielkopolskim-1918-1919-i-Wojskami-Wielkopolsk.html

W zakładce Pamięć dodano grę komputerową „Ku zwycięstwu”, którą można
pobrać na komputer i przeżyć pasjonującą przygodę historyczną. Gra zostało
przygotowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Fundację Zakłady Kórnickie,
Niepodległą, Studio Hejka, Tytus:
https://www.poznan.uw.gov.pl/zwyciestwo/ku-zwyciestwu. Pomysł na grę
komputerową o tematyce historycznej pojawił się w gronie studentów Wydziału
Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Grupa ta
utworzyła nieformalny zespół nazwany Hejka Studio. Wsparcie merytoryczne i
fachową pomoc otrzymali od dr Magdaleny Biniaś-Szkopek, która jest wykładowcą
Instytutu Historii UAM oraz pracownikiem Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii
Nauk. Problemem było pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszych
prac. Ponieważ studenci nie byli w stanie uzyskać odpowiedniego wsparcia w tym
zakresie od uczelni, zwrócili się do podmiotów zewnętrznych. W skutek tego dzięki
zaangażowaniu dr Biniaś-Szkopek studentom postanowił zaufać i pomóc dr
Dariusz Grzybek Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie. Projekt otrzymał
także dofinansowanie z rządowego programu Niepodległa dzięki wsparciu
wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Projektem zarządza poznański
historyk dr Marek Przybylski.

W Materiałach edukacyjnych znajdujących się w dziale Pamięć umieszczono się
trzy infografiki ukazujące Powstanie Wielkopolskie:
pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/materialy-edukacyjne/14079,Infografiki-o-Powstaniu-
Wielkopolskim-1918-1919.html oraz wystawę „Powstanie Wielkopolskie”, którą
szkoły i zainteresowane instytucje mogą pobrać i samodzielnie wydrukować:
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pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/materialy-edukacyjne/14070,Powstanie-
Wielkopolskie-19181919.html
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