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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 przedstawiają 
w formie popularnych wykładów drogę do niepodległości 
Polski. Wykłady nie tylko poszerzają wiedzę uczestników, 
ale przede wszystkim ukierunkowane są na kształtowanie 
postaw patriotyzmu, szacunku dla niepodległościowych 
tradycji, przywiązania do ojczyzny. Uczestnicy Akademii 
otrzymują indeksy, dzięki którem będą mogli potwierdzić 
swój udział w kolejnych spotkaniach. Na zakończenie nastą-
pi uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia całego cyklu.
W regionie małopolskim wykłady organizowane są w Sta-
rostwie Powiatowym w Bochni i realizowane będą według 
następującego harmonogramu:

2019: 
- 9 września: Roman Dmowski i polska ofensywa dyploma-
tyczna w okresie I wojny światowej oraz konferencji poko-
jowej w Paryżu;
- 4 listopada: Wileńska wyprawa; Nietypowi sojusznicy;
2020: 
- 13 stycznia: Przeciwko „czerwonej” bez „białej” Rosji, 
Renegaci i sojusznicy ;
- 2 marca: Wyprawa kijowska; Edward Rydz-Śmigły;
- 4 maja: Bitwa warszawska i wiktoria niemeńska. 

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

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

Koordynator regionalny:
Dariusz Gorajczyk
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
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Konkurs „NIEZWYCIĘŻENI 1920. 
OBROŃCY OJCZYZNY”
Konkurs jest kolejną odsłoną konkursu edukacyjnego, upamiętniającego sylwetki 
osób uhonorowanych Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Zadaniem uczestników 
tegorocznej edycji jest stworzenie filmu o dowolnej postaci, która oprócz uhono-
rowania Krzyżem lub Medalem Niepodległości była również uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej.
Projekt jest okazją do odkrycia i upamiętnienia osób, które zasłużyły się odbudo-
wie Niepodległej. Daje możliwość poznania historii Polski przez pryzmat indywidu-
alnych postaci. Szczegóły na stronie:
www.niezwyciezeni1918-2018.pl   

HISTORIA W KOLORACH
„Historia w kolorach” to propozycja edukacyjna IPN, której 
celem jest przybliżenie najmłodszym w atrakcyjnej i przy-
stępnej formie polskich symboli narodowych – herbu, flagi 
i hymnu. W ramach programu powstał m.in. krótki film ani-
mowany Polskie symbole narodowe, trójwymiarowa książecz-
ka i kolorowanka, gra Polak Mały oraz materiały pomocnicze 
dla nauczyciela (kolorowanki, puzzle, scenariusze zajęć) 
dostępne na stronie internetowej. Istnieje również możliwość 
przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkoli oraz 
klas 0-III szkół podstawowych.
www.historiawkolorach.pl

Kontakt:
Joanna Dutka-Kącka
dutka.joanna@ipn.gov.pl

KORZENIE TOTALITARYZMÓW – NOWE USTALENIA
Cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycz-
nych, realizowany w kilkunastu miastach Polski. Podczas 
nich zostaną przedstawione tematy: koncepcja nowego 
człowieka, terror a utopia, raj na ziemi. Celem seminariów 
jest przedstawienie korzeni totalitaryzmów, z którymi 
Polska zmagała się w XX w. Każdy z tematów będzie re-
alizowany podczas dwóch spotkań, złożonych z wykładu, 
warsztatów metodycznych i elementu multimedialnego.  
Po zakończeniu cyklu uczestnicy otrzymają stosowne cer-
tyfikaty.

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

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

KAMIENIE PAMIĘCI
Projekt służy przywróceniu zbiorowej pamięci lokalnych bo-
haterów. „Kamienie pamięci” są metaforą trwałości naszej 
pamięci o nich. Pragniemy utrwalić ich imiona, choćby po to, 
by przypomnieć, że historię często piszą zwykli ludzie. W jede-
nastej, realizowanej w roku szkolnym 2019/2020 edycji, będą 
bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnikami projektu 
mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczycieli, druży-
ny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne 
oraz koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób 
indywidualnie zajmujących się historią. Zadaniem uczestni-
ków jest odnalezienie postaci zasługującej na upamiętnienie  
i upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób. 
www.pamiec.pl/kamienie_pamieci

DZIEJE POLSKIEJ EMIGRACJI  
NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ 1939–1989
Projekt trwający 4 lata, którego pierwsza edycja w 2018 r. 
poświęcona była ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Bryta-
nii, czyli polskiemu Londynowi. Tegoroczna edycja i kolejne 
przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, 
Paryżu i Rzymie.

Koordynatorzy ogólnopolscy:
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Renata Bieniek 
renata.bieniek@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski:
Konrad Starczewski
konrad.starczewski@ipn.gov.pl

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

 Dla Nauczycieli

 Dla Uczniów

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

http://www.historiawkolorach.pl
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Konkurs „W KRĘGU POEZJI LAGROWEJ 
WIĘŹNIAREK KL RAVENSBRÜCK”
Konkurs, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, jest hołdem ofiarom zamordowanym  
w niemieckim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więź-
niarkom obozu. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie 
recytacji wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu pro-
zy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. Uczest-
nicy gali finałowej wezmą udział w wyjeździe do „Miejsca 
Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech. Organiza-
torami 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… – spotkania z ludźmi, którzy przeszli 
piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”.

V TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH
Ogólnopolski projekt edukacyjny wykorzystujący formę 
debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej. Uczniowie 
poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat waż-
nych problemów związanych z historią Polski XX w. Dzięki 
metodzie debaty oksfordzkiej mają możliwość nauczyć się 
patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie my-
śleć, budować spójną i logiczną argumentację, występo-
wać publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za 
swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.
Projekt jest realizowany na poziomie regionalnym przez 
Oddziały i Delegatury IPN. Zwycięzcy turniejów regional-
nych biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych.
Aby dokonać zgłoszenia na etapie regionalnym należy skontaktować się z pracownikami Biura Edukacji Narodowej  
w najbliższym oddziale IPN.

Konkurs „KRESY – POLSKIE ZIEMIE 
WSCHODNIE W XX WIEKU”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
(klas VII i VIII) oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest po-
pularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich 
I i II Rzeczypospolitej oraz uwrażliwienie jego uczestników 
na losy Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią 
granicą i kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką 
naszej Ojczyzny. Zadaniem uczestników jest przygotowanie 
pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie 
temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych 
dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

„ŁĄCZKA” I INNE MIEJSCA POSZUKIWAŃ
Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawo-
wych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów szkół 
polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Jego cele 
to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do 
„małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar 
systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego 
oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawa-
nie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków  
i archeologów, a także losów poszukiwanych osób. Składa się 
na niego cykl kilku spotkań (w tym minimum dwugodzin-
nych z grupami projektowymi) od października do kwietnia. 
Są to spotkania: inauguracyjne, 5 tematycznych (wraz z objazdem naukowym). Zadaniem finałowym jest nakręcenie 
2-minutowego filmu-etiudy, związanego z tematyką projektu oraz propagującego prace poszukiwawcze ofiar reżimów 
totalitarnych. Twórcy najlepiej ocenionych prac wezmą udział w spotkaniu finałowym w Warszawie.

Koordynator ogólnopolski:
Sergiusz Kazimierczuk
sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl
Koordynator regionalny:
dr Paweł Naleźniak
pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski:
Ewelina Małachowska
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Roksana Szczypta-Szczęch
roksana.szczech@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski:
Aneta Mintzberg
aneta.mintzberg@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Katarzyna Łysak
katarzyna.lysak@ipn.gov.pl

Koordynatorzy ogólnopolscy: 
Renata Bieniek 
renata.bieniek@ipn.gov.pl

Kamila Sachnowska 
kamila.sachnowska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny: 
Roksana Szczypta-Szczęch 
roksana.szczech@ipn.gov.pl 



Biuro Edukacji Narodowej IPN – Oddział w Krakowie www.ipn.gov.pl6 7

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

SPRZĄCZKI I GUZIKI Z ORZEŁKIEM ZE RDZY…
Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu, poświęconej konkretnej 
ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania 
koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszuki-
wanie informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział  
w dotychczasowych edycjach, 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 informacje od ich najbliższych. Konkurs adresowany 
jest do uczniów różnych rodzajów szkół 

od VII klas szkoły podstawowej. Nagrodą w konkursie jest zagraniczny wyjazd 
edukacyjny.

Konkurs „CZŁOWIEK JEST LUDZKI W LUDZKICH WARUNKACH. 
GUSTAW HELING-GRUDZIŃSKI NA TLE HISTORII POLSKI”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Upowszechnia on wiedzę o Gustawie Helingu-Gru-
dzińskim oraz o dziejach Polski. Podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują 
audycję radiową lub gazetkę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi – finałowy – zaplanowany jest 
na listopad 2019 r. w Łodzi. Będzie miał on formę turnieju sprawdzającego 
wiedzę uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 października 2019 r.

OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE GIER PLANSZOWYCH
Ogólnopolskie turnieje gier planszowych przeznaczone są dla 
uczniów wszystkich rodzajów szkół. Obowiązują w nich dwie ka-
tegorie wiekowe – kadetów i juniorów. Turnieje mają dwa etapy: 
regionalny i ogólnopolski. Poza rozgrywkami uczestnicy wezmą 
udział w edukacyjnych wydarzeniach towarzyszących. Tak na 
przykład podczas finału 2019 r., który odbył się w Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie, zwiedzili muzeum oraz wojskowe Cen-
trum Szkolenia Inżynieryjno-Lotnicze, a nagrodą główną był lot 
samolotem sportowo-turystycznym nad Kazimierzem i stolicą 
polskiego lotnictwa. Udział w turnieju należy zgłosić do koor-
dynatora regionalnego.

Konkurs „EPIZODY Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI W KOMIKSIE”
 „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” to ogólnopolski konkurs 
polegający na wykonaniu komiksu (maksimum 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 wiekowych: 
11–13, 14–16 i 17–19 lat, a najlepsze z nich pokazane zostają na wystawie 
w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” IPN  
w Warszawie podczas Festiwalu Komiksów.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać pod wskazany adres mailowy ko-
ordynatora. 

BohaterOn
Instytut Pamięci Narodowej, dołączając do kampanii BohaterOn. Włącz Historię 
organizowanej przez Fundację SENSORIA i Fundację ROSA bierze udział w jej dzia-
łaniach edukacyjnych. Akcja to nie tylko wysyłanie kartek do Powstańców. Pro-
jekt ma edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić 
postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi 
połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włą-
czyć”. Ma ona sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej historii 
Powstańców.
Każdy może wysłać specjalnie zaprojektowaną, bezpłatną kartkę z życzeniami 
do wybranego uczestnika walk o stolicę. Mapa punktów dystrybucji oraz moż-
liwość wysłania online dostępne są od 1 sierpnia na stronie www.bohateron.pl. 
Jesienią 2019 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 Państwie 
Podziemnym i Powstaniu Warszawskim oraz jak wykorzystywać historię mówio-
ną i relacje świadków historii. Uczestnicy otrzymają też gry edukacyjne, filmy  
i przykładowe scenariusze zajęć.

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współ-
organizatorami Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji 
oraz Instytut Pamięci Narodowej. Sesja SDiM w 2020 r. odbędzie się w czerwcu.  
W projekcie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły złożone z uczniów w wieku 
13-17 lat. W każdym roku trzeba zmierzyć się z innym wyzwaniem. Tematem 
ostatniej edycji byli „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II woj-
ny światowej i okupacji”. Swój zespół na-
leży zarejestrować na stronie sdim.sejm.
gov.pl, a pracę umieścić na swoim koncie.

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

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

Koordynator ogólnopolski:
Artur Kolęda 
artur.koleda@ipn.gov.pl

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

Koordynator ogólnopolski:
Magdalena Zapolska-Downar
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski:
dr Mateusz Marek
mateusz.marek@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

mailto:olga.tuminska@ipn.gov.pl
mailto:olga.tuminska@ipn.gov.pl
mailto:mateusz.marek@ipn.gov.pl
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Konkurs 
„ŻOŁNIERZE W SŁUŻBIE HISTORII”
Konkurs prowadzony we współpracy z Departamentem Edukacji Kultury 
i Dziedzictwa MON. Jego głównym celem jest zainteresowanie uczestni-
ków historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża 
polskiego w XX w. oraz jego roli w budowie niepodległego i niezależnego 
Państwa Polskiego. W konkursie biorą udział zespoły uczniów złożone  
z 3 osób i opiekuna. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkry-
wają miejsca pamięci związane z historią Wojska Polskiego, sylwetki 
bohaterów narodowych oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. Każda 
edycja konkursu ma swój temat przewodni – w tym roku będą to żołnie-
rze wojny obronnej 1939 r. Nagrodą w konkursie jest wyjazd edukacyjny 
do miejsc pamięci – jesienią 2019 r. wyjazd odbędzie się śladami armii 
gen. Władysława Andersa pod Monte Cassino. Aby przystąpić do konkursu 
należy zarejestrować zespół i założyć konto na platformie internetowej:  
https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/

Animacje i etiudy filmowe
Kilkominutowe animacje produkcji IPN opowiadają o najnowszej 
historii Polski, przede wszystkim o walce Polaków o niepodległość 
swojego kraju. Popularyzują one historię Polski na całym świecie 
(zob. www.niezwyciezeni-film.pl i www.the unconquered-movie.
com). Ponadto między 1 a 20 marca 2019 r. IPN zaprezentował 20 
etiud filmowych przedstawiających sylwetki żołnierzy polskiego 
podziemia antykomunistycznego, składające się na serię „Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci”. Powstały one we 
współpracy IPN ze spółką Media Kontakt, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum 
Historii Polski oraz Miasta Lublin. Projekt objęty jest patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wszystkie etiudy 
dostępne są w serwisie YouTube na kanale IPNtv.

IPNtv oraz IPNtv Konferencje 
IPNtv to projekt multimedialny, którego głównym celem jest popularyza-
cja historii najnowszej. Przygotowane do tej pory materiały filmowe do-
stępne na portalu YouTube mogą służyć jako uzupełnienie działań eduka-
cyjnych. Dostępne są również spoty rocznicowe, filmy animowane, panele 
dyskusyjne, filmy dokumentalne oraz materiały publicystyczne i rozmowy 
o książkach historycznych. Zespół IPNtv dokumentuje również wiele wy-
darzeń z działalności Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. realizację pro-
jektów edukacyjnych oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe. 

Konkurs „POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII”
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.
Konkurs adresowany jest do uczniów policyjnych klas munduro-
wych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ko-
mendą Główną Policji. W ramach zadań konkursowych uczniowie 
odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki 
policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Po-
lakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. W konkursie biorą udział zespoły uczniów złożone z 3 osób i opiekuna. 
Nagrodą w główną jest w nim wyjazd edukacyjny śladami Policji Państwowej i jej bohaterów. W roku 2017 r. miał on 
miejsce na Białoruś i Ukrainę. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą platformy internetowej poprzez założe-
nie konta użytkownika zgodnie ze wskazówkami 
na stronie internetowej:  
https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/

Konkurs „ZEMSTA ZA NIEPODLEGŁOŚĆ. 
ZIEMIANIE – OFIARY DWÓCH AGRESORÓW”
Podział Polski dokonany jesienią 1939 r. przez III Rzeszę i Związek Sowiecki 
stanowił nie tylko kres państwowości, ale także rozpoczęcie masowych represji 
wobec polskich elit społecznych, zemstę na liderach odzyskania niepodległości  
w 1918 r. i odbudowy Polski w kolejnych latach. Niemiecka operacja „Tannen-
berg” oraz akcja AB i sowiecka Zbrodnia Katyńska były kulminacją antypolskich 
działań okupantów. Wśród ofiar obydwóch totalitaryzmów znaleźli się ziemia-
nie, uczestnicy powstań 1918-1921 w Wielkopolsce i na Śląsku, obrońcy Polski 
w 1920 r. i w 1939 r.
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy VI–VIII)  
i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Jego uczestnicy mają za zadanie 
wykonać pracę w jednej z trzech form – pisemnej, fotograficznej lub multimedialnej. Zwycięzcy konkursu przyjadą na 

miejsce wcześniej wskazane przez organizatorów na terenie działania Oddzia-
łu IPN w Krakowie, na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim  
finałem, zaplanowanym na kwiecień 2020 r.

KONKURSY DEDYKOWANE KLASOM MUNDUROWYM

Koordynator ogólnopolski:
dr Marcin Chorązki 
marcin.chorazki@ipn.gov.pl

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

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

INNE PROPONOWANE DZIAŁANIA

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

Koordynator regionalny:
dr Marcin Chorązki 
marcin.chorazki@ipn.gov.pl

https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/
mailto:marcin.chorazki@ipn.gov.pl
mailto:mateusz.marek@ipn.gov.pl
mailto:marcin.chorazki@ipn.gov.pl
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PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

Centrum Edukacyjne IPN
„Przystanek Historia” w Krakowie 
ul. Juliana Dunajewskiego 8 (róg Garbarskiej)

Poprzez organizowane w Centrum Edukacyjnym IPN wystawy, konferencje naukowe i popularno-
-naukowe, szkolenia, warsztaty, debaty, spotkania z autorami i bohaterami publikacji historycznych 
realizowane są cele ustawowe Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, tj. popularyzacja wiedzy 
o historii najnowszej i edukacja historyczna. W Centrum znajduje się także księgarnia Oddziału kra-
kowskiego IPN oraz czytelnia Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie.

Na wszystkie organizowane w CE IPN „Przystanek Historia” imprezy wstęp wolny.

www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow

CO KRYJĄ ARCHIWA IPN? 
Zajęcia przygotowane są z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych 
(także niedowidzących i niewidomych). W pierwszej części zajęć ucznio-
wie poznają zasady działania archiwum i jego zasoby. Część druga to 
analiza przykładowych dokumentów, obrazujących mechanizmy i meto-
dy działania aparatu bezpieczeństwa m.in. wobec Kazimierza Świtonia, 

Anny Walentynowicz czy społeczeństwa 
w Polsce w 1956 r. 
www.pamiec.pl/lekcje

NOTACJE I ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ  
Nagrywanie świadectw uczestników lub obserwatorów wydarzeń historycznych to ważny projekt Instytutu Pamięci 
Narodowej. Swoimi wspomnieniami podzielili się z nami żołnierze II wojny światowej, więźniowie niemieckich obozów 
koncentracyjnych i sowieckich łagrów, Sybiracy, osoby związane z niepodległościowym podziemiem zbrojnym, Ko-
ściołem, opozycją w PRL, w tym z drugim obiegiem. W ten sposób powstaje zbiór relacji służących celom naukowym, 
edukacyjnym i dydaktycznym. Zebrane notacje są źródłem, na podstawie którego powstają filmy dokumentalne oraz 
notacje udostępniane w Inter-
necie. Pracownicy IPN zbierają 
relacje świądów historii w całej 
Polsce, nie rzadko i na świecie, 
dokumentując w ten sposób zło-
żone losy Polaków. 

WIDEOCZAT Z HISTORIĄ – program publicystyczny
„Wideoczat z historią” jest to comiesięczny, historyczno-publicystyczny 
program internetowy. Jego emisja odbywa się na żywo za pośrednic-
twem serwisu YouTube na kanale IPNtv. Każdy odcinek jest poświęcony 
jednemu zagadnieniu z zakresu historii najnowszej. W pierwszej czę-
ści programu odbywa się dyskusja zgromadzonych w studio gości, zaś  
w części drugiej zaproszeni go-
ście odpowiadają na zadawane 
za pomocą czatu pytania widzów.

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

Koordynator ogólnopolski:
dr Kornelia Banaś
kornelia.banas@ipn.gov.pl

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

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

Przegląd filmowy „ECHA KATYNIA”
W ramach XI przeglądu filmowego „Echa Katynia” prezentowane są filmy zarówno polskich, jak i zagranicznych 
autorów dotyczące zbrodni katyńskiej oraz innych wydarzeń powiązanych z nią kontekstem historycznym, kultu-
rowym, 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:
Arkadiusz Cisek
arkadiusz.cisek@ipn.gov.pl
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OFERTA OBEN W KRAKOWIE

20. Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. 
Zapomniane miejsce zbrodni w Krako-
wie:

A.  wersja plenerowa: 20 drukowanych plansz formatu  
 70×150 cm
B.  20 banerów roll-up formatu 80×200 cm
21. Niezależne Zrzeszenie Studentów 
 w Krakowie 1980-1989: wersja plenerowa: 
 20 drukowanych plansz formatu 70×150 cm
22. Nowa Huta. Miasto walki i pracy: 15 dru-

kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy

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

24. ...o Orła w koronie. Zgrupowanie party-
zanckie „Błyskawica”: 20 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

25. 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

26. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!  
W 30. rocznicę drugiej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski: 15 drukowanych 
plansz formatu 100×70 cm

27. 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
28. Polska Walcząca (krakowska wersja wystawy 

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

29. Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r.:  
30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy

30. Precz z kajdanami bolszewizmu… Od-
dział partyzancki „Wiarusy” 1947-1949: 
18 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy

31. 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

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

33. Procesy pokazowe + Zbrodnie w ma-
jestacie prawa: 11 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm (7 + 4), dodatkowo plakaty wystawy.

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

Polacy zamordowani przez Niemców za 
pomoc Żydom: 20 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm

36. 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

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

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. 

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. Gen Wolności. 150 lat walk o niepodle-
głość Rzeczypospolitej:

A.  Wystawa plenerowa złożona z 11 słupów w kształcie 
litery L 1m x 1m,

B.  Wystawa drukowana 45 plakatów formatu 70 x 100
7. Generał Władysław Sikorski. Polityk  

i żołnierz: 
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
8. Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – 

historia intelektualnego chuligana: 28 
drukowanych plansz formatu 100x200 cm; dodatkowo 
plakaty wystawy

9. 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
10. Kardynał Adam Stefan Sapieha: czło-

wiek, 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
11. Katyń Podhalan: 6 drukowanych plansz formatu 

70×100 cm
12. Komunizm według Mariana Zdziechow-

skiego: 13 drukowanych plansz formatu 70×100 cm
13. Konfederacja Polski Niepodległej: 33 dru-

kowane plansze formatu 70×100 cm
14. Ks. Władysław Gurgacz. Kapelan polski 

podziemnej: 20 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm

15. Małopolanie w katyńskich dokumentach 
dr. Jana Zygmunta Robla: 40 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

16. Marzec 1968 w Krakowie: wersja plenerowa: 
16 drukowanych plansz formatu 150×200 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy

17. „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

18. Miasto 2015 – Wojna 39-45: wersja plenero-
wa: 16 drukowanych plansz formatu 70×150 cm

19. Monte. Kronika terroru: ekspozycja stała  
w budynku Aresztu Śledczego w Krakowie, ul Monte-
lupich 7

OBEP 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

OFERTA OBEN KRAKÓW
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38. Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu 
latach: 31 drukowanych plansz formatu 70×100 cm

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

40. Studencki Komitet Solidarności: wersja ple-
nerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 cm,  
dodatkowo plakaty wystawy

41. 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

42. Twarze gorlickiej bezpieki: 25 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm

43. Twarze kieleckiej bezpieki: 71 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wy-
stawy

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

45. Twarze sądeckiej bezpieki: 35 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wy-
stawy

46. Twarze tarnowskiej bezpieki: 50 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy

47. Twarze wadowickiej bezpieki: wersja plene-
rowa: 22 drukowane plansze formatu 70×100 cm

48. Ukradzione Dzieciństwo: Wystawa Plenerowa 
28 plansz drukowanych formatu 70 x 100

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

50. 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
51. Wołyń 1943. Wołają z grobów, których 

nie ma: wystawa plenerowa: 40 drukowanych plansz 
zamontowane w systemie 10 graniastosłupów

52. Wrzesień 1939: wersja plenerowa: 16 drukowa-
nych plansz formatu 150×200 cm

53. Zagrabione dziedzictwo, utracona pa-
mięć. Losy ziemian małopolskich: 37 dru- 
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy

54. 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
55. Zniewolony Umysł. Intelektualiści w służ- 

bie tyranii: 12 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm

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

57. 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, dodatkowo  
 plakaty wystawy 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 
Zbrodni 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 szcze-
gólnym uwzględnieniem poszerzenia wiedzy o kształtowaniu się elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala,  
a mających wpływ na życie polityczne, gospodarcze, kulturowe i naukowe ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej 
oraz Podhala w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej. Wszystko to przez 
pryzmat indywidualnych losów poszczególnych osób po wybuchu II woj-
ny światowej, a także w okresie PRL.

Warsztaty „NASZ ORZEŁ, NASZ MUNDUR”
Warsztaty dedykowane są dla najmłodszych – dzieci od 4 do 7 lat. Ich celem jest 
przybliżenie najmłodszym historii Polski, przedstawienie zmian w herbie Polski, 
umundurowaniu, jak również pobudzenie świadomości patriotycznej i zaintere-
sowanie ich historią.

II Ogólnopolska (VIII Regionalna) Edycja Projektu Edukacyjnego 
„KRESY – POLSKIE ZIEMIE WSCHODNIE W XX WIEKU”
Projekt organizowany przez Oddział IPN w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II  
w Krakowie, objęty honorowym patronatem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie „Stanica Kresowa”, Ogólnopolski 
Okręg Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Skie-

rowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników 
z historią Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w XX i XXI w. oraz na-
rodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, 
którzy na tych ziemiach od pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni 
lub mieszkają tam współcześnie. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch 
sesjach naukowych i dwóch spotkaniach warsztatowych, w czasie których 
będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów. Najważniejszą jego częścią 
jest konkurs wiedzy – zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy 

pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat w oparciu o 
dostępną literaturę, zgromadzone dokumenty, wspomnienia i materiał 
ikonograficzny.

Projekty Historyczne DLA UCZNIÓW

Koordynator regionalny: 
dr Paweł Naleźniak – (12) 211 70 25
pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

Koordynator: 
dr Marcin Chorązki – (12) 211 70 26
marcin.chorazki@ipn.gov.pl 

Koordynator: 
Joanna Dutka-Kącka
dutka.joanna@ipn.gov.pl

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

mailto:pawel.nalezniak@ipn.gov.pl
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Warsztaty szycia 
KOKARDY NARODOWEJ
Warsztaty skierowane są do zorganizowanych 
grup szkolnych oraz organizacji młodzieżowych. 
W czasie ich trwania każdy z uczestników wykona 
samodzielnie kokardę narodową. Warsztaty odby-
wają się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek 
Historia” przy ul. J. Dunajewskiego 8 w Krakowie. 
Wspólne szycie potrwa ok. 1,5 h. Istnieje możli-
wość poprzedzenia go 30-minutowym wykładem  
o symbolach i barwach narodowych.

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”

FERIE ZIMOWE 
Z HISTORIĄ W TLE
Cykl jednogodzinnych zajęć skierowany dla uczniów 
klas maturalnych, będący skróconym kursem z historii 
najnowszej. Każdy z wykładów na zakończenie zostanie 
zobrazowany filmem dokumentalnym. Zajęcia odbędą 
się w lutym 2020, wg następującego porządku tema-
tycznego:

Koordynator: 
Dariusz Gorajczyk – (12) 211 70 25 
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Konkurs „ZJEDNOCZMY SIĘ, BO JEDEN NASZ CEL!” 40. ROCZNICA PO-
WSTANIA „SOLIDARNOŚCI” I NZS W MAŁOPOLSCE
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na 
zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz 
Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowe-
go organizuje kolejną edycję konkursu tematycznego dla 
uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. 
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą hi-
storią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regio-
nalnej i dziejów rodziny w okresie przełomowych wydarzeń 
dla Polski i Europy Środkowej związanych z działalnością 
„Solidarności” i NZS, odkrywanie i poznanie przez uczniów 
sylwetek uczestników wydarzeń związanych z powstaniem  
i działalnością „Solidarności” i NZS, jak również zrozumienie i przyswojenie pojęcia SOLIDARNOŚĆ – w kontekście 
nazwy NSZZ, postawy, która połączyła Polaków w latach 80. XX w. oraz w kontekście aktualnych wyzwań w życiu 
społecznym wolnej Polski. 
Przebieg konkursu przewiduje trzy etapy – w pierwszym (szkolnym) uczniowie napiszą test, w drugim (rejonowym) 
przygotowują prace pisemne, w trzecim etapie (wojewódzkim) przedstawiają je przed komisją egzaminacyjną.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową:  
www.krakow.ipn.gov.pl  oraz www.kuratorium.krakow.pl 

Zgłoszenia do konkursu: Wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien 
być dostarczony przez szkołę do 31 października 2019 r. na adres Oddzia-
łu IPN w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków. 

Koordynator: 
Dariusz Gorajczyk – (12) 211 70 25 
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Koordynator: 
Roksana Szczypta-Szczęch – (12) 211 70 23
roksana.szczech@ipn.gov.pl

NAJWAŻNIEJSZE SYMBOLE 
I POSTACI II WOJNY ŚWIATO-
WEJ
Zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów klas od 
I do IV szkoły podstawowej. W czasie ich trwania 
uczniowie poznają najważniejsze symbole i postaci  
II wojny światowej, w tym m.in. znak Polski Walczą-
cej. Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacyjnym 
IPN „Przystanek Historia” przy ul. J. Dunajewskiego 8  
w Krakowie.

Koordynator: 
Roksana Szczypta-Szczęch – (12) 211 70 23
roksana.szczech@ipn.gov.pl
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Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 
i Radio Kraków przypominają...
Cykl konkursów wiedzy historycznej związanych tematycznie z rocznicami: 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 100. rocznicy wojny 
polsko-bolszewickiej roku 1920, 40. rocznicy Sierpnia ’80. Konkurs adresowany jest jednocześnie do słu-
chaczy Radia Kraków oraz do osób korzystających z mediów internetowych IPN Oddział w Krakowie. Każdy  
z nich składa się z pięciu edycji, zaś na każdą edycję przypadają dwa pytania: eliminacyjne – publikowane  
w mediach internetowych IPN Oddział w Krakowie i Radia Kraków oraz pytanie finałowe zadawane na an-
tenie Radia Kraków osobom, które prawidłowo odpowiedziały na pytania eliminacyjne. Nagrodami w kon-
kursie są wydawnictwa IPN (książki, gry planszowe, publikacje audialne lub audiowizualne) ufundowane 
przez Oddział IPN w Krakowie. W latach 2019-2020 odbędzie się zatem 5 cykli konkursowych rozgrywanych  
w pierwszej połowie września 2019 r., w pierwszej połowie kwietnia 2020 r., w drugiej połowie maja 2020 r., 
w połowie sierpnia 2020 r., na przełomie sierpnia i września 2020 r. 
Pytania konkursowe uwzględniają wydarzenia i postacie związane z 
Krakowem i Małopolską.

We współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli proponujemy gronu pedagogicznemu uczest-
nictwo w cyklu zajęć seminaryjnych pod wspólnym tytułem: Spotkania z historią najnowszą.
W roku szkolnym 2019/2020 zostaną zaprezentowane tematy:
• 24 października 2019: „Władzy raz zdobytej…”. Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944-1947
• 14 listopada 2019: Przejście przez Morze Czerwone. Kościół w PRL
• 28 listopada 2019: Kobiety pierwszej „Solidarności” –  

Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz
• 5 grudnia 2019: Zmiany w Polsce po 1989 roku

Zajęcia Tematyczne DLA NAUCZYCIELI

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

WYPRAWY EDUKACYJNE, RAJDY, WYCIECZKI HISTORYCZNE, 
GRY MIEJSKIE
Wyprawa „ŚLADAMI SONDERAKTION KRAKAU”
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie organizuje wyprawy edukacyjne do miejsc związanych z mar-
tyrologią 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, Nowo-
gródczyznę, Pokucie. Oddział IPN w Krakowie zapewnia zarówno oprawę merytoryczną, jak i przygotowanie 
strony organizacyjnej wypraw. W listopadzie 2019 r., w 80. rocznicę aresztowania i osadzenia w obozach kon-
centracyjnych profesorów krakowskich, 
odbędzie się wyprawa do Sachsenhausen 
i Dachau.

Koordynatorzy: 
Dariusz Gorajczyk – (12) 211 70 25 
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

dr Marcin Chorązki 
marcin.chorazki@ipn.gov.p

Rajd Rowerowy w 81. ROCZNICĘ BITEW POD PROSZOWICAMI 
I NA OSIKÓWCE W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ, 7 IX 2020
Kampania Wrześniowa miała charakter dynamiczny. Pod 
naporem nacierających wojsk niemieckich żołnierze polscy 
wycofywali się w głąb kraju, licząc, że na kolejnych natu-
ralnych przeszkodach, przy wzmożonej obronie, front się 
ustabilizuje i przeciwnik zostanie zatrzymany. Niestety, 
nacisk niemiecki nie osłabł, a wycofujące się wojska polskie, 
pomimo zaciętego oporu, ponosiły straty i zmuszone były 
do ucieczki na wschód. Świadkami tamtych wydarzeń była 
Puszcza Niepołomicka, w której sercu znajduje się zbiorowa 
mogiła żołnierzy 5. Pułku Strzelców Podhalańskich poległych w dniu 9 września 1939 r. Na cmentarzu parafialnym 
w Proszowicach pochowano zaś żołnierzy 55. Dywizji Piechoty (rez.), uczestników w nocy z 6 na 7 września 1939 r.  
bitwy o Proszowice. Te dwa miejsca połączą uczestnicy Rajdu Rowerowego, który odbędzie się 7 września 2020 r.
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice zapraszają do udzia-
łu w rajdzie, którego celem jest poznanie historii walk w obronie Polski we wrześniu 1939 r. na terenie powia-
tów proszowickiego i wielickiego. Na szlaku rajdu znajdują się: Proszowice, Nowe Brzesko, Zabierzów Bocheński  
i Osikówka w Puszczy Niepołomickiej. Miejscowości, które nie znajdują się na kartach podręczników historii, ale 
w kontekście walk w obronie Polski we wrześniu 1939 r. powinny zostać uwzględnione na szlaku edukacyjnym 
upamiętniającym najważniejsze wydarzenia dla dziejów Polski w XX w. Projekt skierowany jest do rodzin, kół ro-
werowych przy domach kultury, harcerzy i uczniów szkół z każdego 
poziomu, którzy obok zapału młodego odkrywcy, posiadają również 
chęć do podróży rowerowych po bezdrożach.

XV Rajd SZLAKAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH MJR. JÓZEFA KURASIA 
„ORŁA” – „OGNIA”, 2-4 X 2020
Wspólnie z Podhalańską Grupą Rekonstrukcji Historycz-
nych, OBEN IPN w Krakowie organizuje już XV edycję rajdu. 
Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych 
oraz klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniów szkół 
polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Od lat 
gromadzi rzeszę ludzi zainteresowanych historią konspira-
cji niepodległościowej na obszarze Podhala. W 2020 r. rajd 
odbędzie się na terenie Gorców w dniach 2-4 
października. Koordynator: 

Dobrosław Rodziewicz
dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl

Koordynator: 
dr Marcin Chorązki – (12) 211 70 26
marcin.chorazki@ipn.gov.pl 

dr Marcin Chorązki 
marcin.chorazki@ipn.gov.pl 
Jan Dudor (PGRH)
+48 500 822 082

Koordynatorzy: 
Roksana Szczypta-Szczęch
roksana.szczech@ipn.gov.pl 
Michał Masłowski
michal.maslowski@ipn.gov.pl
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X Edukacyjna Gra Terenowa –  
„O POLSKĘ WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ” 
Gra dedykowana jest dla uczniów klas VII i VIII szkół pod-
stawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Odbędzie się  
w Olkuszu, w marcu 2020 r. Polega ona na wykonywaniu 
przez uczestników zadań sprawnościowych i sprawdzających 
ich wiedzę historyczną. Fabuła gry oparta jest o rzeczywiste 
wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej oraz zmagań z ko-
munistami od 1945 r. Dzięki temu uczniowie poznają historię 
podziemia niepodległościowego na Ziemi Olkuskiej.

X Rajd SZLAKAMI 1 PSP AK
XI edycja rajdu edukacyjnego, która odbędzie 
się w czerwcu 2020 r. jest inicjatywą skierowaną 
przede wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych z terenu Podhala i Małopol-
ski. Celem rajdu jest uświadomienie jego uczestni-
kom tego, czym dla ich dziadków i pradziadków 
była II wojna światowa, w jaki sposób obywatele 
II Rzeczpospolitej walczyli o swoją niepodległość 
w latach 1939–1945 oraz czym było i jak funk-
cjonowało Polskie Państwo Podziemne na przykła-
dzie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 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 możli-
wość przejścia po górach śladami samych partyzantów, odwiedzenie 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 in-
nymi świadkami historii, którzy zaproszeni zostaną na wspólne, 
partyzanckie ognisko.

KLUB HISTORYCZNY IM. GEN. STEFANA 
ROWECKIEGO „GROTA”
Organizowane w ramach klubu spotkania z historykami oraz z publicystami, 
świadkami historii, twórcami dzieł kultury o tematyce historycznej służą 
krzewieniu debaty publicznej oraz popularyzacji wiedzy na temat historii 
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego czynu zbrojnego będącego 
odpowiedzią na okupację niemiecką i sowiecką. W roku szkolnym 2019/2020 
będą się one odbywać regularnie, co miesiąc (zwykle w drugą 
środę miesiąca) w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek 
Historia” w Krakowie przy. ul. Juliana Dunajewskiego 8.

Na przestrzeni ostatnich lat kilka wydarzeń na stałe wpisało się w działania podejmowane i propagowane przez 
Oddział IPN w Krakowie. Wśród nich:

• 1 marca: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Ustanowiony w 2011 r. jest świętem i przypomnieniem o tych, którzy po 1944 r. nie zgodzi-
li się, by Polską rządzili komuniści narzuceni Polakom przez Związek Sowiecki. Ta postawa 
konfrontowała ich z systemem sowieckim, który bezwzględnie dążył do całkowitej likwidacji 
oporu, także rękoma Polaków. Stałym punktem krakowskich obchodów jest Msza św., uroczy-
sty marsz oraz koncert okolicznościowy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym.

CYKLICZNE DEBATY I SPOTKANIA

WAŻNE DATY I WYDARZENIA

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

Gra Miejska „13 GRUDNIA. ORŁA WRONA NIE 
POKONA”
Adresowana do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych gra pozwala jej uczestnikom poznać podstawowe 
pojęcia dotyczące wprowadzenia stanu wojennego, strajków, życia co-
dziennego podczas stanu wojennego, przy wykorzystaniu umiejętności 
dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków. Zdobywana pod-
czas gry wiedza jest utrwalana poprzez realizację kolejnych zadań. Dzię-
ki nieskomplikowanym zasadom i wyjątkowo przystępnej formie gra jest 
doskonałą formą edukacji historycznej. Jej tegoroczna edycja odbędzie 

się na początku grudnia w Krakowie, 
Olkuszu i Wadowicach.

Roksana Szczypta-Szczęch
roksana.szczech@ipn.gov.pl

Koordynator: 
Michał Masłowski – (12) 289 20 59
michal.maslowski@ipn.gov.pl 

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

Koordynator regionalny: 
Dobrosław Rodziewicz – (12) 211 70 26
dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl
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• 24 marca: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów 
pod okupacją niemiecką
W rocznicę zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów z Podkapacia wspominamy  
i składamy wdzięczność za odwagę tym wszystkim, którzy Żydów ukrywali. Stałym punktem 
krakowskich obchodów jest Msza św.

• 13 kwietnia: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Stałym punktem obchodów są uroczystości przy Krzyżu Katyńskim. 

• 6 lipca: Akcja Specjalna Koppe
W programie obchodów jest Msza św. oraz uroczystości przy Pomniku Czynu Zbrojnego  
Polski Walczącej w Krakowie.

• 11 lipca: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP
W programie obchodów jest Msza św.  oraz uroczystości przy Pomniku Ofiar Zbrodni Ludobój-
stwa na Cmentarzu Rakowickim (pas nr 49) w Krakowie.

• 1 sierpnia: Wybuch Powstania Warszawskiego
W każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbywa się akcja propagowana przez 
IPN oraz Muzeum Powstania Warszawskiego „Pokaż, że pamiętasz!”. Akcja zachęca do od-
nalezienia grobu uczestników Powstania Warszawskiego, zaopiekowanie się nim i przesłania 
zdjęcia dokumentującego podjęte działanie. Każda z osób biorąca udział w akcji otrzyma 
„pakiet powstańca”. Relacje zbierane są przez Centralę IPN w Warszawie do 2 października. 

• 1 września: Dzień Kombatanta i rocznica wybuchu II wojny świa-
towej, rozpoczęta agresją Niemiec na Polskę 
Stałym punktem obchodów jest Msza św. oraz uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Września 
i Armii „Kraków” na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

• 17 września: Międzynarodowy Dzień Sybiraka i uroczystości upa-
miętniające ofiary agresji Związku Sowieckiego na Polskę
Obchody rozpoczyna Msza św. po której uroczystości przenoszą się pod Krzyż Katyński 
na placu o. Adama Studzińskiego.

• 13 grudnia: Zapal światło wolności
W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. corocznie wspominane są brutal-
ne działania reżimu, a przede wszystkim ich ofiary. Zapalenie świec w oknach domów 
na całym świecie stało się znakiem pamięci o Polakach walczących o godność i wolność.  
Do tego gestu solidarności z Polakami wezwał wówczas Jan Paweł II i prezydent USA Ronald 
Reagan. IPN co roku zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sam sposób, 
13 grudnia, o godz. 19.30.

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.zyciezazycie.pl
www.czerwiec76.ipn.gov.pl
www.grudzien70.ipn.gov.pl
www.czerwiec56.ipn.gov.pl
www.okulicki.ipn.gov.pl

www.pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl



Biuro Edukacji Narodowej IPN – Oddział w Krakowie www.ipn.gov.pl

TEKI EDUKACYJNE

24 25

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

www.wzz.ipn.gov.pl

www.martyrologiawsipolskich.pl
www.truthaboutcamps.eu
www.zbrodniawolynska.pl
www.ppp.ipn.gov.pl
www.operacja-polska.pl
www.pierwszapielgrzymka.ipn.gov.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.powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl
www.mojaniepodlegla.pl
www.kultura-niezależna.pl
www.popieluszko.ipn.gov.pl
www.sw.ipn.gov.pl
www.wzz.ipn.gov.pl
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ZAPA

Wszys
tkie

 pra

wa p
rod

uce
nta

 i w
łaś

cic
iel

a m
ate

ria
łu 

za
str

zeż
on

e. 
Na

gra
nie

 po
dle

ga
 pr

aw
ne

j o
chr

on
ie.

 Pł
yta

 DV
D z

 lic
enc

ją p
rod

uce
nta

 do 
niek

omercyj
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-
na 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”
„To nie na darmo. Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni” 
„Czerwiec ’76 – krok ku wolności”
„Z Solidarnością do wolności” 
„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.
„Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów 
Rzeczypospolitej (1939–1941)”
 „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”
„Tragedia w cieniu wyzwolenia. Górny Śląsk w 1945”
„Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku”
„W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Kopisto 
(1911–1993)”
„Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej”
„Zbrodnia Katyńska”
„Zbrodnia pomorska 1939”
„Warmia i Mazury w latach 1945–1950. Kształtowanie się stosunków 
politycznych i narodowościowych”

PORTALE EDUKACYJNE IPN
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•	 303. Bitwa o Wielką Brytanię  
Gra poświęcona bitwie o Anglię, gdzie jeden gracz dowodzi RAF-em bronią-
cym 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 Warszawę.    
- gra dla dwóch osób, powyżej 10 roku życia.

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

•	 ZnajZnak
Gra opowiada najnowszą historię Polski przy pomocy symboli, dat i postaci. 
Przy użyciu jednego kompletu 132 kart może grać jednocześnie cała klasa.  
W zestawie znajduje się również pakiet kart z opisami symboli. Propozycje 
wykorzystanie gry podczas zajęć oraz ilustrowany symbolami wykład na te-
mat 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 sytuacji 
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 Rzeczypospolitej.
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 zagadnienia poru-
szane w grze.

INFOGRAFIKI HISTORYCZNE

• „Wrzesień ’39”
Na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej krakowski Od-
dział IPN przygotował osiem infografik historycznych: Droga 
do wojny 1918-1939, Przygotowania, A więc wojna, Obrona 
przed agresją niemiecką, Agresja ZSRS na Polskę, Walka na 
dwa fronty, Wojna obronna – bilans kampanii, Wojna obronna 
– zbrodnie agresorów.
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/75805,Wrzesien-
-1939-Infografiki-historyczne-1-6.html

• „Obrona Lwowa”
W stulecie obrony polskości Lwowa przygotowano osiem in-
fografik, które pomogą zrozumieć polsko-ukraiński konflikt: 
Koniec monarchii, Ukraiński zamach 1.11.1918, Pierwszy 
tydzień, Walki miejskie, Odsiecz, Walki w Galicji, Oblężone 
miasto, Pamięć.
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/60811,Stulecie-
obrony-polskosci-Lwowa-Infografiki-historyczne.html?se-
arch=784497973440

GRY EDUKACYJNE
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•		Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918-1919

•		Polskie Państwo Podziemne
Edukacyjna planszowa gra historyczna, której głównym zamierzeniem jest przed-
stawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego 
poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób, czynnie zaangażowanych  
w działalność konspiracyjną. Uwzględnia nie tylko sferę wojskową, ale także pion 
administracji cywilnej. Składa się z kilku wariantów, które można swobodnie mo-
dyfikować i dostosowywać do poziomu graczy. Dzięki grze jej uczestnicy wydatnie 
poszerzą wiedzę i wyobrażenie o działalności Polskiego Państwa Podziemnego. 

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 pomię-
dzy 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 la-
tach 1918–1919. Gracze wcielą się w role dowódców obu stron, którzy 
będą starali się opanować miasto i okolice. Gra ukazuje wszelkie aspekty 
prowadzenia wojny. Przygotowanych 5 scenariuszy różni się od siebie te-
matyką, skalą oraz czasem rozgrywki. Grę przygotowało Wydawnictwo 
Wysoki Zamek we współpracy z Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie.
Liczba graczy: 2, Wiek: 12+ 

•	 Miś Wojtek
Gra ukazuje dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez 
Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez Iran, Palestynę, 
Egipt i Włochy aż do Szkocji. W grze, podążając 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 działania właściwe bohaterom 
czasów walk o niepodległość: starają się propagować idee niepodległościo-
we, 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 kon-
ferencja 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”, przeznaczony do edukacji, którego 
rozegranie powinno zająć nie więcej niż 20–30 minut.
Liczba graczy: 2-5, Wiek: 12+

GRY EDUKACYJNE GRY EDUKACYJNEGRY EDUKACYJNE

•	 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. 

•	ZnajZnak – Kresy
Dzięki rozgrywce można odbyć podróż po Kresach i w atrakcyjny sposób poznać 
najważniejsze daty, herby magnackich rodów, zabytki i najciekawsze miejsca 
wielokulturowego pogranicza Rzeczypospoliteji oraz zapomnianych kresowych 
bohaterów. 
- gra zawiera 126 kart

•	 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 na-
ramiennikami 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 archiwalnymi zdjęciami:
- w grze może uczestniczyć do pięciu graczy,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.



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. Juliana 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. 12 397 55 86 
Naczelnik OBUWiM: dr Maciej Korkuć
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. 12 397 55 80
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. M. 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,
tel. 12 289 20 40
Naczelnik OBL: Piotr Stawowy

Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu IPN 
Oddział w Krakowie
Siedziba: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. 12 429 62 35
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
Naczelnika Delegatury: 
dr Dorota Koczwańska-Kalita


	OKŁADKA_ produkcja 1-4 - 150 dpi
	Środek_ produkcja - 150 dpi
	OKŁADKA_ produkcja 1-4 - 150 dpi

