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W 100. rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej Instytut Pamięci Narodowej 
przygotował ogólnopolską akcję Biało-czerwony szlak – „Moja Niepodległa”.

W ramach akcji, rozpoczętej 21 maja 2018 w kilkunastu miastach Polski, 
do końca roku w  blisko 120 miejscowościach zostanie zaprezentowana 
wystawa „Ojcowie Niepodległości”.

Ekspozycja ukazuje sylwetki przywódców walki o  wolną Polskę: Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincen-
tego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Na wystawie znajdziemy także kalendarium wydarzeń, kopie dokumen-
tów, a na specjalnej mapie możemy prześledzić walkę o granice odrodzonej 
Rzeczypospolitej w latach 1918–1921.

BIAŁO-CZERWONY SZLAK
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W 100. rocznicę odrodzenia się Rzeczypospolitej Instytut Pamięci Narodowej 
przygotował ogólnopolską akcję Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”.

W ramach akcji, rozpoczętej 21 maja 2018 w kilkunastu miastach Polski, 
do końca roku w blisko 120 miejscowościach zostanie zaprezentowana wy-
stawa „Ojcowie Niepodległości”.

Ekspozycja ukazuje sylwetki liderów walki o wolną Polskę: Józefa Piłsud-
skiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego 
Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Na wystawie znajdziemy także kalendarium wydarzeń, kopie dokumen-
tów, a na specjalnej mapie możemy prześledzić zmiany granic II Rzeczypo-
spolitej w latach 1918–1921
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Akademia Niepodległości
Ogólnopolski 4-letni (2017-2021) cykl spotkań, podczas 
których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci 
uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedsta-
wiają w formie popularnych wykładów drogę do niepod-
ległości. Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy, dzięki 
którym będą mogli potwierdzić swój udział w kolejnych 
spotkaniach. Na zakończenie nastąpi uroczyste wręczenie 
dyplomów ukończenia całego cyklu. W Małopolsce wykłady 
organizowane są w Bochni i Olkuszu.

Koordynator ogólnopolski:
Katarzyna Miśkiewicz
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Roman Graczyk
roman.graczyk@ipn.gov.pl

Szkolenia dla nauczycieli „O niepodległość i granice”
Dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów hu-
manistycznych certyfikowane przez MEN i IPN. Tematy 
realizowane w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyły 
zmagań o niepodległość Polski (do listopada 1918 r.  
z uwzględnieniem XIX w.), a w roku 2018/2019 dotyczyć 
będą budowy struktur państwa polskiego oraz wojen o 
granice Rzeczypospolitej. Każdy z tematów będzie re-
alizowany podczas dwóch spotkań, składających się 
z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu 
multimedialnego.
Szczegółowa tematyka oraz materiały źródłowe znajdą 
się na stronie www.ipn.gov.pl 

Koordynator ogólnopolski:
Katarzyna Miśkiewicz
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny: 
Dariusz Gorajczyk
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE
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Projekt służy przywróceniu do zbiorowej pamięci lokalnych 
bohaterów. „Kamienie pamięci” są metaforą trwałości naszej 
pamięci o nich. Tegoroczna edycja projektu zwraca uwagę na 
związek jaki zachodził pomiędzy harcerstwem a realizacją 
idei niepodległości Polski. Jego celem jest upamiętnienie osób 
zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski, które czynnie 
uczestniczyły w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości: najpierw w latach 1914-1918 oraz 1919-1923 
walcząc o ostateczny kształt granic Rzeczypospolitej, następnie 
w czasie II wojny światowej, stawiając opór okupantom niemiec-
kim i sowieckim, a po jej zakończeniu, działając w powojennej 
konspiracji niepodległościowej. Uczestnikami projektu mogą 
być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i za-
stępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła 
kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidual-
nie zajmujących się historią. Szczegółowe informacje znajdą się 
na stronie: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci

X edycja projektu Kamienie Pamięci: „Harcerze Niepodległej” 

Koordynator ogólnopolski:
Katarzyna Miśkiewicz
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Koordynator X edycji:
Tomasz Gonet – tel. 32 207 07 15
tomasz.gonet@ipn.gov.pl

Druga edycja konkursu edukacyjnego upamiętniającego sylwetki osób uho-
norowanych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. W ten sposób chcemy 
zachęcić młodych ludzi do „odkrywania” biografii i upamiętnienia osób, 
których zasłużyły się Niepodległej Polsce. Konkurs jest okazją na poznanie 
historii Polski przez pryzmat indywidualnych biografii. 
Szczegóły na stronie internetowej: 
www.niezwyciezeni1918-2018.pl

Koordynator ogólnopolski:
Rafał Pękała
rafal.pekala@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Łukasz Płatek
lukasz.platek@ipn.gov.pll

Konkurs: „Niezwyciężeni 1918-2018. 
Ofiary Totalitaryzmów”
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Ogólnopolski projekt edukacyjny „Do broni! Postawy i losy 
ziemian w trakcie II wojny światowej”.
Termin: rok szkolny 2018/2019
Ziemianie należeli do elit narodowych i państwowotwórczych. Na nich, w dużej 
mierze, opierała się przed II wojną światową nie tylko polska armia, ale również 
administracja, dyplomacja i samorządowość. Należeli również do współtwórców 
Państwa Polskiego Podziemnego. Celem projektu jest: przypomnienie zaangażowa-
nia ziemiaństwa w obronę Polski we wrześniu 1939 r., następnie działalność konspi-
racyjną, walkę na frontach II wojny światowej i wkład w tworzenie władz polskich 
na emigracji oraz ukazanie represji okupantów wobec przedstawicieli tej grupy 
(wywłaszczenia, rabunki, aresztowania, deportacje czy też lincze i egzekucje). 
Projekt kierujemy do nauczycieli historii, języka polskiego i lokalnych patriotów, 
pasjonatów historii z całej Polski, inspirujących młodzież do zainteresowania 
dziejami Polski z okresu II wojny światowej z odniesieniem do lokalnych tradycji. 
Proponujemy w związku z tym udział w serii konferencji edukacyjnych i warszta-
tów dla młodzieży z udziałem naukowców oraz świadków historii, organizowanych  
w oddziałach i delegaturach IPN. Pragniemy również zaproponować warsztaty 
dla nauczycieli dotyczące historii ziemiaństwa i metodyki na-
uczania o elitach społecznych. Inauguracja projektu nastąpi  
w październiku 2018 r. Jednym z najważniejszych elementów 
projektu jest konkurs adresowany do młodzieży szkół podstawo-
wych (klasy VI-VIII), młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjal-
nej z terenów całej Polski. Uczestnicy konkursu mają za zadanie 
wykonać pracę w jednej z trzech form – pisemnej, fotograficznej 
lub multimedialnej. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do 
Krakowa na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólno-
polskim finałem konkursu, która planowana jest na pierwszą 
połowę czerwca 2019 r.
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzy-
stwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie.
Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Biblio-
teka Raczyńskich w Poznaniu i Fundacja Zofii i Jana Włodków  
w Krakowie.

Koordynator ogólnopolski:
dr Marcin Chorązki – tel. 12 2117026
marcin.chorazki@ipn.gov.pl
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Ogólnopolski projekt edukacyjny wykorzystujący formę deba-
ty oksfordzkiej w edukacji historycznej. Uczniowie poszerzają  
i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych problemów 
związanych z historią Polski XX wieku.
Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej mają możliwość nauczyć 
się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, 
budować spójną i logiczną argumentację, występować publicz-
nie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz 
szanować swoich rozmówców. Projekt jest realizowany na po-
ziomie regionalnym przez Oddziały i Delegatury IPN. Zwycięzcy 
turniejów regionalnych biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie 
szkół ponadpodstawowych. Aby dokonać zgłoszenia na etapie regionalnym należy skontaktować się z pracownikami Biura 
Edukacji Narodowej w najbliższym oddziale IPN.

IV Turniej Debat Historycznych

Turniej Debat Historycznych #MojaNIEPODLEGŁA.
Projekt edukacyjny wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej  
w edukacji historycznej. Uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę 
historyczną związaną z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 
W ramach projektu odbędą się 3 turnieje adresowane do różnych 
grup uczestników:
* listopad 2018, Warszawa – 16 zespołów reprezentujących uczel-

nie wyższe
* grudzień 2018, Kraków – 32 zespoły reprezentujące szkoły po-

nadpodstawowe
*kwiecień 2019, Warszawa – 16 zespołów młodzieży polskiej i po-

lonijnej mieszkającej poza granicami kraju
Aby dokonać zgłoszenia należy skontaktować się z koordynatorem 
projektu.

Koordynator ogólnopolski:
Karolina Kolbuszewska
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Roman Graczyk
roman.graczyk@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski:
Karolina Kolbuszewska
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Roman Graczyk
roman.graczyk@ipn.gov.pl
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Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią 
Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach  
II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyski-
wanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego.
W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca 
pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których 
postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują 
zdobytą wiedzę innym.Konkurs jest adresowany do uczniów policyj-
nych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci 
Narodowej z Komendą Główną Policji.
W konkursie biorą udział zespoły uczniów złożone z 3 osób i opie-
kuna. Nagrodą jest wyjazd edukacyjny śladami Policji Państwowej  
i jej bohaterów. W roku 2017 laureaci odwiedzili Białoruś i Ukrainę. 
Zgłoszenia do konkursu  dokonuje się za pomocą platformy interne-
towej poprzez założenie konta użytkownika zgodnie ze wskazówka-
mi na stronie: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/

Koordynator ogólnopolski:
Karolina Kolbuszewska 
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

Konkurs: „Policjanci w służbie historii”

Konkurs prowadzony we współpracy z Departamentem Edukacji 
Kultury i Dziedzictwa MON skierowany jest do uczniów klas mun-
durowych. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi 
historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem historii orę-
ża polskiego w XX wieku oraz jego roli w budowie niepodległego  
i niezależnego państwa polskiego. W ramach zadań konkurso-
wych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią 
Wojska Polskiego, sylwetki bohaterów narodowych oraz przeka-
zują zdobytą wiedzę innym. Każda edycja konkursu ma swój temat 
przewodni. W tym roku będą to żołnierze wojny obronnej 1939 r. 
W konkursie biorą udział zespoły uczniów złożone z 3 osób  
i opiekuna. Nagrodą jest wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci. 
Aby przystąpić do konkursu należy zarejestrować zespół i zało-
żyć konto na platformie internetowej:
www.zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/

Koordynator ogólnopolski:
dr Mateusz Marek
mateusz.marek@ipn.gov.pl

Konkurs: „Żołnierze w służbie historii” 
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Projekt: „O tym nie można zapomnieć…” – spotkania  
z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji 
podczas II wojny światowej
Projekt edukacyjny dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum 
oraz szkół średnich wraz z ich nauczycielami lub wychowawcami. Zadaniem 
uczestników projektu jest nagranie wywiadu ze świadkiem historii – osobą, 
która przeżyła obóz koncentracyjny bądź została zesłana na Syberię podczas 
II wojny światowej. W ramach projektu odbywają się warsztaty przygotowu-
jące młodzież do przeprowadzenia wywiadu. 

Koordynator ogólnopolski:
Anna Klimowicz 
anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Konkurs: „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ra-
vensbrück” 
Konkurs, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, jest hołdem ofiarom zamordowanym w niemieckim KL Ra-
vensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Zadaniem uczest-
ników będzie przygotowanie recytacji wybranego utworu poetyckiego 
oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. 
Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda 
Śląska, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie 
Śląskiej, Ośrodek Caritas im. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
Grupa „Profilaktyka a Sztuka”. Konkurs jest realizowany w ramach 
ogólnopolskiego projektu „O tym nie można zapomnieć… – spo-
tkania z ludźmi, którzy przeszli piekło obozów i deportacji podczas  
II wojny światowej”.
Koordynator ogólnopolski:
Ewelina Małachowska 
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Konkurs: „Nie jestem żadną bohaterką”. Irena Sendlero-
wa na tle historii II wojny światowej na ziemiach pol-
skich (1939-1945)
Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest upowszechnienie wiedzy o Irenie Sendlerowej oraz 
o dziejach Polski. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową 
lub gazetkę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi – finałowy – zaplanowany jest na 29 listopada 2018 r.  
w Łodzi. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października 2018 r.
Koordynator:
Magdalena Zapolska-Downar 
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl
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W ramach przeglądu filmowego „Echa Katynia” prezentowane są filmy zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów 
dotyczące zbrodni katyńskiej oraz innych wydarzeń powiązanych z nią kontekstem historycznym, kulturowym, politycznym 
czy socjologicznym. Projekcjom filmów towarzyszą dyskusje panelowe z udziałem reżyserów, historyków, dziennikarzy, 
socjologów, dyplomatów, świadków ekshumacji, a także członków rodzin zamordowanych. Pokazy filmów odbywają się 
wielu miejscach w Polsce oraz na świecie. 

Koordynator ogólnopolski:
Arkadiusz Cisek
arkadiusz.cisek@ipn.gov.pl

Przegląd filmowy: „Echa Katynia”

Koordynator ogólnopolski:
Marcin Gawryszczak
marcin.gawryszczak@ipn.gov.pl

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu, 
poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. 
Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncep-
cji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania 
w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie 
bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edy-
cjach, zbierając informacje, zarówno sięgały do książek 
jak i spotykały się z rodzinami ofiar. Dzięki temu udawało 
im się zdobyć nieznane do tej pory pamiątki, zdjęcia i in-
formacje od ich najbliższych.
Konkurs adresowany jest do uczniów różnych rodzajów 
szkół od siódmej klasy szkoły podstawowej. Nagrodą  
w konkursie jest zagraniczny wyjazd edukacyjny.

Konkurs: „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”
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Co kryją archiwa IPN? 
www.pamiec.pl/lekcje
Zajęcia przygotowane z myślą o uczniach szkół ponad-
gimnazjalnych (także niedowidzących i niewidomych).  
W pierwszej części zajęć uczniowie poznają zasady dzia-
łania archiwum i jego zasoby. Część druga to analiza 
przykładowych dokumentów, pokazujących mechanizmy 
i metody działania aparatu bezpieczeństwa m.in. wobec 
Kazimierza Świtonia, Anny Walentynowicz czy społeczeń-
stwa w Polsce w 1956 r. 

Historia w kolorach
www.historiawkolorach.pl

„Historia w kolorach” to propozycja edukacyjna IPN, 
której  celem jest przybliżenie najmłodszym w atrak-
cyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodo-
wych – herbu, flagi i hymnu. W ramach programu 
powstał m.in. krótki film animowany Polskie symbole 
narodowe, trójwymiarowa książeczka i kolorowanka 
oraz gra Polak Mały, a także materiały pomocnicze dla 
nauczyciela (kolorowanki, puzzle, scenariusze zajęć) 
dostępne na stronie internetowej www.pamiec.pl/hi-
storiawkolorach. Istnieje również możliwość przepro-
wadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkoli oraz klas 
0-3 szkół podstawowych.

Kontakt:
Joanna Dutka-Kącka – tel. 12 211 70 27
joanna.dutka@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski: 
BEN: dr Kornelia Banaś – tel. 32 207 03 11
kornelia.banas@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
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BohaterON
Instytut Pamięci Narodowej dołączając do kampanii bierze udział w jej 
działaniach edukacyjnych. Akcja to nie tylko wysyłanie kartek do Powstań-
ców. Projekt ma edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości naro-
dowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 
Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz 
angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Ma ona sygnalizować chęć włącze-
nia do świadomości społecznej historii Powstańców. Każdy może wysłać 
specjalnie zaprojektowaną, bezpłatną kartkę z życzeniami do wybrane-
go uczestnika walk o stolicę. Mapa punktów dystrybucji oraz możliwość 
wysłania online dostępne są od 1 sierpnia na stronie www.bohateron.pl.  
Na przełomie września i października 2018 r. w każdym województwie zostaną 
przeprowadzone seminaria dla 15-osobowych grup nauczycieli pracujących  
z uczniami w wieku 14-19 lat. Podczas spotkania pedagodzy dowiedzą się, 
jak w przystępny i ciekawy sposób rozmawiać z młodzieżą o Polskim Pań-
stwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim oraz jak wykorzystywać histo-
rię mówioną i relacje świadków historii. Otrzymają też gry edukacyjne, filmy 
i przykładowe scenariusze zajęć.

Koordynator ogólnopolski: 
Olga Tumińska 
olga.tuminska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Dariusz Gorajczyk
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Weź udział w seminarium dla nauczycieli, wspólnie z uczniami wyślijcie 
bohaterom kartki z życzeniami i zrealizujcie autorski projekt edukacyjny 

w ramach akcji BohaterON w Twoje Szkole.

Jak zapisać się na seminarium i zaangażować uczniów do udziału w projekcie? 
Sprawdź na: www.bohateronwtwojejszkole.pl

„Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” to ogólnopolski kon- 
kurs polegający na wykonaniu komiksu (max. 8 stron formatu A4) przed-
stawiającego epizod z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera, rozgry-
wający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów społeczeństwa polskiego.
Nadesłane prace komiksowe oceniane są w trzech kategoriach wieko-
wych: 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 a najlepsze z nich pokazane zostają 
na wystawie w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki Przystanek 
Historia podczas festiwalu komiksów.
Zgłoszenia do konkursu leży przesłać pod wskazany adres mailowy ko-
ordynatora. 

Koordynator ogólnopolski:
Anna Klimowicz 
anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Konkurs: „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”
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Notacje i Archiwum Historii Mówionej  
Nagrywanie świadectw uczestników lub obserwatorów wydarzeń historycznych to ważny projekt Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Swoimi wspomnieniami podzielili się z nami żołnierze II wojny światowej, więźniowie niemieckich obozów koncen-
tracyjnych i sowieckich łagrów, Sybiracy, osoby związane z niepodległościowym podziemiem zbrojnym, Kościołem, opozycją 
w PRL, w tym z drugim obiegiem. W ten sposób powstaje zbiór relacji służących celom naukowym, edukacyjnym i dy-
daktycznym. Zebrane notacje są źródłem, na podstawie którego powstają filmy dokumentalne oraz notacje udostępniane  
w Internecie. Pracownicy IPN zbierają relacje świądów historii w całej Polsce, nie rzadko i na świecie, dokumentując w ten 
sposób złożone losy Polaków. 

Koordynatorzy ogólnopolscy:
Rafał Pękała: rafal.pekala@ipn.gov.pl
Tomasz Sikorski: tomasz.sikorski@ipn.gov.pl

Koordynatorzy regionalni:
Marcin Chorązki: marcin.chorazki@ipn.gov.pl
Łukasz Płatek: lukasz.platek@ipn.gov.pl

IPNtv oraz IPNtv Konferencje 
IPNtv to projekt multimedialny, którego głównym celem jest 
popularyzacja historii najnowszej. Przygotowane do tej pory 
materiały filmowe dostępne na portalu Youtube mogą służyć jako 
uzupełnienie działań edukacyjnych. Dostępne są również spoty 
rocznicowe, filmy animowane, panele dyskusyjne, filmy doku-
mentalne oraz materiały publicystyczne i rozmowy o książkach 
historycznych. Zespół IPNtv dokumentuje również wiele wyda-
rzeń z działalności Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. realizację 
projektów edukacyjnych oraz konferencje naukowe i popularno-
naukowe. 

„Wideoczat z historią” jest to comiesięczny, historyczno-pu-
blicystyczny program internetowy. Jego emisja odbywa się na 
żywo za pośrednictwem serwisu YouTube na kanale IPNtv. Każdy 
odcinek jest poświęcony jednemu zagadnieniu z zakresu historii 
najnowszej. W pierwszej części programu odbywa się dyskusja 
zgromadzonych w studio gości, zaś w części drugiej zaprosze-
ni goście odpowiadają na zadawane za pomocą czatu pytania 
widzów.

Koordynator ogólnopolski:
Karol Litwiń
karol.litwin@ipn.gov.pl

Wideoczat z historią – program publicystyczny
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CENTRUM EDUKACYJNE IPN 
„PRZYSTANEK HISTORIA” W KRAKOWIE

Celem placówki jest popularyzacja wiedzy o historii najnowszej oraz edu-
kacja historyczna. Co miesiąc prezentowane są nowe wystawy, odbywają 
się spotkania z autorami i bohaterami publikacji historycznych, konfe-
rencje naukowe i debaty. W Centrum znajduje się także czytelnia oraz 
księgarnia.

Szczegółowe informacje: 
www.krakow.ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPNKrakow
www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow
@przystanekhistoriakrakow
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1. Budapeszt’56: 
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 

150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-

kowo plakaty wystawy.
2. Burza. Armia Krajowa w 1944 r.: 
A. 100 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodat-

kowo plakaty wystawy.
B.  19 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodat-

kowo plakaty wystawy.  
3. Chleba i Wolności. Niezłomny Kraków 

w czasach PRL-u: – wersja plenerowa: 16 dru-
kowanych plansz formatu 150×200 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

4. Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu le-
gionowego:

A.  9 drukowanych plansz formatu 100×150 cm + 28 
plansz płóciennych o rozmiarach 100×150 cm.

B.  37 banerów roll-up formatu 80×200 cm.
5. Dzieje najstarsze i stare gmachu Mu-

zeum Archeologicznego w Krakowie 
(lata 1939-1951): – ekspozycja stała w Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie, ul. Senacka 3. 

6. Generał Władysław Sikorski. Polityk i żoł- 
nierz: 

A.  wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

B.  16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

7. Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – 
historia intelektualnego chuligana – 28 
drukowanych plansz formatu 100x200 cm; dodatkowo 
plakaty wystawy.

8. Inwazja 1968:
A.  wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 

150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B:  16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-

kowo plakaty wystawy.

9. Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, 
duszpasterz, mąż stanu:

A.  wersja plenerowa: 20 plansz formatu 70×150 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy.

B.  20 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

10. Katyń Podhalan: – 6 drukowanych plansz for-
matu 70×100 cm.

11. Komunizm według Mariana Zdziechow-
ski: - 13 drukowanych plansz formatu 70×100 cm.

OBEN IPN w Krakowie oferuje możliwość zaprezentowania wystaw będących efektem pracy Instytutu w ostatnim 
czasie, przedstawiających wydarzenia z najnowszej historii Polski. Ekspozycje dotyczą zarówno problemów istotnych 
w skali ogólnopolskiej, jak i tych, których znaczenie było bardziej regionalne.

Wystawy

Autorzy wystawy:
dr Zo�a Fenrych, Mateusz Lipko

Współpraca:
Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, 

Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, 
dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja

Redakcja i tłumaczenie:
Grażyna Waluga

Projekt wystawy: 
Krzysztof Drumiński, Jakub Walkowicz (2code.pl)

P I Ł S U D S K I D M O W S K I PA D E R E W S K I

W I T O S K O R F A N T Y D A S Z Y Ń S K I

OFERTA OBEN KRAKÓW
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12. Konfederacja Polski Niepodległej: – 33 dru- 
kowane plansze formatu 70×100 cm. 

13. Ks. Władysław Gurgacz. Kapelan polski 
podziemnej: – 20  drukowanych plansz formatu 
70×100 cm.

14. Małopolanie w katyńskich dokumentach 
dr. Jana Zygmunta Robla: – 40 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wy-
stawy.

15. Marzec 1968 w Krakowie: – wersja plenero-
wa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy.

16. „Minęło ponad pół wieku, lecz pamięć 
pozostaje”. Życie w krakowskim getcie:

A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

17. Miasto 2015 – Wojna 39-45: – wersja plene-
rowa: 16 drukowanych plansz formatu 70×150 cm.

18. Monte. Kronika terroru: – ekspozycja stała 
w budynku Aresztu Śledczego w Krakowie, ul Montelu-
pich 7.

19. Niemiecki obóz w Płaszowie  1942-1945. 
Zapomniane miejsce zbrodni w Krakowie:

A.  wersja plenerowa: 20 drukowanych plansz formatu 
70×150 cm.

B.  20 banerów roll-up formatu 80×200 cm.
20. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kra- 

kowie 1980-1989: – wersja plenerowa: 20 dru-
kowanych plansz formatu 70×150 cm.

21. Nowa Huta. Miasto walki i pracy: – 15 dru- 
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

22. Ojcowie Niepodległości: – 20 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo multimedial-
ne materiały edukacyjne (scenariusze lekcji i broszura)

23. ... o Orła w koronie. Zgrupowanie par-
tyzanckie „Błyskawica”: – 20 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wy-
stawy.

Józef 
Piłsudski 
(1867–1935), 
przywódca ruchu 
niepodległościowego, 
marszałek Polski. 

Był przywódcą Organizacji Bojowej Polskiej 
Partii Socjalistycznej (PPS) oraz inicjatorem 
powstania tajnego Związku Walki Czynnej 
i Związku Strzeleckiego; obie organizacje stały 
się podstawą dla utworzonych w 1914 r. brygad 
Legionów Polskich. 

Równolegle do nich Piłsudski powołał 
konspiracyjną Polską Organizację Wojskową 
(POW). W 1917 r. wraz z legionistami odmówił 
złożenia przysięgi na „wierne braterstwo broni 
z wojskami Niemiec i Austro-Węgier”, co było 
powodem aresztowania go przez Niemców 
i osadzenia w twierdzy magdeburskiej. 

10 listopada 1918 r. wrócił do Warszawy, 
a w kolejnych dniach (11–14 listopada) objął 
wojskową i polityczną władzę zwierzchnią 
w kraju. 16 listopada wysłał do światowych 
przywódców telegram noty�kujący powstanie 
państwa polskiego. 

20 lutego 1919 r. objął urząd Naczelnika 
Państwa, który miał sprawować do wyborów. 
Dowodził polskimi siłami zbrojnymi 
w walkach o Małopolskę Wschodnią 
z Ukraińcami i wojnie polsko-sowieckiej 
1919–1920 r. W tym czasie stał na czele Rady 
Obrony Państwa. 

Był jednym z głównych autorów zwycięstwa 
w bitwie warszawskiej i bitwie niemeńskiej. 

Półtora wieku walk, krwawych 
nieraz i o�arnych, znalazło swój 
triumf w dniu dzisiejszym. 
Dzisiaj mamy wielkie święto 
narodu, święto radości po długiej, 
ciężkiej nocy cierpień […]. 

Orędzie wygłoszone podczas otwarcia Sejmu 
Ustawodawczego, 10 II 1919 r.

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

Roman 
Dmowski
(1864–1939), główny 
twórca ruchu 
narodowodemokra-
tycznego (Narodowa 
Demokracja, endecja), 
pisarz polityczny. 

Przeciwnik ruchu rewolucyjnego, zwolennik 
tezy, że dla Polski większym zagrożeniem są 
Niemcy niż Rosja. 

Powołał Komitet Narodowy Polski, uznany za 
o�cjalną reprezentację dyplomatyczną Polaków. 

Skutecznie zabiegał o utworzenie Armii Polskiej 
we Francji (powstała w 1917 r.). 

Był polskim delegatem na konferencję 
pokojową w Paryżu, w czasie której aktywnie 
zabiegał o kształt polskiej granicy zachodniej; 
był też sygnatariuszem traktatu wersalskiego, 
kończącego obrady konferencji. Dmowski 
uważał, że dla młodego państwa polskiego 
będzie lepiej, jeśli jego granice nie zostaną zbyt 
rozciągnięte w kierunku wschodnim, 
a wszystkie mniejszości narodowe się 
zasymilują. 

W czasie wojny polsko-sowieckiej wchodził 
w skład Rady Obrony Państwa. 

Jesteśmy różni, pochodzimy 
z różnych stron Polski, mamy 
różne zainteresowania, ale łączy 
nas jeden cel. Cel ten to Ojczyna, 
dla której chcemy żyć i pracować. 

R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (1903)

Ignacy Jan 
Paderewski 
(1860–1941), światowej 
sławy pianista. 

W czasie I wojny światowej działał 
w Generalnym Komitecie Pomocy O�arom 
Wojny w Polsce. 

W 1915 r. koncertował w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie działał na rzecz sprawy 
polskiej; zabiegom Paderewskiego przypisuje się 
wyodrębnienie w słynnym orędziu prezydenta 
Woodrowa Wilsona (8 I 1918 r.) osobnego 
punktu o konieczności utworzenia 
niepodległego państwa polskiego z dostępem 
do morza. 

Od sierpnia 1917 r. Paderewski był 
przedstawicielem Komitetu Narodowego 
Polskiego w Stanach Zjednoczonych. 

W grudniu 1918 r., mimo sprzeciwu władz 
niemieckich, przybył do Poznania, co dało 
impuls do wybuchu powstania wielkopolskiego. 

W styczniu 1919 r. został premierem 
i ministrem spraw zagranicznych RP. 

Razem z Romanem Dmowskim reprezentował 
Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu i był 
sygnatariuszem traktatu wersalskiego. 

Żaden z narodów na świecie 
nie może się poszczycić takim 
jak nasz bogactwem uczuć 
i nastrojów. [...] Może w tym tkwi 
czar nasz ujmujący, a może też 
to i wada wielka! 

Mowa wygłoszona przez Paderewskiego z okazji 
Roku Szopenowskiego, 1910 r. 

Wincenty 
Witos 
(1874–1945), działacz 
ludowy, od 1895 r. 
związany ze Stronnic-
twem Ludowym 
w Galicji. 

Początkowo wspierał ideę Legionów Polskich, 
widząc w Austro-Węgrzech gwaranta powstania 
polskiej państwowości. 

Od 1915 r. zaczął popierać ideę endecji 
zbliżenia z państwami zachodnimi. 

Jesienią 1918 r. stanął na czele Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej w Krakowie, przejmującej 
władzę w zachodniej części zaboru 
austriackiego. 

W czasie wojny polsko-sowieckiej był 
premierem oraz członkiem Rady Obrony 
Państwa. 

Trzeba ratować Ojczyznę, 
trzeba jej oddać wszystko – 
majątek, krew i życie, 
bo ta o�ara stokrotnie się opłaci, 
gdy uratujemy państwo 
od niewoli i hańby. 

Odezwa Do Braci Włościan na wszystkich 
ziemiach polskich, 30 VII 1920 r.

Wojciech 
Korfanty 
(1873–1939) – polityk 
śląski, jeden z przy-
wódców chrześcijań-
skiej demokracji 
w Polsce. 

Początkowo współpracował z Romanem 
Dmowskim. Zdecydowanie protestował 
przeciwko polityce germanizacyjnej na Górnym 
Śląsku, za co został uwięziony przez władze 
niemieckie. 

Zasłynął wystąpieniem w Reichstagu 
25 października 1918 r., w którym zażądał 
przyłączenia do przyszłego państwa polskiego 
wszystkich ziem zaboru pruskiego i Górnego 
Śląska. Uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim.

Od 1920 r. był komisarzem plebiscytowym 
na Śląsku z ramienia Polski. Był jednym 
z przywódców drugiego powstania śląskiego, 
a niecały rok później głównym dowodzącym 
trzeciego powstania. 

Mości panowie, nie chcemy ani 
piędzi ziemi niemieckiej. Żądamy 
jedynie, w myśl postanowień 
punktu 13. programu Wilsona, 
własnej, jednej, złożonej z ziem 
trzech zaborów Polski, 
z zapewnionym jej dostępem 
do morza, to znaczy z własnym 
wybrzeżem, zamieszkałym przez 
niezaprzeczalnie polską ludność! 

Przemówienie wygłoszone w Parlamencie Rzeszy 
w Berlinie, 25 X 1918 r.

Ignacy 
Daszyński
(1866–1936), polityk 
socjalistyczny, 
wieloletni działacz, 
a także przywódca 
partii socjalistycznej 
w zaborze austriackim. 

Po wybuchu I wojny światowej wspierał 
utworzenie Legionów Polskich i Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 

7 listopada 1918 r. stanął na czele 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej w Lublinie, który zaproponował bardzo 
postępowe reformy. 

Został wyznaczony przez Piłsudskiego do 
utworzenia rządu koalicyjnego, ponieważ 
jednak jego kandydatura nie odpowiadała 
politykom prawicy, Daszyński ustąpił, 
a rząd stworzył Jędrzej Moraczewski. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej był 
wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa. 

Kto tępi narody, ten jakby zrywał 
struny z harfy świata. Cóż komu 
przyjdzie, że będzie miał harfę 
o jednej tylko strunie? Nie tępić, 
lecz rozwijać należy 
narodowości. A rozwijać je może 
wolność narodów, niepodległość 
i poszanowanie ich odrębności.

Odezwa Głosuj za Polską! Uwagi o tym, jak 
robotnicy polscy mają głosować podczas plebiscytu, 
Katowice 1920 

Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli 
była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu 
Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny 
światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne 
doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. 
Liderami tego procesu byli tytułowi Ojcowie 
Niepodległości. 

Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze 
społeczni. 

Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną 
i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. 

Mimo to potra�li zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: 
NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni 
i we wszystkim wzorowo współdziałali. 

Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki 
zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. 

ROMAN

DMOW
SKI

WINCENTY

WI
TOS

IGNACY

DA
SZYŃ
SKI
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24. Ostatni 3 maja: 
A.  wersja plenerowa: 10 drukowanych plansz formatu 

70×150 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
b.  10 banerów roll-up formatu 80×200 cm.
25. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!  

W 30. rocznicę drugiej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski: – 15 drukowanych 
plansz formatu 100×70 cm.

26. Polacy na Syberii:
A. 50 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodat-

kowo plakaty wystawy.
B. 15 drukowanych plansz format 70×100 cm; dodatko-

wo plakaty wystawy.
27. Polska Walcząca (krakowska wersja wystawy 

ogólnopolskiej): – wersja plenerowa: 10 dwustronnie 
drukowanych plansz formatu 70×150 cm.

28. Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r.: 
 – 30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, do-
datkowo plakaty wystawy.

29. Precz z kajdanami bolszewizmu… Od-
dział partyzancki „Wiarusy” 1947-1949: 
– 18 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, do-
datkowo plakaty wystawy. 

30. Proces krakowski. Działacze WiN i PSL 
przed sądem komunistycznym:

A. 41 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

B. 17 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

31. Proces kurii krakowskiej: – 30 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wy-
stawy.

32. Procesy pokazowe + Zbrodnie w maje-
stacie prawa: – 11 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm (7 + 4), dodatkowo plakaty wystawy. 

33. Ruch ludowy w służbie Rzeczypospolitej:
A. 28 drukowanych plansz formatu 70×100 cm.
B.  11 drukowanych plansz formatu 70×100 cm.
34. Samarytanie z Markowej. Ulmowie – 

Polacy zamordowaniu przez Niemców 
za pomoc Żydom: – 20 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm. 

35. Skazani na karę śmierci przez Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Krakowie w latach 
1946-1955: – 48 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

36. Solidarność narodziła się w Krakowie. 
40.rocznica powstania Studenckiego Ko- 
mitetu Solidarności: 18 drukowanych plansz 
formatu 70×150 cm.

KSZTAŁTOWANIE GRANIC POLSKI 
W LATACH 1918–1923

tereny wyzwolone spod zaborów 
od 31 X do 22 XI 1918 r.

część Wielkopolski wyzwolona do 16 II 1919 r. 
w wyniku powstania wielkopolskiego

część Pomorza i Wielkopolski przyznane Polsce 
traktatem wersalskim (28 VI 1919 r.)

ziemie wschodnie przyznane Polsce traktatem ryskim 
(18 III 1921 r.) po wojnie polsko-sowieckiej 1919–1921

terytorium tzw. Litwy Środkowej inkorporowanej 
18 IV 1922 r.

część Górnego Śląska przyznana Polsce w wyniku 
III powstania śląskiego

obszary, na których odbyły się plebiscyty

granica polsko-czechosłowacka 1 stycznia 1919 r. * 

* końcowy przebieg granicy polsko-czechosłowackiej 
* ustalony został decyzją Rady Ambasadorów 
* 28 VII 1920 r.

obszary, na których postanowione plebiscyty 
nie odbyły się

ostateczne granice Polski w 1923 r.

ośrodki władzy polskiej w 1918 r. i daty dzienne 
ich powstania

ogniska powstań oraz walk o niepodległość

linia Curzona wg jego noty z 11 VII 1920 r.

zachodni zasięg wojsk sowieckich latem 1920 r.

Autor mapy
Kamila Łucjan

Szkoła o�cerska Związku Strzeleckiego w czasie marszu 
ćwiczebnego ze Stróży koło Limanowej do Zakopanego. 
Zdjęcie zrobiono w sierpniu 1913 r. w Zakopanem. Na czele 
kolumny idą Józef Piłsudski (z lewej) i Kazimierz Sosnkowski 
(z prawej). Za nimi Mieczysław Ryś-Trojanowski, a następnie 
Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W pierwszej czwórce Michał 
Sokolnicki / NAC

1908 1910

1917

1914

1916

Odznaka pamiątkowa ukończenia szkoły 
o�cerskiej Związku Walki Czynnej 
i Związków Strzeleckich tzw. Parasol / 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Odznaka pamiątkowa Polskiej 
Organizacji Wojskowej /
Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie

Walki I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego nad Nidą w 1915 r. / NAC

Żołnierze Legionów 
Polskich internowani 
w Szczypiornie 
po odmowie 
złożenia przysięgi 
na wierność 
cesarzowi Niemiec, 
1917 r. / NAC

Rada Regencyjna w Warszawie, 1917 r., od lewej: Józef Ostrowski, abp 
Aleksander Kakowski, książe Zdzisław Lubomirski / NAC

A�sz 
propagandowy 
Armii Polskiej we 
Francji autorstwa 
Władysława 
T. Bendy / NAC

Odznaka pamiątkowa Ochotniczej Armii 
Józefa Hallera, 1921 r. – Orzeł Błękitnej 
Armii / K. Kaczmarski, W.J. Muszyński, 

Generał Józef Haller 1873–1960, IPN, 
Warszawa 2017, s. 45

Orzeł strzelecki – oznaka na czapkę 
maciejówkę dla członków Związku 
Strzeleckiego / Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie

listopad
powstanie Komitetu Narodowego Polskiego 
w Warszawie

27 sierpnia
powstanie Legionów Polskich

powstanie Naczelnej 
Rady Ludowej, 
polskiej organizacji 
politycznej 
zaboru pruskiego 

czerwiec
powstanie Związku 
Walki Czynnej 

28 lipca
wybuch I wojny 
światowej

4 czerwca
powstanie 
Armii Polskiej 
we Francji 
(tzw. Błękitnej Armii 
lub Armii Hallera) 

9 i 11 lipca
„kryzys przysięgowy”  

15 sierpnia
powstanie Komitetu 
Narodowego Polskiego 
w Paryżu

12 września
powstanie Rady Regencyjnej 
Królestwa Polskiego 
w Warszawie 

sierpień
powstanie tajnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW)
 

23 kwietnia
powstanie Związku 
Strzeleckiego

#MOJANIEPODLEGŁA
To ogólnopolska akcja społeczno-informacyjna 
przygotowana przez Oddział Instytut Pamięci Narodowej 
w Szczecinie z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Jej celem jest zaproszenie Polaków do przedstawienia, 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, w jaki 
sposób rozumieją i jak postrzegają pojęcie 
#MojaNiepodległa”.

Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli była 
wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, 
trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz 
aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły 
do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu 
byli tytułowi Ojcowie Niepodległości. 

Prezentujemy następujące postaci: 

Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Jan 
Paderewski, Wincenty Witos, 
Wojciech Korfanty 
i Ignacy Daszyński. 

Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnierze 
i politycy, a także działacze społeczni. 

Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się 
przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod 
różnymi zaborami. 

Mimo to potra�li zjednoczyć się wokół jednego, 
nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, 
że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo 
współdziałali. 

Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując 
sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków 
ku WOLNOŚCI. 

Stanisław Bagieński, Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą na placu Saskim w Warszawie, 1939, olej na płótnie / 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

@mojaniepodlegla i/and @IPN.Szczecin

@mojanpieodlegla i/and @IPN_Szczecin

@mojaniepodlegla100 

Dla jednych to #TRADYCJA i #WOLNOŚĆ, dla drugich 
#RODZINA, #ZDROWIE, #NAUKA czy #PRACA, 
dla jeszcze innych zaś…

Pokażcie, czym jest dla Was #MOJANIEPODLEGŁA.

Jak przyłączyć się do akcji? Wystarczy zrobić wpis 
lub zdjęcie przedstawiające Waszą de�nicję 
i zamieścić je na Twitterze, Facebooku, Instagramie czy 
Snapchacie z hasztagiem #MOJANIEPODLEGŁA. 

Więcej informacji: www.mojaniepodlegla.pl
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37. Stan wojenny. Spojrzenie po dwudzie-
stu latach: – 31 drukowanych plansz formatu  
70×100 cm. 

38. Stan wojenny w SB-ckim albumie: – 
wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

39. Studencki Komitet Solidarności: – wersja 
plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 
cm, dodatkowo plakaty wystawy.

40. Teraz jestem tutaj albo może raczej 
nigdzie. Emigracyjne fotografię Stani-
sława Cata-Mackiewicza: – 29 zdjęć formatu 
28×28 cm, 24 zdjęcia formatu 14×14 cm.

41. Twarze gorlickiej bezpieki: – 25 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm.

42. Twarze kieleckiej bezpieki: – 71 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy.

43. Twarze krakowskiej bezpieki: – 70 druko-
wanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo pla-
katy wystawy.

44. Twarze sądeckiej bezpieki: – 35 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy.

45. Twarze tarnowskiej bezpieki: – 50 dru-
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

46. Twarze wadowickiej bezpieki: – wersja ple-
nerowa: 22 drukowane plansze formatu 70×100 cm.

47.Upadek imperium. Czas polsko-litew-
skiej współpracy: – wersja plenerowa: 20 dru-
kowanych plansz formatu 70×150 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

48. Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933:
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 

150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B. 30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-

kowo plakaty wystawy.
49. Wołyń 1943. Wołają z grobów, których 

nie ma: – wystawa plenerowa: 40 dru-
kowanych plansz zamontowane w sys-
temie 10 graniastosłupów.

50. Wrzesień 1939: – wersja plenerowa: 16 druko-
wanych plansz formatu 150×200 cm.

51. Zagrabione dziedzictwo, utracona pa-
mięć. Losy ziemian małopolskich: – 37 
drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

52. Zbrodnia i kara. Procesy niemieckich 
zbrodniarzy w Krakowie w latach 1946-
1948:

A. wersja plenerowa: 10 drukowanych plansz formatu 
70×150 cm.

B. 10 banerów roll-up formatu 80×200 cm. 
53. Zniewolony Umysł. Intelektualiści w służ- 

bie tyranii: – 12 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm.

54. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w 60. 
rocznicę założenia organizacji: – 30 dru-
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy. 

55. 586 dni stanu wojennego (krakowska wersja 
wystawy ogólnopolskiej): 

A.  wersja plenerowa: 18 dwustronnie drukowanych plansz 
formatu 70×150 cm.

B.  36 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

Kontakt:
Joanna Dutka-Kącka – tel. 12 211 70 27
joanna.dutka@ipn.gov.pl
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VII edycja projektu edukacyjnego 
„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”
Projekt organizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papie-
skim im. Jana Pawła II w Krakowie.
Projekt został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich/Oddział w Krakowie, Stowarzyszenia „Stanica Kresowa”, Ogólnopolskiego Okręgu 
Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Projekt jest skierowany do uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadpodsta-
wowych.
Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w XX i XXI 
wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach od 
pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie.
Uczestnikom projektu proponujemy udział w dwóch sesjach naukowych i dwóch spotkaniach warsztatowych, w czasie 
których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.
Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub 
multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, 
wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, dla wszystkich – ciekawe 
lekcje historii.
Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie.

Kontakt:
dr Paweł Naleźniak – tel. 12 211 70 25
pawel.nalezniak@ipn.gov.pl
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Konkurs: „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. 
Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce 
o niepodległość Polski
odpowiednio dla:
- uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychcza-

sowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 
typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 
2018/2019,

- uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na zlecenie 
Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji 
Czynu Niepodległościowego organizuje kolejną edycję konkursu tema-
tycznego dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych woje-
wództwa małopolskiego. 
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią zmagań o odzy-
skanie przez Polskę niepodległości i obronę granic Odrodzonej Rzeczy-
pospolitej poprzez odkrywanie i poznawanie losów uczestników zma-
gań w obronie Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 
(w tym uczestników odsieczy z różnych części kraju), oraz w 1920 r. 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
Przebieg konkursu  przewiduje trzy etapy – w pierwszym (szkolnym) 
uczniowie piszą test, w drugim (rejonowym) przygotowują prace pi-
semne, w trzecim etapie (wojewódzkim) przedstawiają je przed komi-
sją egzaminacyjną.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu 
będą przekazywane przez stronę internetową: www.ipn.gov.pl oraz  
www.kuratorium.krakow.pl. 

Kontakt:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
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Konkurs: „Trzy po trzy, czyli co ty wiesz o PRL-u” 
Jest to quizz internetowy współorganizowany przez  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Krakowie oraz TVP Historia 
a rozgrywany za pośrednictwem fanpage’u krakowskiego „Przystanku Historia” w serwisie Facebook. Głównym celem 
Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat tego, co działo się na ziemiach obecnie należących do Polski w latach 
1944 -1989, czyli pod rządami tak zwanej „władzy ludowej”. Badanie dziejów PRL i popularyzowanie rzetelnej, nie 
„wyretuszowanej” wiedzy na ich temat, należy do zadań Instytutu Pamięci Narodowej. Popularyzacja wiedzy o PRL to 
również część misji TVP Historia – partnera konkursu „Trzy po trzy, czyli co ty wiesz o PRL-u”.  
W każdej edycji konkursu „Trzy po trzy, czyli co ty wiesz o PRL-u” padają trzy pytania, zaś osoba, która jako pierwsza 
odpowie poprawnie na wszystkie trzy, otrzymuje trzy nagrody w postaci różnych publikacji IPN o walorach edu-
kacyjnych (książki, teki edukacyjne, gry planszowe). 
Udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania kon-
kursowe wymaga zazwyczaj wcześniejszego obejrze-
nia wskazanego uczestnikom programu z repertuaru 
TVP Historia, dostępnego w serwisie vod.tvp.pl. 
Planowany jest także na październik i listopad 2018 
roku konkurs pt. «Trzy po trzy, czyli co ty wiesz o II 
RP?” oparty na tej samej formule.   
Kontakt:
Dobrosław Rodziewicz
dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl

Konkurs: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” 
W ramach współpracy Oddziału IPN w Krakowie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w 2019 r. odbędzie się  
III edycja Konkursu Historycznego z cyklu Epizody Niepodległości.
Współorganizatorami konkursu są Andrzej Romanek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „ORION”, przy 
udziale Miasta Nowy Sącz. Celem konkursu jest Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem poszerzenia wiedzy o kształtowaniu się elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala a mającej wpływ 
na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej ziemi sądeckiej, limanowskiej, gor-
lickiej oraz Podhala w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem indywidualnych losów poszczególnych 
osób po wybuchu II wojny światowej, a także w okresie PRL. Szczegółowy harmonogram i założenia konkursu znajdują 
się w regulaminie.
Kontakt:
dr Marcin Chorązki – tel. 12 211 70 26
marcin.chorazki@ipn.gov.pl
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„Ferie zimowe z historią w tle”
 czyli skrócony kurs z historii najnowszej dla tegorocznych maturzystów – STYCZEŃ 2018:

Lp. Temat wykładu (czas 1 godz.) Film

1. Rzeczpospolita Odrodzona (1918-1939) „Marsz wyzwolicieli”

2. Losy Polski i Polaków w okresie II wojny 
światowej (1939-1945) „Katyń”

3. Geneza Polski ludowej  i  Polska pojałtańska 
(1943-1948) „My Ogniowe dzieci”

4. „Polskie miesiące”: czerwiec i październik ’56, 
marzec ’68, grudzień ’70, czerwiec ‘76 

„Rozpoznawać! Wykrywać! Zapobiegać! 
Pod okiem bezpieki 1956-1989” 

5. Fenomen „Solidarności” na drodze do   
III Rzeczpospolitej (1980-1990) „PRL – laboratorium pierestrojki”

Zajęcia dla młodzieży 

Zajęcia dla nauczycieli „Spotkania z historią najnowszą”
We współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli proponujemy cykl zajęć seminaryjnych dla nauczy-
cieli pod wspólnym tytułem: Spotkania z historią najnowszą.
Propozycje tematyki „Spotkań z historią najnowszą” na rok 

2018/2019:
1. Sposoby na ciekawe i aktywizujące uczniów poznanie naj-

ważniejszych wydarzeń z historii Polski – gry terenowe
2. Sylwetki PRL – Bolesław Piasecki
3. Historia z bliska. Co kryją archiwa IPN? 
4. Kraków w okresie I wojny światowej.

Kontakt: 
Daria Grodzka (MCDN, ul. Lubelska 23, Kraków) – tel. 12 617 11 11
d.grodzka@mcdn.edu.pl

Kontakt:
Dariusz Gorajczyk
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
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Rajd rowerowy: 
„Zanim wyruszyli z Oleandrów…Szlakami patrolu 
Władysława Beliny-Prażmowskiego na rowerze”
Rajd rowerowy na trasie Kraków – Miechów – Kraków
Termin: lato 2019 r.
Zanim 6 sierpnia 1914 r. z Oleandrów wyruszyli żołnierze I Kompanii Kadrowej, Józef Piłsudski wysłał 2 sierpnia na zwiad 
patrol dowodzony przez Władysława Belinę-Prażmowskiego. Jego zadaniem było zlokalizowanie oddziałów rosyjskich 
i ocena nastrojów ludności polskiej. Beliniacy dotarli do Jędrzejowa, a następnie wrócili 5 sierpnia przez Miechów  
i Słomniki do Krakowa, meldując komendantowi o sytuacji za tzw. kordonem. Rozpoczął się marsz ku wolnej Polsce …
Celem rajdu jest poznanie historii marszu tzw. „Siódemki Beliny”. Jego droga powiedzie przez Kocmyrzów, Goszyce, 
Radziemice, Miechów, Słomniki i Michałowice – miejscowości 
które nie znajdują się na kartach podręczników historii, 
ale powinni zostać uwzględnione na szlaku edukacyjnym 
upamiętniającym walki o niepodległość.
Projekt skierowany jest do rodzin, kół rowerowych przy 
domach kultury, harcerzy i uczniów. 
Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN  
w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy w Miechowie, Muzeum 
Ziemi Miechowskiej
Kontakt:
dr Marcin Chorązki – tel. 12 211 70 26
marcin.chorazki@ipn.gov.pl

WYPRAWY EDUKACYJNE, RAJDY, 
WYCIECZKI HISTORYCZNE, GRY MIEJSKIE
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie organizuje Wyprawy Edukacyjne do miejsc związanych  
z martyrologią uczonych, studentów i absolwentów wyższych uczelni podczas II wojny światowej oraz miejsc okrytych 
sławą walk niepodległościowych. Do tej pory odbyło się ponad dwadzieścia wyjazdów – m.in. do Sachsenhausen, 
Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, Katynia, Charkowa, Miednoje, Lwowa, Kuropat, Bykowni, na Wołyń, Nowogród-
czyznę, Pokucie. Oddział IPN w Krakowie zapewnia zarówno oprawę merytoryczną, jak i przygotowanie strony orga-
nizacyjnej wypraw.
Jesienią 2019 r., w 80-rocznicę aresztowania i osa-
dzenia w obozach koncentracyjnych profesorów 
krakowskich, planowana jest wyprawa „Śladami 
Sonderaktion Krakau” do Sachsenhausen  
i Dachau.
Kontakt:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
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Termin: 5-7 października 2018 r.
Projekt ma charakter edukacyjny i jest skierowany do gimnazjalistów oraz 
licealistów. Od lat gromadzi rzeszę ludzi zainteresowanych historią konspi-
racji niepodległościowej, oddziałów partyzanckich działających na Podha-
lu, a także pasjonatów militariów i turystyki. Rajd odbędzie się na terenie 
Podhala lub Pogórza Karpackiego, a więc centrach działalności zgrupowań 
partyzanckich w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Celem jest 
poznanie dramatycznych losów żołnierzy antykomunistycznego podziemia 
poprzez udział w wykonaniu wyznaczonych przez organizatorów zadań. 
Rajd ma charakter nie tylko edukacyjny, ale również upamiętniający postaci 
bohaterów antykomunistycznej konspiracji zbrojnej z terenów Podhala.

X Rajd Szlakami 1 PSP AK
Organizowana w czerwcu X edycja rajdu edukacyjnego jest 
inicjatywą skierowaną przede wszystkim do uczniów i nauczy-
cieli szkół ponadpodstawowych z terenu Podhala i Małopolski. 
Ma on na celu uświadomienie młodemu pokoleniu Polaków 
tego, czym dla ich dziadków była II wojna światowa i w jaki 
sposób obywatele II Rzeczpospolitej walczyli o swoją niepod-
ległość w l. 1939-1945. 
Najważniejsze zagadnienia związane z okupacją oraz funkcjo-
nowaniem Polskiego Państwa Podziemnego zostaną podczas 
rajdu przedstawione na przykładzie 1 Pułku Strzelców Podha-
lańskich AK, który w drugiej połowie 1944 r. był jedną z największych i najlepiej zaopatrzonych jednostek podziemia  
w tym rejonie Małopolski. Jego historia – barwne karty zapisane wspomnieniami żołnierzy pułku – posłuży jako punkt 
wyjścia do przedstawienia sytuacji w całym okupowanym kraju.
Dodatkową atrakcją dla uczestników rajdu będzie możliwość przejścia po górach śladami samych partyzantów, odwie-
dzenie kwater i obozów partyzanckich jak również zaznajomienie się z wyposażeniem i umundurowaniem wojskowym 
używanym przez żołnierzy 1 psp AK. Młodzież będzie miała także możliwość spotkania się z kombatantami i innymi 
świadkami historii, którzy zaproszeni zostaną na wspólne, partyzanckie ognisko.
Kontakt:
dr Dawid Golik
dawid.golik@ipn.gov.pl

XIII Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych Józefa Ku-
rasia „Orła” – „Ognia”

Kontakt:
dr Marcin Chorązki – tel. 12 211 70 26 
marcin.chorazki@ipn.gov.pl,

Łukasz Płatek – 12 211 70 22
lukasz.platek@ipn.gov.pl
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Historyczna gra edukacyjna: „Kraków był pierwszy”
Termin: 26 Października 2018 r. 
27 października 1918 r. w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, którą kierowali Ignacy Daszyński i Win-
centy Witos. Przejęła ona władzę w zachodniej części zaboru austriackiego i podjęła uchwałę, że ziemie zaboru au-
striackiego są częścią państwa polskiego. Cztery dni później oddziały polskie przejęły bezkrwawo z rąk Austriaków 
władzę w Krakowie i rozszerzyły ją szybko na całą Małopolskę Zachodnią. Celem gry, którą kierujemy do uczniów, jest 
przybliżenie uczestnikom wspomnianych wydarzeń.

Kontakt:
Michał Masłowski
michal.maslowski@ipn.gov.pl

Gra miejska: „13 grudnia – roku pamiętnego” 
– Czas Solidarności
 Uczestnicy poznają podstawowe fakty dotyczące wprowa-
dzenia stanu wojennego, strajków na terenie Krakowa  oraz 
życia codziennego podczas stanu wojennego. Zdobyta wiedza 
zostanie sprawdzona i utrwalona poprzez realizacje zadań na 
punktach rozmieszczonych w różnych częściach Krakowa.  Gra 
jest dedykowana dla uczniów klas 7, klas gimnazjalnych oraz 
szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt:
Michał Masłowski
michal.maslowski@ipn.gov.pl

IX Edukacyjna Gra Terenowa: „O Polskę wolną i niepodległą” 
Termin: marzec 2019 
Gra miejska na terenie Olkusza o podziemiu niepod-
ległościowym na Ziemi Olkuskiej w latach 1945-1956.
Gra ma charakter terenowej imprezy edukacyjnej, pod-
czas której uczestnicy będą wykonywać zadania spraw-
nościowe i sprawdzające ich wiedzę historyczną. Fabu-
ła gry oparta jest o rzeczywiste wydarzenia z okresu 
okupacji niemieckiej oraz okresu walki o niepodległość 
z komunistami. Uczestnicy gry otrzymają pamiątkowe 
upominki. Gra jest dedykowana dla uczniów klas 7, 
klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt:
Michał Masłowski
michal.maslowski@ipn.gov.pl
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Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” 
przy Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Histo-
ria” w Krakowie 
Służy krzewieniu debaty publicznej oraz popularyzacji wiedzy na temat 
historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego czynu zbrojne-
go będącego odpowiedzią na okupację niemiecką i sowiecką. Klub orga-
nizuje spotkania z historykami oraz z publicystami, świadkami historii, 
twórcami dzieł kultury o tematyce historycznej. 
Spotkania Klubu  Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” 
w Krakowie odbywają się regularnie, co miesiąc (zwykle w drugą środę 
miesiąca) w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”  
w Krakowie przy. ul. Dunajewskiego 8.

Kontakt:
Dobrosław Rodziewicz
dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl

Krakowska Loża Historii Współczesnej. 
Rozmowy o książkach i nie tylko… 
Instytut Pamięci Narodowej publikuje rocznie kilkadziesiąt pozycji książko-
wych poświęconych najnowszej historii Polski. Wydaje je po to, żeby lepiej 
historię rozumieć, a lepszemu jej rozumieniu służy także dotarcie do źródeł 
dotąd niewykorzystywanych bądź wykorzystywanych w niewielkim stopniu.
W ramach Krakowskiej Loży Historii Współczesnej chętnie konfrontuje-
my nasze oceny z ocenami badaczy reprezentujących inne orientacje hi-
storiozoficzne. Sądzimy, że taka konfrontacja może być interesująca dla 
publiczności. Szczególnie liczymy tu na młodzież akademicką Krakowa. 
Partnerem inicjatywy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.  
W tym roku akademickim każde wydanie „Loży” będzie miało replikę war-
szawską.  
Spotkania odbywają się w:
Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”
Kraków, ul. Dunajewskiego 8

Kontakt:
Roman Graczyk – tel. 12 211 70 26
roman.graczyk@ipn.gov.pl
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PORTALE EDUKACYJNE IPN 
Do tej pory zostały udostępnione następujące portale:

www.rok1989.pl
www.kultura-niezalezna.pl
www.korbonski.ipn.gov.pl
www.sierpien1980.pl
www.marzec1968.pl
www.13grudnia81.pl
www.pilecki.ipn.gov.pl
www.slady.ipn.gov.pl

www.1wrzesnia39.pl 
www.17wrzesnia39.pl
www.zyciezazycie.pl
www.czerwiec76.ipn.gov.pl
www.grudzien70.ipn.gov.pl
www.czerwiec56.ipn.gov.pl
www.okulicki.ipn.gov.pl
www.mojaniepodlegla.pl 

www.mojaniepodlegla.pl
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PORTALE EDUKACYJNE IPN 
Do tej pory zostały udostępnione następujące portale:

www.martyrologiawsipolskich.pl
www.truthaboutcamps.eu
www.xj.popieluszko.pl
www.zbrodniawolynska.pl
www.ppp.ipn.gov.pl
www.operacja-polska.pl
www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl
www.zagonczyk.ipn.gov.pl
www.wybory1947.pl

www.polska1918-89.pl
www.inka.ipn.gov.pl
www.polskiepodziemie.pl
www.wilczetropy.ipn.gov.pl
www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.katyn.ipn.gov.pl
www.oblawaaugustowska.pl
www.marzec1968.pl

www.operacja-polska.pl
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nego odtwarzania w celach edukacyjnych oraz do użytku domowego. Kopiowanie, wynajmowanie, prezentowanie, nadawanie RTV lub publiczne odtwarzanie całości lub fragmentów bez zezwolenia jest zabronione przez prawo.

OJCU

MARCHLEWSZCZYZNA
POLSKA REPUBLIKA RADZIECKA

Realizacja: Grzegorz Górny

QueenArt FilmsScenariusz i reżyseria:  
Liliana Komorowska i Diana Skaya

TEKI EDUKACYJNE
Przygotowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN teki edukacyjne stanowią pomoc dydaktycz-
ną dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych na wszystkich poziomach na-
uczania. Każda teka składa się z kart źródłowych (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiałów 
dla ucznia oraz materiałów dla nauczyciela.

MATERIAŁY EDUKACYJNE
 „Auschwitz – pamięć dla przyszłości”
„Czerwiec ‚76 – krok ku wolności”
„Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku”
„Generał August Emil Fieldorf Nil”
„Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948”
„Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...  
Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć”
„Obóz Pracy w Świętochłowicach”
„Operacja polska” NKWD 1937–1938. Losy Polaków w Rosji  
bolszewickiej oraz w ZSRS do 1939 r.
„Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”
„Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim 
 w latach 1944–1956”
„Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”
„Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941”
„Propaganda Polski Ludowej”
„Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński”
„Stan wojenny”
„Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947”
„To nie na darmo. Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni”
„Tragedia w cieniu wyzwolenia. Górny Śląsk w 1945”
„W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Kopisto 
(1911–1993)”
„Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej”
„Zbrodnia Katyńska”
„Z Solidarnością do wolności”
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•	 303. Bitwa o Wielką Brytanię  
Gra poświęcona bitwie o Anglię, gdzie jeden gracz dowodzi RAF-em bro-
niącym Londynu, a drugi atakuje niemieckimi samolotami Luftwaffe:
- gra dla dwóch osób, powyżej 10 roku życia,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.

•	 111. Alarm dla Warszawy 
Gra odtwarza powietrzną obronę Warszawy we wrześniu 1939 r. Zada- 
niem polskich pilotów jest nie dopuścić niemieckie bombowce nad War-
szawę.    
- gra dla dwóch osób, powyżej 10 roku życia.

•	 7. W obronie Lwowa
Gra rozgrywa się podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Zada-
niem 7. Eskadry jest powstrzymanie 1. Armii Konnej w jej pochodzie 
na Lwów:
- gra zawiera dwa warianty: prosty dla osób od 8 roku życia i zaawan-
sowany dla dorosłych.

•	 ZnajZnak
Gra opowiada najnowszą historię Polski przy pomocy symboli, dat  
i postaci. Przy użyciu jednego kompletu 132 kart może grać jednocze-
śnie cała klasa. W zestawie znajduje się również pakiet kart z opisami 
symboli. Propozycje wykorzystanie gry podczas zajęć oraz ilustrowany 
symbolami wykład na temat najnowszej historii Polski można znaleźć 
na www.ipn.gov.pl.
Przy pomocy jednego kompletu może grać do 32 graczy.

•	 Puzzle „IV rozbiór Polski”
Materiał dydaktyczny do wykorzystania na lekcjach dotyczących sy-
tuacji międzynarodowej w Europie w przededniu II wojny światowej, 
przebiegu i następstw polskiej wojny obronnej 1939 r. oraz polityki-
władz sowieckich i niemieckich wobec ludności okupowanej Rzeczypo-
spolitej.
Liczba graczy: 3-6.
Wiek: 12+
Czas gry: 45 min

GRY EDUKACYJNE
Edukacyjne gry planszowe pozwalają przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy zgodnie z formułą „uczyć 
bawiąc, bawić ucząc”. Do każdej gry dołączone jest ilustrowane opracowanie historyczne omawiające zagadnienie poru-
szane w grze.
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•	 ZnajZnak – Monte Cassino
To wariant gry ZnajZnak przybliżający historię bitwy o Monte Cassino poprzez 
ukazanie dowódców, bohaterów, odznaki jednostek biorących w niej udział: 
- gra zawiera 10 kart dla 2 graczy. 

•	 Polak Mały
Gra zapoznaje uczestników z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem  
i słowami hymnu: 
- w grze może brać udział od 2 do 8 osób, powyżej 4 roku życia.

•	 Kolejka 
Gra przenosi nas w realia codzienności w PRL, w latach osiemdziesiątych. Gracze 
muszą zrobić zakupy zgodnie z listą sprawunków. Przed sklepami ustawiają się 
długie kolejki. Wiadomo jednak, że towaru nie wystarczy dla wszystkich. Zwycięz-
cą zostaje ten kto pierwszy zdobędzie komplet towarów.
- w grze może uczestniczyć od 3 do 5 graczy, powyżej 10 roku życia.

  
•	 Reglamentacja 
Gra cofa nas do czasów PRL , by zimą 1983 roku powalczyć o dodatkowe kartki 
na mięso, cukier i inne artykuły:
- w grze może uczestniczyć od 3 do 5 osób.

•	 Awans 
– zostań marszałkiem Polski
Gracze poznają polskie stopnie wojskowe z 1939 roku. Grając kartami  
z naramiennikami od szeregowca do marszałka Polski pokonują kolejne 
szczeble wojskowej hierarchii:
- gra dla 2 osób,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.

•		Pamięć’39 
Gra jest oparta na zasadach popularnej gry „Memory” i wprowadza 
uczniów w tematykę kampanii wrześniowej 1939 roku, operując archiwal-
nymi zdjęciami:
- w grze może uczestniczyć do pięciu graczy,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.

GRY EDUKACYJNE
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•		Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918-1919
Listopad 1918 roku. Powoli kończy się straszliwa Wielka Wojna, która zmieniła Europę i zniszczyła stare monarchie.  
Na gruzach jednej z nich – monarchii austro-węgierskiej – rozpoczyna się nowy konflikt pomiędzy dwoma narodami: 
polskim i ukraińskim. Jego areną będzie Lwów – miasto zawsze wierne Rzeczypospolitej.

Semper Fidelis to planszowa gra strategiczna dla 2 osób, 
która przedstawia realia walk o Lwów w latach 1918–
1919. Gracze wcielą się w role dowódców obu stron, 
którzy będą starali się opanować miasto i okolice. Gra 
ukazuje wszelkie aspekty prowadzenia wojny. Przygoto-
wanych 5 scenariuszy różni się od siebie tematyką, skalą 
oraz czasem rozgrywki. Grę przygotowało Wydawnictwo 
Wysoki Zamek we współpracy z Odziałem Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Krakowie.

Liczba graczy: 2 
Wiek: 12+ 

•	 Miś Wojtek
Gra ukazuje dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowa-
nych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez 
Iran, Palestynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji. W grze, podąża-
jąc szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, zbieramy pamiątki 
związane z losami żołnierzy i ich słynnego niedźwiedzia Wojtka. 
- w grze może uczestniczyć do pięciu graczy.

•	 Niepodległa
Akcja gry rozpoczyna się w roku 1914 i trwa do 1920. Plansza 
przedstawia obszar przyszłej Polski. Gracze podejmują działa-
nia właściwe bohaterom czasów walk o niepodległość: starają 
się propagować idee niepodległościowe, zabiegać o narodową 
zgodę oraz umacniać pozycję Polski na świecie. Jeżeli spełnią 
określone warunki, Polska odzyska niepodległość w wielkim 
finale roku 1918. Epilogiem gry są wojna polsko-bolszewicka 
oraz konferencja w Paryżu. Mimo odzyskania suwerenności 
Polska może przestać istnieć.
Gra kooperacyjna ma dwa warianty. Pełny – do rozegrania  
w około 60–90 minut oraz wariant prostszy, „szkolny”, prze-
znaczony do edukacji, którego rozegranie powinno zająć nie 
więcej niż 20–30 minut.
Liczba graczy: 2-5
Wiek: 12+

GRY EDUKACYJNE



Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Krakowie 
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. 12  421 19 61
fax 12  421 11 00
oddzial.krakow@ipn.gov.pl
Dyrektor Oddziału: dr hab. Filip Musiał
 
Biuro Edukacji Narodowej IPN 
Oddział w Krakowie
Adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
Naczelnik OBEN: Michał Masłowski
tel. 12 211 70 20
oben.krakow@ipn.gov.pl  

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”
ul. Dunajewskiego 8,
tel. 12 211 70 20 

Biuro Badań Historycznych IPN 
Oddział w Krakowie
Adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 
31-012 Kraków, tel. 12  289 20 70  
Naczelnik OBBH: dr Michał Wenklar
tel. 12 289 20 61
obbh.krakow@ipn.gov.pl

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN 
Oddział w Krakowie
Adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 
31-012 Kraków, tel. 12  289 20 70  
Naczelnik OBUWiM: dr Maciej Korkuć
tel. 12 289 20 56
obuwim.krakow@ipn.gov.pl

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN 
Oddział w Krakowie
Adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 
31-012 Kraków, tel. 12  289 20 70  
p.o. Naczelnika OBPiI: dr Dawid Golik  
tel. 12 289 20 68
obpi.krakow@ipn.gov.pl

Archiwum IPN Oddział w Krakowie
Siedziba: pl. M. Skulimowskiego 1, 31-020 Wieliczka
tel. 12  289 14 00
fax 12  289 14 01
Adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
Naczelnik OA: Rafał Dyrcz

Czytelnia Akt Jawnych w wielickiej siedzibie 
Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie
pl. Mieczysława Skulimowskiego 1 (Pałac Konopków), 
czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 
od 900 do 1800, w piątki czynna od godz. 900 do 1530.

Biuro Lustracyjne IPN Oddział w Krakowie
Adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
Naczelnik OBL: Piotr Stawowy

Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu IPN 
Oddział w Krakowie
Siedziba: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
Naczelnik OKŚZpNP: Waldemar Szwiec

Delegatura IPN w Kielcach
Siedziba: al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce 
tel. 41  340 50 50 
fax 41  340 50 96
e-mail: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl
p.o. Naczelnika Delegatury: 
dr Dorota Koczwańska-Kalita

www.ipn.gov.pl
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