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W audycji „Przystanek Historia” w Polskim Radiu o
Powstaniu Wielkopolskim – 22 grudnia 2021

Audycja została wyemitowana w środę o godz. 19.30 na antenie Programu I
Polskiego Radia.

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, jeden z nielicznych zrywów w
polskiej historii, zakończonych sukcesem. W rocznicę tego wydarzenia w poznańskim
oddziale IPN w ramach projektu wystawienniczego „Wystawy Elementarne IPN” została
przygotowana wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”.

Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z powstaniem:
jego genezę z uwypukleniem działań przygotowujących społeczeństwo polskie w
Poznańskiem do odzyskania niepodległości, wybuch powstania z podkreśleniem jego
spontaniczności związanej z przyjazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, a
także jego przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej.

3 listopada 2021 r. w historycznym miejscu, w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, z
którego w grudniu 1918 r. przemawiał Ignacy Jan Paderewski, wzniecając powstańczą iskrę,
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe –
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jak można przeczytać na stronie
IPN, święto to jest pomnikiem naszej pamięci i wdzięczności dla przodków za walkę i
włączenie naszych ziem w granice odradzającej się Rzeczpospolitej. W tym roku święto
będzie obchodzone po raz pierwszy.

W audycji wzięli udział: dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu oraz dr
Piotr Grzelczak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych.

W audycji także o publikacji „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic. Zeszyt 1. Tajemnica
podlaskiej rakiety V-2”. Aga i Adam Kowalscy to rodzeństwo z typowej, współczesnej
polskiej rodziny. Nagle w życie rodziny Kowalskich wkrada się śmierć dziadka, który
mieszkał w odległym zakątku Polski. Wśród pokrytych kurzem tysięcy szpargałów,
pozostawionych na strychu przez dziadka, młodzi bohaterowie odnajdują tropy wielu
niezwykłych historii XX wieku.

IPN zaprasza czytelników do wspólnej podróży przez 12 opowieści (zawartych w kolejnych
zeszytach)  dotyczących najnowszych dziejów Polski. Pierwsza z nich to historia podlaskiej
rakiety V-2. O pierwszym numerze przygód Agi, Adama i Hamleta opowiadał dr Tomasz
Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.
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W audycji wspomniano także o najciekawszych wydarzeniach organizowanych przez IPN
oraz o wybranych artykułach na portalu przystanekhistoria.pl.

POSŁUCHAJ AUDYCJI

Poprzednia audycja: „Przystanek Historia”, 8 grudnia 2021

Odcinki archiwalne na portalu przystanekhistoria.pl

* * *

Cykl audycji „Przystanek Historia” jest realizowany wspólnie przez Instytut Pamięci
Narodowej i Program I Polskiego Radia. Rozmowy poświęcone są ważnym wydarzeniom,
które wpłynęły na dzieje Polski w XX wieku oraz ludziom, którzy tę historię tworzyli.
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