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AKTYWNOŚĆ ODDZIAŁU IPN W KRAKOWIE W 2018 ROKU 

 

Wiele działań Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie koncentrowało się  

w 2018 roku wokół setnej rocznicy odrodzenia się Rzeczypospolitej. Warto jednak pamiętać  

o innych ważnych datach, jak rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Równolegle z aktywnością zwracającą uwagę na rocznice ważnych wydarzeń 

historycznych krakowski IPN prowadził także systematyczną pracę badawczą i edukacyjną  

nie odwołującą się do konkretnych rocznic. 

 Akcjami o najszerszym zasięgu były niewątpliwe „Mój pierwszy zeszyt”, w czasie 

której uczniom klas pierwszych z naszego województwa przekazano specjalnie przygotowane 

zeszyty i ołówki oraz „Biało-czerwony szlak”, w ramach którego odwiedziliśmy  

28 miejscowości i 27 szkół, prezentując wystawę „Ojcowie Niepodległości”.  

Historycy z Oddziału prowadzili szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów, brali udział  

w popularyzujących historię najnowszą spotkaniach, prelekcjach, wykładach i dyskusjach.  

Dla uczniów przygotowaliśmy kilka konkursów i projektów edukacyjnych. Odpowiadając  

na współczesne metody uczenia historii przez jej doświadczenie („dotykanie”) 

zorganizowaliśmy kilkanaście rajdów historycznych i gier miejskich – z udziałem grup 

rekonstrukcyjnych. Angażowaliśmy się we współorganizowanie projektów muzycznych  

(płyty „Nad nami Orzeł Biały” oraz IV Festiwal Wolnej Niezawisłej), których historyczna 

tematyka miała wartość edukacyjną, ale zarazem budowała świadomość historyczną i poczucie 

emocjonalnego związku z naszą wspólnotą państwową. 

Oddział IPN w Krakowie był aktywnie obecny w przestrzeni publicznej, przygotowując 

cztery dodatki historyczne do prasy (drukowane w „Dzienniku Polskim” i „Gościu 

Niedzielnym”), realizując dwa stałe cykle artykułów: „Krakowski Oddział IPN i Dziennik 

Polski przypominają” (ukazujący się od 2002 r., co tydzień na łamach) oraz „Małopolski 

Bohater Niepodległości” (raz w miesiącu w „Gazecie Krakowskiej”). Szczególny charakter 

miała kolekcja ośmiu dodatków „Zanim nastała wolność” publikowanych od września  

do listopada w „Dzienniku Polskim”, opisujących złożony proces prowadzący do odrodzenia 

Rzeczypospolitej w 1918 r. Braliśmy udział w cyklu audycji radiowych „Pamięć 

niepodległości”, przygotowywanych wspólnie z Radiem Kraków, a podejmujących w szerokiej 

perspektywie zagadnienie odzyskania niepodległości.  
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Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się – popularyzowane za pośrednictwem 

mediów społecznościowych – trzy spoty edukacyjne (1945. Nowe zniewolenie, W hołdzie 

Żołnierzom Wyklętym, 100-lecie odrodzenia Polski. 50 lat niepodległości), a także seria 

infografik przygotowanych w związku z 100. rocznicą obrony Lwowa. 

Oddział zorganizował dziesięć konferencji naukowych, w tym cztery międzynarodowe. 

Szerokim echem odbiła się konferencja „Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu  

Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego”, przygotowana przez IPN we 

współpracy z węgierskim NEB. 

Efekty prowadzonych w naszym Oddziale badań naukowych zostały podsumowane  

w wydanych książkach – naukowych, a także popularyzatorskiej broszurze. 

 Ważnym elementem budowania – także lokalnej – świadomości historycznej są trwałe 

upamiętnienia. Oddział IPN w Krakowie w minionym roku finansował lub współfinansował 

kilkadziesiąt upamiętnień w różnych częściach województw małopolskiego i świętokrzyskiego, 

w postaci pomników i tablic pamiątkowych, murali itp. 

 Prowadziliśmy także dalsze prace ekshumacyjne w Krakowie, Brzesku i Nowym Targu. 

A jednocześnie udało się zidentyfikować sześciu żołnierzy podziemia, ekshumowanych  

w roku 2017, których państwowe pochówki będą organizowane w 2019 r. 

Budowanie świadomości historycznej odbywa się poprzez upamiętnianie rocznic 

ważnych wydarzeń. Niektóre z takich uroczystości organizował Oddział IPN w Krakowie,  

w innych uczestniczyli jego przedstawiciele.  

Mieliśmy zaszczyt trzykrotnie w tym roku organizować uroczystości wręczenia 

odznaczeń państwowych działaczom opozycji uhonorowanym przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Wolności i Solidarności”. Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej wyróżnił także sześć osób honorowym medalem „Świadek Historii”  

– przyznawanym osobom zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego  

oraz wspierających od lat działania IPN. 
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ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 

 

Prowadzi działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze. Upowszechnia  

w świadomości społecznej najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski.  

Dba o wychowanie patriotyczne młodzieży, szerzy wiedzę na temat udziału Polaków w walkach 

na wszystkich frontach wojen światowych, wspiera przedsięwzięcia, które umacniają tożsamość 

narodową. W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie  

przy ul. Dunajewskiego 8 jesteśmy do dyspozycji w godz. 8.15-16.15. 

 

 

Akcja „Mój pierwszy zeszyt” 

Kilkuset szkołom i placówkom edukacyjnym 

przekazaliśmy materiały w ramach projektu „Polak Mały”  

i innych przedsięwzięć edukacyjnych. Akcja „Mój pierwszy 

zeszyt” objęła prawie 20 tys. uczniów pierwszych klas szkół 

podstawowych w woj. małopolskim. Każdy pierwszak 

otrzymał zeszyt z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego oraz 

ołówek ze znakiem graficznym #MojaNiepodległa. 
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Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli 

Największe przedsięwzięcie w tej dziedzinie to współorganizowany z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej projekt, zatytułowany „Zmagania o niepodległość Polski do listopada  

1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. Pierwsza część 

zakończyła się w czerwcu i dotyczyła okresu 1768-1918. Druga skupiona jest na kształtowaniu się 

państwa polskiego do czasu uchwalenia konstytucji marcowej oraz walki o granice.  

Zajęcia dla nauczycieli rozpoczęły się w październiku. 

OBEN wraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zorganizował 

ponadto szkolenia dla pedagogów w Tarnowie i Oświęcimiu. Na „Przystanku Historia”  

w listopadzie odbyły się z kolei warsztaty w oparciu o wystawę „Ojcowie Niepodległości”  

oraz o projekt wydawniczo-fonograficzny „Nad nami Orzeł Biały”. Prawie 50 nauczycieli zostało 

wyposażonych w katalogi „Ojcowie Niepodległości” i płyty z piosenkami patriotycznymi „Nad 

nami Orzeł Biały”. 
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Konkursy i projekty edukacyjne dla młodzieży 

W 2018 roku zrealizowaliśmy 9 projektów i konkursów centralnych oraz 12 projektów  

o zasięgu regionalnym i lokalnym, w których wzięło udział kilkuset uczniów małopolskich 

szkół. Nasi wychowankowie zajmowali wysokie miejsca w centralnych finałach konkursów 

„Niezwyciężeni 1918. Pokolenia Niepodległej”, „W kręgu poezji łagrowej więźniarek  

KL Ravensbrück”, „O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie 

niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922” oraz „Kresy – polskie ziemie 

wschodnie w XX wieku”. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez OBEN był majowy finał 

projektu „Kamienie Pamięci – nieznany bohater niepodległości”, w którym wzięło udział 

prawie sto zespołów z całej Polski, a także projekt edukacyjny „Nad nami Orzeł Biały”, 

zakończony koncertami w studiu Radia Kraków i Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” 

IPN w Warszawie. 

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych (blisko 200 osób) wzięła udział w dwóch turniejach 

debat historycznych IPN. Dla osób starszych w Bochni i Olkuszu prowadzimy zajęcia 

ogólnopolskiej Akademii Niepodległości. Pracownicy IPN i eksperci z uczelni wyższych  

lub środowisk lokalnych przedstawiają tam w formie wykładów popularnonaukowych drogę 

Polaków do niepodległości. 
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Rajdy i gry miejskie 

OBEN współorganizowało 14 gier miejskich i rajdów edukacyjnych, które przybliżyły 

młodzieży takie zagadnienia, jak: okupacja niemiecka, pomoc niesiona Żydom przez Polaków, 

historia Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Żołnierzy Wyklętych, stan wojenny.  

Gry przeprowadziliśmy w Krakowie, Miechowie, Olkuszu i Ciężkowicach, rajdy wiodły 

szlakami Beskidu Makowskiego, Sądeckiego, Podhala, Beskidu Wyspowego,  

Pienin i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Łącznie w we wszystkich tych przedsięwzięciach 

wzięło udział ponad tysiąc uczestników. 

 

Świadkowie historii 

Jednym z zadań pracowników OBEN jest wykonywanie notacji i nagrań świadków historii, 

które są spisywane i przenoszone do ogólnopolskiej bazy notacji IPN. W 2018 roku nagraliśmy 

świadectwa ponad 20 osób, m.in. dr Wandy Półtawskiej, kpt. Włodzimierza Wolnego (obrońca 

Lwowa w 1939 r., żołnierz ZWZ-AK), Marii Bożek-Nowak (Sprawiedliwa wśród Narodów 

Świata), Wacława Szaconia, Franciszka Bąkowskiego (mieszkaniec Huty Pieniackiej  

na Ukrainie) oraz pięciorga świadków mordów dokonywanych przez OUN i UPA:  

Janiny Brzozowskiej, Stanisławy Olesińskiej, Mirosława Fika, Mieczysława Stepnika i Piotra 

Tomasika. 
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Wystawy 

Dysponujemy 54 wystawami tematycznymi,  

które zostały w tym roku 86 razy wypożyczone różnym 

instytucjom. Jednym z najważniejszych projektów 

wystawienniczych był „Biało-czerwony Szlak. Moja 

Niepodległa”, w ramach którego prezentowaliśmy 

plenerową wystawę IPN, zatytułowaną „Ojcowie 

Niepodległości”. W styczniu ekspozycja znajdowała 

się na pl. Szczepańskim w Krakowie, a w ciągu roku 

odwiedziła 28 małopolskich miejscowości. Dodatkowo 

wersje wystawy przeznaczone do prezentowania  

we wnętrzach pokazano w 27 bibliotekach, szkołach, 

ośrodkach kultury i świetlicach. 

Inne tegoroczne wystawy IPN to m.in.: „Dla Ciebie 

Polsko. W stulecie czynu niepodległościowego” (10 miejsc ekspozycji), „Józef Piłsudski  

w rysunkach Zdzisława Czermańskiego”, „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”  

(w 75. rocznicę Rzezi Wołyńskiej). Ta ostatnia pokazywana była w 10 miejscowościach. 
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Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Krakowie 

To miejsce, w którym odbywają się warsztaty, uroczystości, wykłady i prezentacje 

wystaw. W ciągu roku gościliśmy ponad 5000 osób. Najważniejsza tegoroczna wystawa  

na „Przystanku” zatytułowana jest „Otwórzmy drzwi do wolności. Janusz Kurtyka  

1960-2010”, którą można oglądać do 31 stycznia 2019 roku. 

 

Co środę (godz. 18) odbywają się spotkania, wykłady i dyskusje, m.in. w ramach 

cyklów: Krakowska Loża Historii Współczesnej, Środa Archiwalna, wykłady 

Oddziałowego Biura Badań Historycznych, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego 

„Grota”.  
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Festiwal muzyczny 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie był współorganizatorem  

IV Festiwalu Wolnej Niezawisłej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Passionart. 

Festiwal odbywa się już od siedmiu lat w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca. 

25 lutego 2018 roku odbyły się dwa koncerty z muzyką patriotyczną, w których udział 

wzięło ponad 150 muzyków, chórzystów oraz solistów oraz blisko 1200 widzów. Podczas 

jednego z widowisk, wręczona została nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki”, 

przyznawana przez Fundację Armii Krajowej w Londynie. 

2018 rok w liczbach 

 150 wykładów i warsztatów przeprowadzonych przez pracowników OBEN  

 40 uroczystości, w których brali udział pracownicy OBEN 

 23 nagrane notacje świadków historii 

 120 przeszkolonych nauczycieli (większość uczestniczyła w kilku cyklach warsztatów) 

 86 razy wypożyczano nasze wystawy 

 25 artykułów popularnonaukowych 

 42 konkursy, projekty, rajdy i gry miejskie 

 5000 gości „Przystanku Historia” 

 20 000 pakietów edukacyjnych przekazanych szkołom podstawowym w ramach akcji 

„Mój pierwszy zeszyt” 
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ODDZIAŁOWE BIURO BADAŃ HISTORYCZNYCH 

Prowadzi prace badawcze z zakresu historii najnowszej (1917-1989). Historycy OBBH 

realizują swoje zadania w zespołach badawczych, uczestnicząc w ogólnopolskich projektach 

(wnosząc do nich elementy związane z historią Małopolski) lub angażują się w badania  

o charakterze regionalnym w ramach projektów oddziałowych. 

 W 2018 roku OBBH było szczególnie aktywne w kilku centralnych projektach 

badawczych. Po pierwsze, w projekcie dotyczącym struktury i metod działania aparatu represji 

w PRL. W Krakowie realizowana jest kluczowa dla badań nad bezpieką seria wydawnicza 

„Normatywy aparatu represji”. Po drugie, pracownik OBBH, dr Cecylia Kuta, koordynuje  

w skali kraju projekt naukowy dotyczący opozycji i oporu społecznego w latach 1956-1989.  

Po trzecie, OBBH prowadzi szerokie badania nad tematami związanymi z sytuacją Kościoła  

w PRL. 
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 Wydawnictwa naukowe 

 Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV MSW,  

oprac. Adam Dziurok, Filip Musiał, seria „Normatywy  

aparatu represji”, Kraków 2017 (książka ukazała się w 2018 r.). 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/ 

48169,Instrukcje-wytyczne-pisma-Departamentu-IV-Ministerstwa-

Spraw-Wewnetrznych-z-lat-.html 

 

 

 Ewidencja operacyjna i archiwum organów bezpieczeństwa PRL, 

oprac. Monika Komaniecka, seria „Normatywy aparatu represji”, 

Kraków 2017 (książka wyszła w 2018 r.). 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-

krakow/60019,Ewidencja-operacyjna-i-archiwum-organow-

bezpieczenstwa-PRL-w-latach-19441990-Zbi.html 

 

 

 Edward Kubalski, Kraków w czasie wielkiej wojny.  

Szkic kronikarski, oprac. Maciej Zakrzewski,  

Kraków 2018. Bogato ilustrowane zapiski krakowskiego 

urzędnika i działacza politycznego, przedstawiające 

codzienność miasta podczas I wojny światowej. 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-

krakow/62776,Krakow-w-czasie-Wielkiej-Wojny.html 

 

 Dawid Golik, Wrzesień 1939 r. w Dolinie Dunajca, 

Kraków 2018.  

 

 

 

 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/48169,Instrukcje-wytyczne-pisma-Departamentu-IV-Ministerstwa-Spraw-Wewnetrznych-z-lat-.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/48169,Instrukcje-wytyczne-pisma-Departamentu-IV-Ministerstwa-Spraw-Wewnetrznych-z-lat-.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/60019,Ewidencja-operacyjna-i-archiwum-organow-bezpieczenstwa-PRL-w-latach-19441990-Zbi.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/60019,Ewidencja-operacyjna-i-archiwum-organow-bezpieczenstwa-PRL-w-latach-19441990-Zbi.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/60019,Ewidencja-operacyjna-i-archiwum-organow-bezpieczenstwa-PRL-w-latach-19441990-Zbi.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/62776,Krakow-w-czasie-Wielkiej-Wojny.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/publikacje/ksiazki-krakow/62776,Krakow-w-czasie-Wielkiej-Wojny.html
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 Wydawnictwa popularnonaukowe 

 Józefa Piłsudskiego pojedynek z imperium (1887-1917). 

Zapowiedź edycji źródłowej nieznanych dokumentów rosyjskiej 

Ochrany, oprac. Henryk Głębocki, Kraków 2018.  

Popularnonaukowa broszura z tekstami wybitnych  

historyków: prof. Andrzeja Nowaka, prof. Włodzimierza Sulei, 

dr. hab. Henryka Głębockiego oraz fragmentami publikowanych 

po raz pierwszy dokumentów Ochrany, dotyczących 

Piłsudskiego, odnalezionych przez dr. Głębockiego  

w rosyjskich archiwach. Broszura stanowi zapowiedź szerszej edycji źródłowej,  

w której zostaną opublikowane wszystkie odnalezione dokumenty. 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/61435,Jozefa-Pilsudskiego-

pojedynek-z-imperium-1887-1917.html 

 

 

 

 Zanim nastała wolność – cykl dodatków edukacyjnych  

do „Dziennika Polskiego”. Od 8 września do 9 listopada 

ukazało się osiem ośmiostronicowych dodatków,  

w których przedstawiono zarys historii działań 

niepodległościowych od wybuchu I wojny światowej  

do 11 listopada 1918 r. Omówiono m.in. sytuację Polski  

u zarania I wojny światowej, Legiony, polski czyn zbrojny 

poza Legionami, działalność Naczelnego Komitetu 

Narodowego, podejmowane przez Polaków działania dyplomatyczne, w końcu  

– wydarzenia z jesieni 1918 r., prowadzące do odbudowy Rzeczpospolitej. 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/61435,Jozefa-Pilsudskiego-pojedynek-z-imperium-1887-1917.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/61435,Jozefa-Pilsudskiego-pojedynek-z-imperium-1887-1917.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d
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 Małopolski Bohater Niepodległości – cykl artykułów popularnonaukowych, 

publikowanych na stronie internetowej Oddziału IPN w Krakowie oraz na łamach 

„Gazety Krakowskiej”. Przedstawiliśmy wybranych bohaterów czynu 

niepodległościowego, przede wszystkim zbrojnego, ale również politycznego.  

Opisane osoby związane były z Krakowem lub Małopolską, większość  

w II Rzeczpospolitej została uhonorowana Krzyżem Niepodległości. 

 

Od stycznia do grudnia zaprezentowaliśmy 12 osób: Józefa Ostafina, Alojzego 

Kaczmarczyka, Ferdynanda Machaya, Antoniego Gryzinę-Laska, Zofię Zawiszankę, 

Olgę Małkowską, Henryka Wereszyckiego, Józefa Herzoga, Władysława Leopolda 

Jaworskiego, Antoniego Stawarza, Juliusza Leo i Mariana Bombę. 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/46509,Malopolscy-Bohaterowie-

Niepodleglosci.html 

 

 

 

 Kamień, który poruszył lawinę. Wolne Związki Zawodowe,  

dodatek IPN przygotowany w ramach obchodów 40. rocznicy 

powstania Wolnych Związków Zawodowych, dołączony  

do „Gościa Niedzielnego” z 29 kwietnia 2018 r. 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-

d/51601,Kamien-ktory-poruszyl-lawine-Wolne-Zwiazki-

Zawodowe.html 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/46509,Malopolscy-Bohaterowie-Niepodleglosci.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/46509,Malopolscy-Bohaterowie-Niepodleglosci.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/51601,Kamien-ktory-poruszyl-lawine-Wolne-Zwiazki-Zawodowe.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/51601,Kamien-ktory-poruszyl-lawine-Wolne-Zwiazki-Zawodowe.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/51601,Kamien-ktory-poruszyl-lawine-Wolne-Zwiazki-Zawodowe.html
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 Ręce precz od Czechów! – dodatek specjalny do „Dziennika 

Polskiego” przygotowany przez Oddział IPN w Krakowie  

na 50. rocznicę interwencji wojskowej Układu Warszawskiego 

w Czechosłowacji, 17 sierpnia 2018 r. 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-

d/56539,Rece-precz-od-Czechow-Dodatek-prasowy-IPN-w-

Krakowie-na-50-rocznice-interwencji-.html 

 

 

 

 Habemus Papam. 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły  

na papieża, dodatek prasowy do „Gościa Niedzielnego”,  

14 października 2018 r, przygotowany przez oddziały IPN  

w Krakowie i Wrocławiu oraz redakcję „Gościa Niedzielnego”. 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-

d/59974,Habemus-Papam-40-rocznica-wyboru-kard-Karola-

Wojtyly-na-papieza.html 

 

 

 

 Odrodzenie. 100. rocznica odzyskania niepodległości  

– dodatek specjalny IPN do „Gościa Niedzielnego”,  

18 listopada 2018 r., przygotowany przez oddziały  

IPN w Krakowie i Warszawie oraz redakcję „Gościa 

Niedzielnego”. 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-

d/61771,Odrodzenie-100-rocznica-odzyskania-

niepodleglosci.html  

  

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/56539,Rece-precz-od-Czechow-Dodatek-prasowy-IPN-w-Krakowie-na-50-rocznice-interwencji-.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/56539,Rece-precz-od-Czechow-Dodatek-prasowy-IPN-w-Krakowie-na-50-rocznice-interwencji-.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/56539,Rece-precz-od-Czechow-Dodatek-prasowy-IPN-w-Krakowie-na-50-rocznice-interwencji-.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/59974,Habemus-Papam-40-rocznica-wyboru-kard-Karola-Wojtyly-na-papieza.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/59974,Habemus-Papam-40-rocznica-wyboru-kard-Karola-Wojtyly-na-papieza.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/59974,Habemus-Papam-40-rocznica-wyboru-kard-Karola-Wojtyly-na-papieza.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/61771,Odrodzenie-100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/61771,Odrodzenie-100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/61771,Odrodzenie-100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci.html
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Ponadto 

 Radiowy cykl audycji Pamięć niepodległości, realizowany w Radiu Kraków  

przez historyków z Oddziałowego Biura Badań Historycznych i Oddziałowego Biura 

Edukacji Narodowej. 

http://www.radiokrakow.pl/audycje/pamiec-niepodleglosci-51591/ 

 Trzy okolicznościowe spoty wideo na potrzeby serwisów internetowych IPN: 

o 1945. Nowe zniewolenie, na 18 stycznia – rocznicę wkroczenia Armii 

Czerwonej do Krakowa 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/45918,1945-Nowe-zniewolenie-spot-

wideo-na-rocznice-wkroczenia-Armii-Czerwonej-do-

Krako.html?search=56974916545 

o W hołdzie Żołnierzom Wyklętym, na 1 marca – narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/47881,Spot-wideo-w-holdzie-

Zolnierzom-Wykletym.html 

o 100-lecie odrodzenia Polski. 50 lat niepodległości 

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/62659,100-lecie-odrodzenia-Polski-

50-lat-niepodleglosci.html  

 

 

 

 

http://www.radiokrakow.pl/audycje/pamiec-niepodleglosci-51591/
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/45918,1945-Nowe-zniewolenie-spot-wideo-na-rocznice-wkroczenia-Armii-Czerwonej-do-Krako.html?search=56974916545
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/45918,1945-Nowe-zniewolenie-spot-wideo-na-rocznice-wkroczenia-Armii-Czerwonej-do-Krako.html?search=56974916545
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/45918,1945-Nowe-zniewolenie-spot-wideo-na-rocznice-wkroczenia-Armii-Czerwonej-do-Krako.html?search=56974916545
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/47881,Spot-wideo-w-holdzie-Zolnierzom-Wykletym.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/47881,Spot-wideo-w-holdzie-Zolnierzom-Wykletym.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/62659,100-lecie-odrodzenia-Polski-50-lat-niepodleglosci.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/62659,100-lecie-odrodzenia-Polski-50-lat-niepodleglosci.html
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 10 konferencji naukowych, w tym cztery międzynarodowe 

 „Proces kurii krakowskiej – w 65. rocznicę”, 25 stycznia 2018 r., we współpracy  

z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

 „Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny 

światowej”, 28 lutego 2018 r., wspólnie z Akademią Ignatianum w Krakowie. 

 „Za waszą i naszą wolność. 30. rocznica powstania Autonomicznego Wydziału 

Wschodniego Solidarności Walczącej”, 23-24 maja 2018 r. Dwudniowa 

międzynarodowa konferencja naukowa, z udziałem ok. 40 gości z 9 krajów byłego 

ZSRS – historyków oraz dawnych współpracowników AWS SW. 

 

 „Wiosna Solidarności ’88”, 4 czerwca 2018 r., we współpracy z PAU  

oraz Stowarzyszeniem Sieć Solidarności. 

 „Człowiek, rodzina, komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki Humanae Vitae  

w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”, 15 czerwca 2018 r. 

 „Ludobójstwo na Kresach Południowo-Wschodnich 1943-1944. Aspekt eklezjalny  

i teologiczny”, 25 czerwca 2018 r., we współpracy z PAU oraz stowarzyszeniem Stanica 

Kresowa. 

 „Obserwacja w służbie SB”, 18 września 2018 r. 
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 „Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły 

bloku sowieckiego”, 9-12 października 2018 r. Czterodniowa, międzynarodowa 

konferencja naukowa, we współpracy z węgierskim NEB, odbywająca się w Krakowie 

i Budapeszcie, z udziałem historyków z Polski, krajów środkowoeuropejskich  

oraz USA. 

 

 „Polska i węgierska młodzież w walkach o niepodległość Ojczyzny. Lwów – 1918; 

Warszawa – 1920; Budapeszt – 1956”, 9 listopada 2018 r. Międzynarodowa konferencja 

naukowa zorganizowana przez Archiwum Wojewódzkie w Segedynie na Węgrzech 

przy współpracy Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Oddziału IPN w Krakowie. 

 „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej”, 21-22 listopada 

2018 r. Dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa we współpracy  

z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z udziałem historyków i dziennikarzy 

z Polski i Niemiec oraz świadków historii – ofiar germanizacji. 
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ODDZIAŁOWE BIURO UPAMIĘTNIANIA WALK I MĘCZEŃSTWA 

Inicjuje opiekę nad miejscami walk i męczeństwa narodu polskiego oraz trwałe 

upamiętnianie – w postaci pomników, popiersi i tablic – faktów, wydarzeń i postaci 

związanych z tymi miejscami. Ocenia stan opieki nad obiektami pamięci narodowej,  

w szczególności nad cmentarzami wojennymi oraz grobami ofiar totalitaryzmów. Opiniuje 

pod względem historycznym wnioski o trwałe upamiętnienie. Uczestniczy  

w organizowaniu uroczystości, przedsięwzięciach wydawniczych i wystawienniczych. 

W 2018 roku krakowski IPN współfinansował m.in. budowę pomnika Józefa 

Piłsudskiego w Limanowej i remont pomnika Marszałka w miejscu bitwy Legionów  

pod Krzywopłotami. Sfinansował popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Krakowie, 

mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w Osielcu, tablice pamiątkowe ku czci 

walczących i poległych w bojach o niepodległość, m.in. w Lachowicach, Biskupicach 

Radłowskich, Kamionce Wielkiej, Ochotnicy Dolnej, Mogilanach, Oświęcimiu, Parszowie, 

Świętej Katarzynie, tablice ku czci górników strajkujących w okresie stanu wojennego  

w Brzeszczach. 

Oddział IPN w Krakowie dofinansował upamiętnienie miejsca pochówku  

200 żydowskich obywateli RP, zamordowanych przez Niemców w Brzesku.,  

a także kompleksowe remonty ośmiu grobów legionistów na cmentarzu Rakowickim. 

Sfinansował ponadto gruntowny remont przedwojennego Pomnika Chwały w Krakowie 

oraz odnowienie inskrypcji na pomniku I Kompanii Kadrowej w Michałowicach.  

We współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim rozpoczęte zostały prace  

nad kompleksowym remontem kwater wojennych z 1939 r. w Krakowie. 
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Szczegółowy wykaz 

 Sfinansowanie popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego, odsłoniętego 10 listopada 

2018 r. w Parku im. Jordana w Krakowie. 

 Sfinansowanie popiersia mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w Osielcu, grudzień 

2018 r. 

 Współfinansowanie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Limanowej, odsłonięcie 

28 października 2018 r. 

 Remont cokołu pomnika Józefa Piłsudskiego w Krzywopłotach, odsłonięcie pomnika 

15 września 2018 r.  

 Dofinansowanie budowy pomnika w Bydlinie, listopad 2018 r. 

 Sfinansowanie tablicy w Kamionce Wielkiej, upamiętniającej poległych w walkach  

o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. 

 Sfinansowanie tablicy w Lachowicach, upamiętniającej poległych w walkach o wolność 

i niepodległość Rzeczpospolitej w latach 1914-1918, 1919-1920, 1939-1945,  

1945-1963.  

 Sfinansowanie tablicy w Biskupicach Radłowskich, upamiętniającej  

mjr. Józefa Grudzień-Grudzińskiego, żołnierza Legionów Polskich i uczestnika walk  

o niepodległość i granice. 

 Sfinansowanie odnowy zniszczonej podczas II wojny światowej tablicy w Ochotnicy 

Dolnej, upamiętniającej 20-lecie niepodległości Polski (1918-1938). 

 Sfinansowanie tablicy w Mogilanach, upamiętniającej twórców niepodległości  

oraz mieszkańców walczących o wolność ojczyzny w latach 1914-1921. 

 Sfinansowanie tablicy upamiętniającej aresztowanych przez Niemców mieszkańców 

Masłomiącej. Cmentarz parafialny w Więcławicach Starych, lipiec 2018 r. 

 Sfinansowanie tablicy w Oświęcimiu, upamiętniającej mieszkańców  

Ziemi Oświęcimskiej, walczących i poległych w obronie ojczyzny. 

 Sfinansowanie tablicy poświęconej strajkującym górnikom w 1981 r. kopalni  

w Brzeszczach, grudzień 2018 r. 

 Sfinansowanie tablicy poświęconej walczącym o odzyskanie niepodległości w 1918 r. 

w Olkuszu, grudzień 2018 r. 
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 Sfinansowanie tablicy upamiętniającej pobyt Józefa Piłsudskiego wraz z żołnierzami 

(29 października 1914 r.) w Parszowie. 

 Sfinansowanie tablicy upamiętniającej pobyt Józefa Piłsudskiego wraz z żołnierzami 

(31 października 1914 r.) w Świętej Katarzynie. 

 Sfinansowanie tablicy poświęconej gen. Augustowi Fieldorfowi „Nilowi”. Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Krakowie, czerwiec 2018 r. 

 Sfinansowanie tablicy poświęconej płk. Przemysławowi Nakoniecznikoffowi-

Klukowskiemu. Budynek Straży Granicznej w Kielcach, październik 2018 r. 

 Wymiana tablicy na pomniku w Jędrzejowie, październik 2018 r. 

 Wymiana tablic upamiętniających poległych z ziemi łemkowskiej. Uście Gorlickie, 

listopad 2018 r. 

 Wymiana tablicy upamiętniającej profesorów i studentów poległych w czasie  

II wojny światowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, grudzień 2018 r. 

 Wymiana tablicy oraz sfinansowanie orła wojskowego upamiętniających uczestników 

walk o niepodległość oraz ofiary zniewolenia niemieckiego i sowieckiego, Tymbark, 

grudzień 2018 r. 

 Wymiana tablicy poświęconej „Rzeczypospolitej Raciechowickiej” oraz poległym  

w czasie II wojny światowej na pomniku w Raciechowicach, grudzień 2018 r. 

 Sfinansowanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w czasie II wojny światowej 

mieszkańców Skorzeszyc, listopad 2018 r. 

 Sfinansowanie tablicy poświęconej powstańcom styczniowym oraz herbu 

Rzeczypospolitej na mogile na cmentarzu w Imbramowicach, grudzień 2018 r. 

 Odnowienie inskrypcji na pomniku I Kompanii Kadrowej w Michałowicach. 

 Remont Pomnika Chwały znajdującego się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 

ufundowanego w 1930 r. przez Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów, 

upamiętniającego żołnierzy poległych w I wojnie światowej i wojnie  

polsko-bolszewickiej. 

 Dofinansowanie muralu upamiętniającego bitwę pod Łówczówkiem w Centrum 

Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie. 

 Dofinansowanie upamiętnienia masowego grobu 200 Żydów na cmentarzu żydowskim 

w Brzesku, lipiec 2018 r. 
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 Remont grobu żołnierza-legionisty Michała Granata pochowanego w kwaterze 

wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Józefa Kusaka pochowanego w kwaterze wojskowej 

na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Antoniego Machalskiego pochowanego w kwaterze 

wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Kazimierza Kapturkiewicza pochowanego  

w kwaterze wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Kazimierza Kopfa pochowanego w kwaterze 

wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Franciszka Kwaka pochowanego w kwaterze 

wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Rudolfa Gincheida pochowanego w kwaterze 

wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Remont grobu żołnierza-legionisty Kazimierza Tarczewskiego pochowanego  

w kwaterze wojskowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Rozpoczęcie prac remontowych kwatery żołnierzy 1939 r. na cmentarzu Rakowickim 

w Krakowie (we współpracy z wojewodą), grudzień 2018 r. 

 Remont otoczenia obelisku upamiętniającego poległych w czasie II wojny światowej 

19 mieszkańców Rodak, sierpień 2018 r. 
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PION POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI IPN W KRAKOWIE 

 Wieloosobowe Stanowisko ds. Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie prowadzi 

badania zmierzające do odnalezienia nieznanych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmu 

niemieckiego i sowieckiego na terenie woj. małopolskiego. Dzięki analizie dokumentów 

archiwalnych, ksiąg cmentarnych, relacji czy zdjęć lotniczych, pracownicy pionu opracowują 

potencjalne miejsca warte przebadania, które następnie sprawdzane są metodami 

archeologicznymi. W wypadku natrafienia na groby, odnalezione szczątki przekazywane  

są medykom sądowym do dalszej analizy oraz identyfikacji genetycznej. Prace realizowane  

są w ścisłej współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu IPN w Krakowie, natomiast za późniejsze pochówki i godne upamiętnienie 

odpowiada Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie. 

 Niewątpliwie najważniejszym elementem tegorocznych prac pionu było doprowadzenie 

do identyfikacji sześciu odnalezionych w 2017 r. żołnierzy powojennego podziemia 

niepodległościowego. 

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/59233,W-Krakowie-zidentyfikowano-szesc-ofiar-

komunistycznego-totalitaryzmu.html 
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Zidentyfikowani: 

 Stanisław Ludzia „Harnaś”, dowódca OP „Wiarusy” i adiutant „Ognia” 

 Antoni Wąsowicz „Roch”, dowódca 3. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego 

„Błyskawica” 

 Tadeusz Gajda „Tarzan”, dowódca oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej –  

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 

 Adam Domalik „Kowboj” 

 Tadeusz Zajączkowski „Mokry” 

 Wiesław Budzik „Roland” 

 

 Przeprowadzono blisko 50 pobrań 

materiału DNA w celu identyfikacji 

odnalezionych szczątków, w sprawach 

dotyczących zbrodni komunistycznych  

i niemieckich. W poszukiwaniach 

pomagało kilkunastu wolontariuszy  

i konsultantów, w tym historyków, 

geografów i archeologów. Przeanalizowano w sumie kilkanaście tysięcy stron akt 

dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych w Małopolsce, ksiąg cmentarnych 

oraz urzędowych dokumentów. Czternaście osób nadal czeka  

na identyfikację (szczątki 12 z nich odnaleziono w 2018 r.). 

 Miejsca prac poszukiwawczych 

 W Krakowie: cmentarz Rakowicki i Glinnik-Przegorzały 

 W Brzesku i Nowym Targu (łącznie ponad trzy tygodnie samych prac ziemnych) 

 Prace dokumentacyjne w powiatach krakowskim, brzeskim, nowotarskim, 

nowosądeckim i wadowickim (kilkadziesiąt wyjazdów) 

 W 2019 r. spodziewamy się dalszych identyfikacji szczątków osób odnalezionych  

w 2017 i 2018 r. Planowana jest też kontynuacja prac na cmentarzu Rakowickim,  

gdzie chowano ofiary Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie (wciąż do przebadania  

jest kilkadziesiąt grobów) oraz na cmentarzu w Brzesku i Glinniku-Przegorzałach. 

Weryfikowane też będą informacje o ewentualnych pochówkach w pobliżu dawnych siedzib 

gestapo, NKWD i UB. 
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UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA KRZYŻY WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  

ORAZ TYTUŁÓW HONOROWYCH IPN – ŚWIADEK HISTORII 

Za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw 

człowieka w PRL, Prezydent RP nadaje odznaczenia działaczom opozycji antykomunistycznej  

lat 1956-1989. W 2018 roku Oddział IPN w Krakowie trzykrotnie organizował uroczystą 

dekorację odznaczonych: 9 marca w Pałacu Krzysztofory, 4 czerwca w Centrum Edukacyjnym 

„Przystanek Historia” oraz 9 listopada w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.  

29 listopada sześć osób, zasłużonych w naszym regionie dla upamiętniania historii 

narodu polskiego oraz wspierających od lat działania IPN, otrzymało nagrody honorowe  

– Świadek Historii. Prezes Instytutu dr Jarosław Szarek udekorował prestiżowymi medalami:  

dr Wandę Półtawską, Amelię Dunin, dr. Jerzego Bukowskiego, Antoniego Wiatra,  

Józefa Wieczorka i Wojciecha Zapałę. 
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NAJWAŻNIEJSZE ZAMIERZENIA NA 2019 ROK 

W nadchodzącym roku IPN poświęci najwięcej uwagi kolejnym ważnym datom  

z polskiej historii najnowszej. Działania Instytutu skoncentrują się na 30. rocznicy obrad 

Okrągłego Stołu i kontraktowych wyborów. Trzeba bowiem pamiętać, że w XX wieku 

dwukrotnie wybijaliśmy się na niepodległość – w roku 1918 i 1989. Przypomnimy ponadto,  

że nie byłoby wolności w 1989 r. bez „Solidarności”, a „Solidarności” bez pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, której 40. rocznicę obchodzić będziemy w czerwcu. 

W drugiej połowie roku będziemy się odwoływać do 80. rocznicy  wybuchu II wojny 

światowej. Zwracając uwagę na znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow i sojuszu III Rzeszy 

Niemieckiej ze Związkiem Sowieckim dla wybuchu światowego konfliktu.  

Nie zapomnimy także o innych rocznicach i świętach historycznych, wydając książki, 

dodatki do prasy, prezentując wystawy, organizując spotkania i warsztatu dla młodzieży  

i nauczycieli, dbając o trwałe ich upamiętnienia – tablice i pomniki. Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej będzie aktywny w Krakowie, a także w powiatach i gminach Małopolski. 

 

 

 

 

ZNAJDŹ NAS 

► krakow.ipn.gov.pl 

► facebook.com/IPNKrakow 

► facebook.com/przystanekhistoriakrakow 

► twitter.com/ipn_krakow 

► instagram.com/ipn_krakow 

 

POLECAMY 

► Do czytania: krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d 

► Do oglądania: krakow.ipn.gov.pl/pl4/wideorelacje-spoty-i-do 

► Do słuchania: krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/46218,Do-posluchania-
Audycje-radiowe-z-udzialem-historykow-z-IPN.html 


