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DLA WSZYSTKICH

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY 
O TOTALITARYZMACH „ECHA KATYNIA”

W kwietniu 2023 r. odbędzie się 4 edycja festiwalu, którego tematyka obej-
muje szeroko rozumiane zagadnienie totalitaryzmu. Do udziału w nim za-
proszono twórców różnych gatunków filmowych z całego świata. Poka-
zom filmowym o wysokim poziomie wrażliwości artystycznej i zajmującej 
treści, towarzyszyć mają koncerty, warsztaty, dyskusje, spotkania.

BohaterOn

Instytut Pamięci Narodowej dołącza do kampanii „BohaterOn. Włącz Hi-
storię” organizowanej przez Fundację SENSORIA i Fundację ROSA. Każdy 
może wysłać specjalnie zaprojektowaną, bezpłatną kartkę z życzeniami 
do wybranego uczestnika walk o stolicę. 

Mapa punktów dystrybucji oraz możliwość wysłania 
kartki online dostępne są od 1 sierpnia na stronie www.
bohateron.pl. W każdym województwie prowadzone są 
seminaria dla piętnastoosobowych grup nauczycieli pra-
cujących z uczniami. Uczestnicy dowiadują się m.in. jak 
wykorzystywać historię mówioną i relacje świadków hi-
storii. 

Koordynator ogólnopolski: Marta Gosk | marta.gosk@ipn.gov.pl

DLA NAUCZYCIELI

SZLAKI NADZIEI – ARMIA GEN. ANDERSA

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów hu-
manistycznych, realizowanym w kilkunastu miastach Polski. Projekt reali-
zowany jest wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Tytułowe „Szlaki 
Nadziei” mają na celu przypomnieć o wysiłku zbrojnym Polskich Sił Zbroj-
nych podczas II wojny światowej oraz o losach ludności cywilnej ewaku-
owanej z ZSRS wraz z Armią gen. Andersa. 

W ramach spotkań uczestnicy wysłuchają wykładów oraz wezmą udział  
w warsztatach. 

Koordynator ogólnopolski: Magdalena Wujda | magdalena.wujda@ipn.gov.pl 
Koordynator regionalny: Dariusz Gorajczyk | dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
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DLA UCZNIÓW

KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, 
RYSUNKU I GRAFICE KOMPUTEROWEJ

Konkurs dotyczy tytułowej postaci – K. K. Baczyńskiego – poety, żołnierza 
Armii Krajowej i jest skierowany do wszystkich szkół ponadpodstawowych 
w Polsce, niekoniecznie noszących jego imię.

Ideą konkursu jest plastyczna interpretacja poezji Baczyńskiego. Połącze-
nie literatury i sztuki w malarskim przepracowaniu tematu, analiza i in-
terpretacja wybranego wiersza, mają prowadzić do pogłębionej refleksji 
na temat postawy Polaka, poety – patrioty. Istotne jest zwrócenie uwagi na 
człowieka, który opisywał zaistniałą rzeczywistość, będąc częścią tej rze-
czywistości. Proponujemy odniesienie do źródeł literackich, ale i interpre-

tacyjne, metaforyczne czy symboliczne 
poszerzenie ich poprzez medium pla-
styczne – malarstwo, grafikę, rysunek.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wysta-
wa nadesłanych prac. Oficjalna inaugu-
racja tegorocznej edycji konkursu przy-
pada na dzień zakończenia Powstania 
Warszawskiego.

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

KONKURS RECYTATORSKI „W KRĘGU POEZJI LAGROWEJ WIĘŹNIAREK KL 
RAVENSBRÜCK”

IX edycja konkursu, skierowana do uczniów klas VIII szkoły podstawowej 
i szkół ponadpodstawowych, jest hołdem dla zamordowanych w niemiec-
kim KL Ravensbrück oraz ocalałych byłych więźniarek obozu. Zadaniem 
uczestników będzie przygotowanie recytacji wybranego utworu poetyc-
kiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravens-
brück. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Fi-
nałowej oraz ich opiekunów jest wyjazd do „Miejsca Przestrogi i Pamięci 
Ravensbrück” w Niemczech. W Gali Finałowej wezmą udział zwycięzcy 
Półfinałów, które dla województwa małopolskiego odbędą się w Centrum 
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie.

Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie 
Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego KL oraz Miasto Ruda Śląska.

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

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIEZNANE MIEJSCA PAMIĘCI W MOJEJ OKO-
LICY”

Celem konkursu jest zainteresowanie regionalną historią zapomnianych 
lub zaniedbanych miejsc pamięci narodowej. Na terenie Polski znajduje 
się wiele niezarejestrowanych miejsc pamięci. Są to odchodzące powoli 
w zapomnienie i niszczejące pomniki, kapliczki, mogiły czy tablice upa-
miętniające ważne wydarzenia historyczne. Ludzie, którzy dbali o te miej-
sca, również odchodzą. Zadaniem w konkursie jest zrobienie maksymal-
nie 3 zdjęć jednego wybranego miejsca pamięci oraz napisanie krótkiego 
opracowania historycznego miejsca lub wydarzenia związanego z tym 
miejscem. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie: szkół podstawo-
wych i średnich.

Koordynator ogólnopolski: Maryla Czupryńska-Szczupak | maryla.szczupak@ipn.gov.pl
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KONKURS „EPIZODY Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI W KOMIKSIE”

„Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” to konkurs polegający na 
wykonaniu komiksu (maksimum 8 stron formatu A4), przedstawiającego 
epizod z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera, rozgrywający się na 
tle wydarzeń ważnych dla dziejów Polski w XX w.

Konkurs dla uczniów w wieku od 11 do 19 lat. 
Najlepsze prace pokazane zostaną na wy-
stawie w Centrum Edukacyjnym im. Janusza 
Kurtyki „Przystanek Historia” IPN w Warsza-
wie podczas Festiwalu Komiksów. 

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

VIII TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH

Projekt edukacyjny wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej. Uczniowie 
poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną o ważnych problemach zwią-
zanych z historią Polski XX w. Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej mają 
możliwość nauczyć się myślenia historycznego, podejścia do zagadnienia 
z różnych punktów widzenia, budowania spójnej i logicznej argumentacji, 
słuchania innych, brania odpowiedzialności za swoje słowa oraz szano-
wania swoich rozmówców. Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział 
w finałowym Turnieju Debat Historycznych. Projekt jest skierowany do 
uczniów szkół ponadpodstawowych.

Koordynator ogólnopolski: Marta Snarska | marta.snarska@ipn.gov.pl 
Koordynator regionalny: dr Paweł Mazur | pawel.mazur@ipn.gov.pl

OLIMPIADA GIER PLANSZOWYCH IPN

W tym roku rusza I Olimpiada Gier Planszowych wydanych przez IPN. Jest 
to ogólnopolski turniej skierowany do uczniów wszystkich rodzajów szkół, 
którzy będą rywalizować podczas rozgrywek następujących gier: „Znaj-
Znak”, „Dywizjon 303”, „111. Alarm dla warszawy”, „7. Obrona Lwowa”, „Miś 
Wojtek” i „Niepodległa”, „ORP Orzeł”. Etap regionalny odbędzie się w paź-
dzierniku 2022 r. w Krakowie, a finał w 2023 r. w Warszawie 

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

PROJEKT EDUKACYJNY „WYBITNI ZIEMIANIE W OKRESIE MIĘDZYWOJEN-
NYM. GOSPODARKA, KULTURA, NAUKA, DYPLOMACJA”.
Najważniejszym elementem projektu jest konkurs skierowany do uczniów 
klas VI – VIII szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy w jednej z dwóch form: 
pisemnej lub multimedialnej. Ocenie podlegać będą takie elementy jak 
kreatywność, zgodność z faktami oraz samodzielna praca z materiała-
mi historycznymi (źródłami pisanymi, fotografiami, relacjami świadków).  
Dla zwycięzców zaplanowano 
udział w sesji naukowo-eduka-
cyjnej, połączonej z ogólnopol-
skim finałem konkursu, która 
przewidywana jest na wiosnę 
2023 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci 
Narodowej i Polskie Towarzy-
stwo Ziemiańskie Oddział w Kra-
kowie, Fundacja im. Zofii i Jana 
Włodków w Krakowie i Bibliote-
ka Raczyńskich w Poznaniu.

Koordynator ogólnopolski i regionalny: dr Paweł Mazur | pawel.mazur@ipn.gov.pl
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CO KRYJĄ ARCHIWA IPN? 

Zajęcia przygotowane z myślą o uczniach szkół średnich odbywają się 
w archiwach IPN w całej Polsce. W pierwszej części zajęć uczniowie po-
znają zasady działania archiwum i jego zasoby. Część druga to analiza 
przykładowych dokumentów, obrazujących mechanizmy i metody działa-
nia aparatu bezpieczeństwa. 

Koordynator ogólnopolski: dr Kornelia Banaś | kornelia.banas@ipn.gov.pl
Koordynator regionalny: Dariusz Gorajczyk | dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

KONKURSY DLA KLAS MUNDUROWYCH

KONKURS „POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII”

Celem konkursu jest zainte-
resowanie uczniów najnowszą 
historią Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem historii Policji 
w czasach II Rzeczpospolitej 
i podczas II wojny światowej 
oraz jej wkładu w odzyskiwa-
nie przez Polskę niepodległo-
ści i odbudowę państwa pol-
skiego.
Konkurs jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych 
w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną 
Policji. Rejestracja zespołów odbywa się na portalu www.policjanciwhi-
storii.ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski: Maryla Czupryńska-Szczupak maryla.szczupak@ipn.gov.pl
Koordynatorzy regionalni: Łukasz Płatek | lukasz.platek@ipn.gov.pl
dr Paweł Naleźniak | pawel.nalezniak@ipn.gov.pl 

KONKURS „ŻOŁNIERZE W SŁUŻBIE HISTORII”

Konkurs prowadzony we współpracy z De-
partamentem Edukacji Kultury i Dziedzic-
twa MON. Celem konkursu jest zaintereso-
wanie młodych ludzi historią najnowszą ze 
szczególnym uwzględnieniem historii orę-
ża polskiego w XX w. oraz jego roli w bu-
dowie niepodległego państwa polskiego po 
I wojnie światowej. W konkursie biorą udział zespoły uczniów klas mun-
durowych złożone z 3 osób i opiekuna. Nagrodą w konkursie jest wyjazd 
edukacyjny do miejsc pamięci. 

Koordynator ogólnopolski: Maryla Czupryńska-Szczupak | maryla.szczupak@ipn.gov.pl
Koordynatorzy regionalni: Łukasz Płatek | lukasz.platek@ipn.gov.pl
dr Paweł Naleźniak | pawel.nalezniak@ipn.gov.pl 

DLA NAJMŁODSZYCH

HISTORIA W KOLORACH

„Historia w kolorach” to propozycja edukacyjna IPN, której celem jest 
przybliżenie dzieciom w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli 
narodowych – herbu, flagi i hymnu. W ramach programu powstał m.in. 
krótki film animowany Polskie symbole narodowe, trójwymiarowa ksią-
żeczka i kolorowanka, gra Polak Mały oraz materiały pomocnicze dla na-
uczyciela (kolorowanki, puzzle, scenariusze zajęć) dostępne na stronie 
internetowej. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń dla 
nauczycieli przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych. www.histo-
riawkolorach.pl

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

IPNtv, IPNtv Konferencje, IPNtv Kraków

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. Udostępniamy na nim spoty rocznicowe, filmy animowane, panele 
dyskusyjne, filmy dokumentalne. Na wspomnianych kanałach można na 
żywo obejrzeć transmisje z konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, 
promocji najnowszych książek wydawanych przez IPN czy wreszcie z cy-
klicznych wydarzeń takich jak: „Tajemnice bezpieki” czy „Tajemnice wy-
wiadu”. Polecamy również nowe cykle: #pytaniazhistorii, #historiaonline. 

Wideoczat z historią – program publicystyczny

„Wideoczat z historią” to internetowy program historyczny, którego emisja 
odbywa się na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube na kanale IPN-
tv oraz na fanpage’u Instytutu Pamięci Narodowej na facebooku. Każdy 
odcinek jest poświęcony jednemu zagadnieniu z najnowszej historii Pol-
ski. W pierwszej części programu odbywa się dyskusja zgromadzonych 

w studio gości, zaś w części drugiej 
zaproszeni goście odpowiadają na 
zadawane za pomocą czatu pytania 
widzów.

NOTACJE – RELACJE ŚWIADKÓW HISTORII

Nagrywanie świadectw uczestników lub obserwatorów wydarzeń histo-
rycznych to ważny projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Swoimi wspo-
mnieniami podzielili się z nami żołnierze II wojny światowej, więźniowie 
niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów, Sybiracy, 
osoby związane z niepodległościowym podziemiem zbrojnym, Kościołem, 
opozycją w PRL. W ten sposób powstaje zbiór relacji służących celom 
naukowym i dydaktycznym. Zebrane notacje są źródłem, na podstawie 
którego powstają filmy dokumentalne oraz notacje udostępniane w In-
ternecie. Pracownicy IPN zbierają relacje świądów historii w całej Polsce, 
nierzadko i na świecie, dokumentując w ten sposób złożone losy Polaków. 

Koordynator regionalny: Kamil Szkaradek | kamil.szkaradek@ipn.gov.pl
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Centrum Edukacyjne IPN
„Przystanek Historia” w Krakowie 
ul. Juliana Dunajewskiego 8 (róg Garbarskiej)

Poprzez organizowane w Centrum Edukacyjnym IPN wystawy, kon-
ferencje naukowe i popularno-naukowe, szkolenia, warsztaty, de-
baty, spotkania z autorami i bohaterami publikacji historycznych 
realizowane są cele ustawowe Oddziałowego Biura Edukacji Naro-
dowej IPN, tj. popularyzacja wiedzy o historii najnowszej i edukacja 
historyczna. W Centrum znajduje się także księgarnia krakowskie-
go Oddziału IPN oraz czytelnia Fundacji Centrum Dokumentacji Czy-
nu Niepodległościowego w Krakowie. Na wszystkie organizowane  
w CE IPN „Przystanek Historia” imprezy wstęp wolny.

www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow
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WYSTAWY ODDZIAŁOWEGO BIURA EDUKACJI NARODOWEJ IPN W KRAKOWIE

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.

1. …Będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Walka o granice 1918 – 
1921.
A. wersja plenerowa: 19 obustronnie drukowanych plansz forma-
tu 100×160 cm
B. wersja plenerowa: 19 obustronnie drukowanych plansz forma-
tu 70×100 cm 

2. Bij bolszewika. Polacy wobec wojny z bolszewicką Rosją:
A. wersja plenerowa: 20 jednostronnych plansz formatu 70×100 cm
B. 20 drukowanych plansz formatu 70× 100

3. Budapeszt’56: 
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 
cm, dodatkowo plakaty wystawy
B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy

4. Burza. Armia Krajowa w 1944 r.: 
A. 100 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodatkowo pla-
katy wystawy
B. 19 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodatkowo plakaty 
wystawy 

5. Chleba i Wolności. Niezłomny Kraków w czasach PRL-u: 
 A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 

cm, dodatkowo plakaty wystawy
6. Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego:

A. 9 drukowanych plansz formatu 100×150 cm + 28 plansz płó-
ciennych o rozmiarach 100×150 cm
B. 37 banerów roll-up formatu 80×200 cm

7. Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie (lata 1939-1951): – ekspozycja stała w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie, ul. Senacka 3

8. 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, dodatkowo plakaty 
wystawy

9. Głową w ścianę. Stefan Kisielewski - historia intelektualnego 
chuligana: 28 drukowanych plansz formatu 100x200 cm; dodat-
kowo plakaty wystawy

10. Inwazja 1968:
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 
cm, dodatkowo plakaty wystawy
B: 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy

11. Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż sta-
nu:
A. wersja plenerowa: 20 plansz formatu 70×150 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy
B. 20 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo pla-
katy wystawy

12. Katyń Podhalan: 6 drukowanych plansz formatu 70×100 cm
13. Komunizm według Mariana Zdziechowskiego: 13 drukowanych 

plansz formatu 70×100 cm
14. Konfederacja Polski Niepodległej: 33 drukowane plansze forma-

tu 70×100 cm
15. Ks. Władysław Gurgacz. Kapelan polski podziemnej: 20 druko-

wanych plansz formatu 70×100 cm
16. Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Zygmunta Ro-

bla: 40 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo pla-
katy wystawy

17. Marzec 1968 w Krakowie: wersja plenerowa: 16 drukowanych 
plansz formatu 150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy

18. „Minęło ponad pół wieku, lecz pamięć pozostaje”. Życie w kra-
kowskim getcie:
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 
cm, dodatkowo plakaty wystawy
B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy
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19. Miasto 2015 – Wojna 39-45: wersja plenerowa: 16 drukowanych 
plansz formatu 70×150 cm

20. Monte. Kronika terroru: ekspozycja stała w budynku Aresztu 
Śledczego w Krakowie, ul Montelupich 7

21. Najdłuższy protest głodowy w komunistycznej Polsce, 194 dni, 
387 osób – wystawa o charakterze plenerowym

22. 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

23. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie 1980-1989: wersja 
plenerowa: 20 drukowanych plansz formatu 70×150 cm

24. Nowa Huta. Miasto walki i pracy: 15 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

25. Ojcowie Niepodległości: 
A. 20 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo mul-
timedialne materiały edukacyjne (scenariusze lekcji i broszura)
B. 20 drukowanych plansz formatu 594×841 mm

26. ...o Orła w koronie. Zgrupowanie partyzanckie „Błyskawica”:  
20 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy

27. 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

28. Otwórzcie drzwi do wolności – Janusz Kurtyka 1960-2010 
29. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja! W 30. rocznicę drugiej piel-

grzymki Jana Pawła II do Polski: 15 drukowanych plansz formatu 
100×70 cm

30. Polacy na Syberii:
A. 50 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodatkowo plakaty 
wystawy
B. 15 drukowanych plansz format 70×100 cm; dodatkowo plakaty 
wystawy

31. Polska Walcząca (krakowska wersja wystawy ogólnopolskiej): 
wersja plenerowa: 10 dwustronnie drukowanych plansz formatu 
70×150 cm

32. Polski Gen wolności. 150 lat walk o niepodległość.
A. wersja plenerowa 12 słupów o wymiarach 200×100×100 cm
B. 40 plansz drukowanych format 70×100 cm

33. Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r.: 30 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

34. Precz z kajdanami bolszewizmu… Oddział partyzancki „Wiarusy” 
1947-1949: 18 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy

35. Proces krakowski. Działacze WiN i PSL przed sądem komuni-
stycznym:
A. 41 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy
B. 17 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy

36. Proces kurii krakowskiej: 30 drukowanych plansz formatu 70×100 
cm, dodatkowo plakaty wystawy

37. Procesy pokazowe + Zbrodnie w majestacie prawa: 11 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm (7 + 4), dodatkowo plakaty wy-
stawy.

38. Ruch ludowy w służbie Rzeczypospolitej:
A. 28 drukowanych plansz formatu 70×100 cm
B. 11 drukowanych plansz formatu 70×100 cm

39. Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowaniu przez 
Niemców za pomoc Żydom: 20 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm

40. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krako-
wie w latach 1946-1955: 48 drukowanych plansz formatu 70×100 
cm, dodatkowo plakaty wystawy

41. Solidarność narodziła się w Krakowie. 40. rocznica powstania 
Studenckiego Komitetu Solidarności: 18 drukowanych plansz for-
matu 70×150 cm

42. Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach: 31 drukowanych 
plansz formatu 70×100 cm

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

44. Studencki Komitet Solidarności: wersja plenerowa: 16 drukowa-
nych plansz formatu 150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy
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45. Teraz jestem tutaj albo może raczej nigdzie. Emigracyjne fotogra-
fię Stanisława Cata-Mackiewicza: 29 zdjęć formatu 28×28 cm, 24 
zdjęcia formatu 14×14 cm

46. Tu rodziła się Solidarność: wystawa o charakterze plenerowym, 
30 drukowanych plansz formatu 100×200 cm

47. Tu rodziła się Opozycja. Między Czerwcem’76 a Sierpniem’80: wy-
stawa o charakterze plenerowym, 15 drukowanych plansz o for-
macie 100×200 cm 

48. Tu rodziła się Zielona Solidarność: wystawa o charakterze plene-
rowym, 15 drukowanych plansz o formacie 100×200 cm

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

50. Twarze kieleckiej bezpieki: 71 drukowanych plansz formatu 70×100 
cm, dodatkowo plakaty wystawy

51. Twarze krakowskiej bezpieki: 70 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

52. Twarze sądeckiej bezpieki: 35 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

53. Twarze tarnowskiej bezpieki: 50 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy

54. Twarze wadowickiej bezpieki: wersja plenerowa: 22 drukowane 
plansze formatu 70×100 cm

55. Ukradzione dzieciństwo: wersja plenerowa: 20 plansz drukowanych 
formatu 70×100 cm

56. Upadek imperium. Czas polsko-litewskiej współpracy: wersja 
plenerowa: 20 drukowanych plansz formatu 70×150 cm, dodatko-
wo plakaty wystawy

57. 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, dodatkowo plakaty 
wystawy

58. Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma: wystawa plenerowa: 
40 drukowanych plansz zamontowane w systemie 10 graniasto-
słupów

59. Wrzesień 1939: wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz forma-
tu 150×200 cm

60. Wstańcie, chodźmy. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Pol-
ski: 20 banerów roll-up formatu 80×200 cm

61. Wyklęci – odnalezieni w Małopolsce: 24 drukowane plansze,
62. Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian mało-

polskich: 37 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy

63. 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

64. Zniewolony Umysł. Intelektualiści w służbie tyranii: 12 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm

65. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w 60 rocznicę założenia or-
ganizacji: 30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy

66. 586 dni stanu wojennego (krakowska wersja wystawy ogólnopol-
skiej): 
A. wersja plenerowa: 18 dwustronnie drukowanych plansz forma-
tu 70×150 cm
B. 36 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty 
wystawy

Informacje i wypożyczenia:
Joanna Dutka-Kącka | joanna.dutka@ipn.gov.pl
Piotr Milczanowski | piotr.milczanowski@ipn.gov.pl
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WYSTAWY ELEMENTARNE
 „Wystawy elementarne IPN” to projekt edukacyjny polega-
jący na realizacji wystaw, których narracja skupiona jest 
na kwestiach podstawowych i ważnych dla społeczeństwa. 
Wystawy są gotowe do samodzielnego pobrania i wydru-
kowania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne. Wystawy 
opracowane i przygotowane zostały w dwóch formatach B1 
oraz A4. 

Wystawy są do pobrania na stronie: 

www.ipn.gov.pl/pl/glowna/1093,Wystawy-elementarne.html

•	 Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920
•	 Powstania Śląskie
•	 Operacja polska NKWD 1937 – 1938
•	 Polskie Symbole Narodowe
•	 Krzyż – symbol wiary i wolności. 60. Rocznica 

obrony krzyża  
w Nowej Hucie.

•	 Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit.
•	 Polacy ratujący żydów w czasie II wojny światowej
•	 Zagłada Żydów europejskich
•	 Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919
•	 Bunt robotników. Grudzień 70 – luty 71
•	 Stan wojenny 1981 – 1983
•	 Polskie Państwo Podziemne
•	 Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowiec-

kiej agresji
•	 Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność”
•	 Powstanie Warszawskie. Bitwa o Polskę
•	 Krok ku wolności. Protesty robotnicze w czerwcu 

1976 r.
•	 Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko – galicyj-

skie 1943 – 1945
•	 Poznański Czerwiec 1956
•	 Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 

1944 – 1963

•	 Niemieckie obozy zagłady
•	 Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów Milenium 

i Tysiąclecia 1956-1966/1967
•	 Koniec PRL – rok 1989
•	 Marzec ‚68
•	 Poznański Czerwiec 1956
•	 Podziemie niepodległościowe na Kielecczyźnie po 

1944 r.
•	 Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-

1945 
•	 Polacy w bitwie o Wielką Brytanię
•	 Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie
•	 Wojsko Polskie i jego tradycje 1918–1939
•	 Traktat Ryski 1921
•	 Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–

1918
•	 Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej
•	 Policja Województwa Śląskiego w II RP
•	 Polski wysiłek zbrojny w II wojnie światowej
•	 Polscy robotnicy przymusowi w Niemczech 1939-

1945
•	 Cichociemni
•	 Armia Krajowa
•	 Aktion „Reinhardt” 1942-1943
•	 Zagłada Romów i Sinti w Europie 

   

autor: Artur Kolęda

konsultacja: dr Paweł Błażewicz, dr Paweł Rokicki

recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr hab. Waldemar Grabowski

korekta: dr Piotr Chojnacki, Katarzyna Ziębik

koncepcja gra� czna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

opracowanie gra� czne: Paulina Żak

cyfrowa koloryzacja zdjęć czarno-białych: Mikołaj Kaczmarek 

Budynek Prudential tra� ony 28 sierpnia 1944 r. pociskiem niemieckiego, ciężkiego moździerza typu „Karl”.
Fot. Sylwester Braun/Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego;
koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek

POwstanie
Warszawskie 
����
bitwa o polskę

Autorzy: dr Dawid Golik, dr Maciej Korkuć
Konsultacja: Michał Masłowski, Krzysztof Pięciak
Projekt graficzny: Nowak–Projekt
Recenzja: dr Jacek Magdoń, dr Paweł Skubisz
Na zdjęciach: 
Polscy żołnierze w maskach przeciwgazowych podczas ćwiczeń na 
poligonie na początku lat 30. Fot. ze zbiorów Jerzego Krzewickiego. 
Oficer Armii Czerwonej w towarzystwie żołnierzy niemieckich 
na przyszłej granicy niemiecko-sowieckiej na Sanie we wrześniu 
1939 r. Fot. G. Wagner, „Sudeten-SA in Polen. Ein bildbericht vom
Einsatz sudetendeutscher SA-Männer im polnischen Feldzug”,
Karlsbad-Leipzig 1940.

WRZESIEŃ 
1939 
POLSKA WOBEC NIEMIECKIEJ 
I SOWIECKIEJ AGRESJI

 Wojna  
 Z bolszewikami
 Bitwa warszawska 
1920

Autor wystawy: Jacek Persa
Koncepcja plastyczna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz 
Recenzenci: dr Przemysław Benken, dr hab. Filip Musiał
Redakcja i korekta: Inga Jaworska-Róg
Projekt graficzny: Katarzyna Dinwebel

Przygotowując wystawę, dołożyliśmy wszelkich starań, ale pomimo poszukiwań nie 
udało się nam dotrzeć do wszystkich autorów zamieszczonych fotografii oraz właścicieli 
praw majątkowych. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc w ustaleniu autorstwa tych 
zdjęć oraz w dotarciu do aktualnych właścicieli praw majątkowych w celu uregulowania 
stosownego wynagrodzenia z tytułu ich wykorzystania na wystawie.

Naczelny Wódz marsz. Józef Piłsudski salutujący 
oddziałom wyruszającym na front, kwiecień 1920 r. 
(Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura 
Historycznego – CAW WBH)
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ELEMENTARNE WYSTAWY BIOGRAFICZNE:

•	 Janusz Kusociński
•	 Wincenty Witos
•	 Wojciech Korfanty
•	 Lucjan Żeligowski
•	 Wacław Felczak
•	 Stefan Rowecki „Grot”
•	 Tadeusz Bór-Komorowski
•	 Ryszard Kukliński
•	 Leopold Okulicki
•	 August Emil Fieldorf
•	 Władysław Sikorski
•	 Michał Tokarzewski-Karaszewicz
•	 Władysław Liniarski „Mścisław”
•	 Stanisław Sosabowski
•	 Łukasz Ciepliński
•	 Józef Haller

•	 Św. Maksymilian Maria Kolbe
•	 Ignacy Paderewski
•	 Witold Pilecki
•	 Roman Dmowski
•	 Józef Piłsudski
•	 Marian Rejewski
•	 Jan Rodowicz „Anoda”
•	 Danuta Siedzikówna „Inka”
•	 Stefan Wyszyński
•	 Mariusz Zaruski
•	 Ks. Józef Waląg
•	 Kazimierz Sosnkowski
•	 Jan Piwnik „Ponury”
•	 Juliusz Bursche
•	 Bolesław Wieniawa-Długoszowski

•	 Janusz Korczak
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PROJEKTY HISTORYCZNE DLA UCZNIÓW

V OGÓLNOKRAJOWA (XI ODDZIAŁOWA) EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNE-
GO „KRESY – POLSKIE ZIEMIE WSCHODNIE W XX WIEKU”

Projekt organizowany przez Oddział IPN 
w Krakowie we współpracy z Uniwersyte-
tem Papieskim im. Jana Pawła II w Krako-
wie, objęty honorowym patronatem przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz To-
warzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w Kra-
kowie, Stowarzyszenie „Stanica Kresowa”, 
Ogólnopolski Okręg Żołnierzy AK Obszaru 
Lwowskiego im. Orląt Lwowskich, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Skiero-

wany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół 
średnich. Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników z historią 
Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w XX i XXI w. 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. 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 pra-
cy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat w oparciu 
o dostępną literaturę, zgromadzone dokumenty, wspomnienia i materiał 
ikonograficzny. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Koordynatorzy regionalni: dr Paweł Naleźniak | pawel.nalezniak@ipn.gov.pl
Piotr Milczanowski | piotr.milczanowski@ipn.gov.pl

KONKURS „POLSCY ŻOŁNIERZE W WALCE O WYZWOLENIE WŁOCH,  
FRANCJI, BELGII I HOLANDII PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ” 

Tegoroczna edycja konkursu sta-
nowi nawiązanie do tematyki pod-
jętej w 2021 r. „Polscy żołnierze 
w obronie wolnego świata 1939-
1940” i obejmuje zagadnienia zwią-
zane z wysiłkiem wojennym Pol-
skich Sił Zbrojnych u boku aliantów 
w kampaniach toczonych na terenie 
Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Nie-
miec. Adresatami przedsięwzięcia 
są uczniowie szkół podstawowych 
województwa małopolskiego.

Przebieg konkursu przewiduje trzy etapy – w pierwszym (szkolnym) 
uczniowie piszą test, w drugim (rejonowym) przygotowują prace pisemne, 
w trzecim (wojewódzkim) przedstawiają je przed komisją egzaminacyjną. 

Konkurs jest realizowany na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą 
przekazywane przez stronę internetową: www.krakow.ipn.gov.pl oraz 
www.kuratorium.krakow.pl 

Koordynator: 
Dariusz Gorajczyk | dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl 
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IV EDYCJA KONKURSU „TAK JAK PTAKI NA WOLNOŚCI”  
– HARCERZE W OBLICZU II WOJNY ŚWIATOWEJ. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych oraz harcerzy. 
Celem konkursu jest zainteresowanie młodych 
ludzi historią harcerstwa poprzez wojenne ży-
ciorysy harcerzy i instruktorów harcerskich oraz 
na miejsca pamięci. Uczestnicy wykonują pracę 
pisemną, plastyczną lub multimedialną. Konkurs 
jest organizowany przez Oddział IPN w Krakowie 
we współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP.

Koordynator: Kamil Szkaradek
kamil.szkaradek@ipn.gov.pl

WARSZTATY NAUKOWO-EDUKACYJNE „FKL RAVENSBRÜCK. 
HISTORIA I PIĘTNO”
Warsztaty adresowane są do uczniów 
klas VIII szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych, jak również do na-
uczycieli województwa małopolskiego. 
Dedykowane są dla potencjalnych przy-
szłych uczestników konkursu recytator-
skiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej 
więźniarek KL Ravensbrück”. Jednodnio-
we spotkanie składać się będzie z dwóch 
części:

Część I – wystąpienia o charakterze wykładowym:
1. Historia FKL Ravensbrück, Roksana Szczypta-Szczęch (OBEN IPN w Kra-
kowie)
2. Polki w FKL Ravensbrück, prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Stowarzyszenie 
Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück 
w Krakowie)

3. Epigenetyczne dziedziczenie skutków traumy, dr Michał Mielimąka (Ka-
tedra Psychoterapii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ)
Część II – warsztaty aktorskie prowadzone przez aktorkę Ewę Romaniak.
Termin: grudzień 2022
Koordynator: Roksana Szczypta-Szczęch | roksana.szczech@ipn.gov.pl

DLA NAUCZYCIELI

SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ

We współpracy z Małopolskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli proponuje-
my nauczycielom przedmiotów humani-
stycznych udział w cyklu zajęć semina-
ryjnych pod wspólnym tytułem: Spotkania 
z historią najnowszą. Poruszone zostaną 
następujące zagadnienia:

•	 Rola Kościoła w Polsce w czasach 
PRL

•	 Sylwetki PRL.
•	 Polskie miesiące.
•	 Zmiany w Polsce od 1989 roku.

 Termin: październik – grudzień 2022 r.

Koordynator: Daria Grodzka (MCDN, ul. Lubelska 23, Kraków) | d.grodzka@mcdn.edu.pl 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE „HISTORIA W KOLORACH”

Przeznaczone dla nauczycieli przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego 
dotyczące prowadzenia zajęć na temat barw narodowych, wykorzystania 
w edukacji projektu „Historia w kolorach” oraz prawidłowego prezentowa-
nia i stosowania barw narodowych.

Koordynator: Joanna Dutka-Kącka | joanna.dutka@ipn.gov.pl
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RAJDY EDUKACYJNE, GRY MIEJSKIE

XVI RAJD SZLAKAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH MJR. JÓZEFA KURA-
SIA „ORŁA”, „OGNIA” 

Rajd organizowany wspólnie z Podhalańską Grupą Rekonstrukcji 
Historycznych jest skierowany do młodzieży ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. Od lat gromadzi rzeszę ludzi zaintere-
sowanych historią konspiracji niepodległościowej, oddziałów par-
tyzanckich działających na Podhalu, a także pasjonatów militariów 

i turystyki. Rajd odbędzie się 
na terenie Gorców, a więc cen-
trach działalności zgrupowań 
partyzanckich w trakcie II wojny 
światowej i po jej zakończeniu. 
Celem jest poznanie dramatycz-
nych losów żołnierzy antykomu-
nistycznego podziemia poprzez 
udział w wykonaniu wyznaczo-
nych przez organizatorów za-
dań. Rajd ma charakter nie tylko 
edukacyjny, ale również upa-
miętniający postaci bohaterów 
antykomunistycznej konspiracji 
zbrojnej.

Termin: 30 września – 1 października 2022 r. 
Miejsce: Rabka Zdrój-Gorce

Koordynator: Michał Masłowski | michal.maslowski@interia.pl
Kamil Szkaradek | kamil.szkaradek@ipn.gov.pl

XIII RAJD SZLAKAMI 1 PSP AK 

Rajd skierowany jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli 
szkół ponadpodstawowych. 
Celem rajdu jest uświado-
mienie jego uczestnikom 
tego, czym dla ich dziad-
ków i pradziadków była  
II wojna światowa, w jaki spo- 
sób obywatele II Rzeczypos- 
politej walczyli o swoją nie-
podległość w latach 1939–
1945 oraz czym było i jak 
funkcjonowało Polskie Pań-
stwo Podziemne na przy-
kładzie 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich AK, który w drugiej połowie 1944 r. był jedną z naj-
większych i najlepiej zaopatrzonych jednostek podziemia w tym 
rejonie Małopolski. Jego historia – barwne karty zapisane wspo-
mnieniami żołnierzy pułku – posłuży jako punkt wyjścia do przed-
stawienia sytuacji w całym okupowanym kraju. Dodatkową atrakcją 
dla uczestników rajdu będzie możliwość przejścia w Beskidzie Wy-
spowym śladami samych partyzantów, odwiedzenie kwater i obo-
zów partyzanckich, jak również zaznajomienie się z wyposażeniem 
i umundurowaniem wojskowym używanym przez żołnierzy 1 psp AK. 

Termin: czerwiec 2023 r. 

Koordynator: Michał Masłowski | michal.maslowski@ipn.gov.pl
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GRA MIEJSKA „AKCJA KROWODRZA” 
Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną z nauczycielami 
i opiekunami, zainteresowanych dziejami Krakowa podczas 
okupacji niemieckiej, do udziału w grze miejskiej „Akcja Kro-
wodrza”. Gra jest częścią tegorocznych „Dni Pamięci Ofiar 
Gestapo”, organizowanych w oddziale Muzeum Krakowa „Uli-
ca Pomorska”. Łączy ona tradycyjną formę gry w przestrzeni 
miejskiej z quizem historycznym. Organizatorami gry są Mu-
zeum Krakowa oraz Instytut Pamięci Narodowej. 

Termin: 12 września 2022 r.

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

GRY MIEJSKIE ORAZ PROJEKTY 
NA APLIKACJACH MOBILNYCH ACTION TRACK

GRA TERENOWA POLSKIE PAŃSTWO 
PODZIEMNE

Gra terenowa skierowana do 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych oraz uczniów klas 7 i 8 szkół 
podstawowych z terenu Tarnowa 
i powiatu tarnowskiego. Gra pre-
zentuje historię Polskiego Państwa 
Podziemnego z uwzględnieniem 
aspektów lokalnych w tym funkcjo-
nującymi organizacjami podziem-
nymi w latach 1939 – 1944, których 
celem była walka z okupantem nie-
mieckim. Gra będzie rozgrywana 
26 września 2022 roku w Tarnowie. Parterem realizującym grę 
jest Powiat Tarnowski oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

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

Biznes

- - - - - -  

czego szukasz? szukaj wielu PSZ na Zachodzie i... SZUKA J

6

NowakProjekt

3

bądź 

Kategorie

Allegro Kolekcje i sztuka Kolekcje Militaria Umundurowanie i Wyposażenie Polska PSZ na Zachodzie i Ruch Oporu

Wpinka przypinka Polska Walcząca Kotwica na murze

od studiohussar_pl

| Firma | poleca 99,1%

12,00 zł

60 dni na spłatę

Liczba sztuk

1 z 20 sztuk

Darmowa dostawa Smart! przy

zakupach od 40 zł

Przewidywana dostawa: w środę

w punkcie

Dostawa od 7,99 zł

Allegro Pay Business

Kup dziś, zapłać za 21, 45 lub 60 dni.

D O D A J  D O  K O S Z Y K A

K U P  T E R A Z
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CYKLICZNE DEBATY I SPOTKANIA NA PRZYSTANKU HISTORIA

DEBATY „KRAKOWSKA LOŻA HISTORII WSPÓŁCZESNEJ.  
ROZMOWY O KSIĄŻKACH I NIE TYLKO…”

Instytut Pamięci Narodowej publikuje rocznie kilkadziesiąt pozycji 
książkowych poświęconych najnowszej historii Polski. Wydaje je po to, 
żeby lepiej historię rozumieć, a lepszemu jej rozumieniu służy także 
dotarcie do źródeł dotąd niewykorzystywanych bądź wykorzystywa-
nych w niewielkim stopniu.

W ramach Krakowskiej Loży Historii Współczesnej chętnie konfrontu-
jemy nasze oceny z ocenami badaczy reprezentujących inne orientacje 
historiozoficzne. Sądzimy, że taka konfrontacja może być interesująca 
dla publiczności. Szczególnie liczymy tu na młodzież akademicką Kra-
kowa. Partnerem inicjatywy jest Radio Kraków.

Spotkania odbywają się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Hi-
storia” w Krakowie przy ul. Juliana Dunajewskiego 8.

Koordynator: Janusz Ślęzak | janusz.slezak@ipn.gov.pl
 

KLUB HISTORYCZNY IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”

Organizowane w ramach klubu comiesięcz-
ne spotkania z historykami oraz z publicysta-
mi, świadkami historii, twórcami dzieł kultury 
o tematyce historycznej służą krzewieniu deba-
ty publicznej oraz popularyzacji wiedzy na te-
mat historii Polski: do końca roku 2022 wszyst-
kie prelekcje będą poświęcone AK z okazji 80 
rocznicy przekształcenia ZWZ w AK; od stycznia 
do czerwca 2023 tematyka spotkań Klubu bę-
dzie dotyczyła genezy i działalności Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, a szczególnie II Korpu-
su Polskiego. Spotkania odbywają się w Centrum 
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krako-
wie przy ul. Juliana Dunajewskiego 8. 

Koordynator: Dobrosław Rodziewicz | dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl

KONKURS „2 pytania, 2 nagrody, 2 szanse?” 

Realizowany wspólnie z Radiem Kraków konkurs jest poświęcony 
działalności Armii Krajowej na terenie (szeroko rozumianej) Małopol-
ski. W każdej edycji konkursu padają dwa pytania, zaś osoba, która jako 
pierwsza odpowie poprawnie, otrzymuje nagrody w postaci publikacji 
IPN o walorach edukacyjnych (książki, gry planszowe, wydawnictwa 
multimedialne). 

Koordynator: Dobrosław Rodziewicz | dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl
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AKCJE ROCZNICOWE

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 zgodzili się, by Polską rządzili komuniści 
narzuceni Polakom przez Związek Sowiecki. Ta postawa kon-
frontowała ich z systemem sowieckim, który bezwzględnie 
dążył do całkowitej likwidacji oporu, także rękoma Polaków. 
Stałym punktem krakowskich obchodów jest Msza św., uro-
czysty marsz oraz koncert okolicznościowy w hołdzie Żołnie-
rzom Wyklętym.

• 24 marca: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Ży-
dów pod okupacją niemiecką
W rocznicę zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów 
z Podkarpacia wspominamy i składamy wdzięczność za od-
wagę tym wszystkim, którzy Żydów ukrywali. Stałym punk-
tem krakowskich obchodów jest Msza św.

• 13 kwietnia: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej
Stałym punktem obchodów są uroczystości przy Krzyżu Ka-
tyńskim.

• lipiec (sobota poprzedzająca 11 lipca): Akcja Koppe
W programie obchodów jest Msza św. oraz uroczystości przy 
Pomniku Czynu Zbrojnego Polski Walczącej w Krakowie.

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

• 1 sierpnia: Wybuch Powstania Warszawskiego
Obchody rozpoczyna Msza św., po której uroczystości prze-
noszą się pod Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Jana Matejki.

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

• 17 września: Międzynarodowy Dzień Sybiraka i uroczy-
stości upamiętniające ofiary agresji Związku Sowieckiego  
na Polskę
Obchody rozpoczyna Msza św., po której uroczystości 
przenoszą się pod Krzyż Katyński na placu o. Adama Stu-
dzińskiego.

• 13 grudnia: Zapal światło wolności
W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. corocz-
nie wspominane są ofiary brutalnych działań reżimu. Zapale-
nie świec w oknach domów na całym świecie stało się zna-
kiem 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 spo-
sób, 13 grudnia, o godz. 19.30.
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TEKI EDUKACYJNE
Przygotowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN teki edukacyjne stanowią pomoc dydaktyczna dla nauczy-
cieli historii i innych przedmiotów humanistycznych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych. Każda teka składa się z kart źródłowych (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiałów dla 
ucznia oraz materiałów dla nauczyciela.

 „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich 
terenów Rzeczypospolitej (1939-1941)”
 „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”
„Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej Polskiej 
1918–1923”
„Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy... Zbrod-
nia Wołyńska – historia i pamięć”
„O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od 
PSL do NSZZ RI Solidarność”
„Obóz Pracy w Świętochłowicach”
„Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne”
„Operacja polska” NKWD 1937–1938. Losy Polaków 
w Rosji bolszewickiej oraz w ZSRS do 1939 r.
„Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz 
Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne”
„Polski gen wolności”
„Polskie drogi do niepodległości 1914–1918”
„Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”
„Podziemie niepodległościowe w województwie bia-
łostockim w latach 1944–1956”
„Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”

„Policja państwowa 1919-1939”
„Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941”
„Poznański czerwiec 1956”
„Propaganda Polski Ludowej”
„Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński”
„Stan wojenny”
„Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947”
„Szczecin. Grudzień ’70 – Styczeń ‘71”
„To nie na darmo. Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni”
„Tragedia w cieniu wyzwolenia. Górny Śląsk w 1945”
„W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Ko-
pisto (1911–1993)”
„Warmia i Mazury w latach 1945-1950. Kształtowanie 
się stosunków politycznych i narodowościowych”
„Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny świato-
wej”
„Zbrodnia Katyńska”
„Zbrodnia pomorska”
„Z Solidarnością do wolności”

EKI EDUKACYJNE IPN
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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
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www.edukacja.ipn.gov.pl
www.mojaniepodlegla.pl
www.pielgrzymki.ipn.gov.pl
www.podziemiezbrojne.ipn.gov.pl
www.zbrodniapomorska1939.pl
www.kop.ipn.gov.pl
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.martyrologiawsipolskich.pl

www.truthaboutcamps.eu
www.xj.popieluszko.pl
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.sw.ipn.gov.pl
www.zkr.ipn.gov.pl
szlakinadziei.ipn.gov.pl

PORTALE EDUKACYJNE IPN: 

www.gigancinauki.pl szlakinadziei.ipn.gov.pl
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INFOGRAFIKI HISTORYCZNE

Dotychczas przygotowano następujący zestaw infografik historycznych, do-
stępnych w witrynie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/
infografiki-historyczn
„Obrona Lwowa”
„Wrzesień ‘39”
„Zbrodnia Katyńska”
„Obrona Krzyża Nowohuckiego”
„Wojna polsko-bolszewicka”
„Rodzice – Bohaterowie”
„Armia Polska we Francji 1917–1919”
„Powstanie sejneńskie”
„Stulecie obrony polskości Lwowa”
„Powstania Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki”
„Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”
„Baśka Murmańska”
„II Rzeczpospolita”
„Polacy przeciw zarazie”
„Historia Virtuti Militari do 1939”
„Polskie Państwo Podziemne”
„Katyńczycy”
„Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS w latach 1940-1941”
„Ludobójstwo wołyńsko-małopolskie 1939–1947”
„Polskie Siły Zbrojne podczas II wojny światowej”
„Jan Paweł II”
„Polskie miesiące - droga do wolności”
„Operacja Tannenberg”
„Zagłada Warszawy”
„Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku”
„Niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na ziemiach II RP”
„Polacy ratujących Żydów pod okupacją niemiecką”
„Armia Krajowa”
„Ekspatriacje z Kresów Wschodnich 1944-1959”
„Masakry NKWD latem 1941 r.”
„Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955”
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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.
Liczba graczy: 2, wiek: 10+. Gra dostępna on-line. 

• 111. Alarm dla Warszawy 
Gra odtwarza powietrzną obronę Warszawy we wrześniu 1939 r. Zadaniem 
polskich pilotów jest nie dopuścić niemieckie bombowce nad Warszawę.   
Liczba graczy: 2, wiek: 10+. Gra dostępna on-line. 

• 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.
Liczba graczy: 2, 2 warianty gry: prosty dla osób od 8 roku życia i wariant 
zaawansowany dla dorosłych. Gra dostępna on-line.

• 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 
wykorzystania 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. 
Gra dostępna on-line.

•	 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.

Edukacyjne gry planszowe pozwalają przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy zgodnie z for-
mułą „uczyć bawiąc, bawić ucząc”. Do każdej gry dołączone jest ilustrowane opracowanie historyczne omawiające zagad-
nienie poruszane w grze. Wersje online wybranych gier są dostępne na stronie: www.gry.ipn.gov.pl 

• Solidarność Walcząca
Gra karciana oparta na mechanice draftu o „Solidarności Walczą-
cej”. Trwa stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 r. Działacze 
„SW” niosą nadzieję Polakom przytłoczonym i ogłuszonym stanem 
wojennym. Drukują i rozprowadzają podziemną prasę, poszerzają 
siatkę współpracowników oraz zbierają informacje przydatne do 
obrony przed prześladowaniami ze strony komunistycznej Służby 
Bezpieczeństwa. Gra dostępna tylko on-line. 

NOWOŚĆ!

 y ZnajZnak – Monte Cassino
To wariant gry ZnajZnak przybliżający historię bitwy o Monte Cassino po-
przez ukazanie dowódców, bohaterów, odznaki jednostek biorących w niej 
udział. 
Liczba graczy: 2.

	y ZnajZnak – Kresy
Dzięki rozgrywce można odbyć podróż po Kresach i w atrakcyjny sposób 
poznać najważniejsze daty, herby magnackich rodów, zabytki i najcieka-
wsze miejsca wielokulturowego pogranicza Rzeczypospolitej, a także 
zapomnianych kresowych bohaterów. 
Liczba graczy: 2, 126 kart do gry.

 y Polak Mały
Gra zapoznaje uczestników z polskimi symbolami narodowymi: flagą,  
godłem i słowami hymnu.
Liczba graczy: 2-8, wiek 4+

 y 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. Zwycięzcą zostaje ten kto pierwszy zdobędzie komplet towarów.
Liczba graczy: 3-5, wiek 10+

 y Reglamentacja 
Gra cofa nas czasów PRL, by zimą 1983 r. powalczyć o dodatkowe kartki na 
mięso, cukier i inne artykuły.
Liczba graczy: 3-5

• Awans 
   – zostań marszałkiem Polski
Gracze poznają polskie stopnie wojskowe z 1939 r. Grając kartami z na- 
ramiennikami od szeregowca do marszałka Polski zdobywają kolejne 
szczeble wojskowej hierarchii.
Liczba graczy: 2

•  Pamięć ’39 
Gra jest oparta na zasadach popularnej gry „Memory” i wprowadza 
uczniów w tematykę kampanii wrześniowej 1939 r., operując archiwalnymi 
zdjęciami.
Liczba graczy: 2-5. Gra dostępna on-line.

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

•	 Polskie Państwo Podziemne
Edukacyjna planszowa gra historyczna, której głównym zamierzeniem 
jest przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Pań-
stwa 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 modyfikować i dostosowy-
wać do poziomu graczy. Dzięki grze jej uczestnicy wydatnie poszerzą 
wiedzę i wyobrażenie o działalności Polskiego Państwa Podziemnego. 
Liczba graczy: 2-4, wiek 10+

„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 strate-
giczna 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. Przygotowanych 5 scenariuszy różni się od siebie tematyką, 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.
Liczba graczy: 2-5. Gra dostępna on-line.

•	 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 konferen-
cja 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

•	 „First to Fight. Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie 1939-1945” 
Gra przedstawia udział polskich formacji zbrojnych w II wojnie światowej.
Wiek graczy: 12+ Liczba graczy: 3-6 Czas gry: 20-30 min

•	 ORP Orzeł
Gra przedstawia ucieczkę okrętu podwodnego ORP „Orzeł” z Bałtyku  
na Morze Północne w pierwszych tygodniach II wojny światowej. Grający 
polską Marynarką Wojenną ma za zadanie powtórzyć akcję „Orła”. Musi 
jednak starannie planować swój ruch, aby uniknąć wykrycia przez nie-
mieckie lotnictwo i ataków kutrów torpedowych Kriegsmarine. Zadaniem 
przeciwnika jest zatopienie okrętu zanim opuści Bałtyk.
Liczba graczy: 2, wiek: 12+

•	 Bitwa Warszawska
To gra wojenna przedstawiająca decydujące starcie podczas wojny polsko-
-bolszewickiej z 1920 r. Wojsko Polskie musi stawić czoło nacierającej na 
Warszawę Armii Czerwonej. Celem grającego wojskami bolszewickimi jest 
zajęcie stolicy. Grający Wojskiem Polskim ma im przeszkodzić, rozbijając 
napastnika. W trakcie rozgrywki można się przekonać, jak trudne zadanie 
stało przed Polakami. Gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności dowód-
cze, przemieszczając armie na planszy i planując kolejne ataki na wroga. 
Starcia rozstrzyga się za pomocą specjalnej talii kart.
Liczba graczy: 2, wiek 12+ 

•	 Puzzle historyczne Jerzy Kossak 
„Cud nad Wisłą”
Puzzle edukacyjne przygotowane na bazie obrazu Jerzego Kossaka przed-
stawiającego Bitwę Warszawską, nazwaną potocznie „Cudem nad Wisłą”. 
Opakowanie oprócz gry zawiera krótki esej historyczny opisujący przebieg 
wojny polsko-bolszewickiej oraz materiały do ćwiczeń.

GRY EDUKACYJNE

•	 Puzzle „Bitwa Warszawska,  
 100. rocznica pokonania bolszewików”
Puzzle edukacyjne. Opakowanie oprócz gry zawiera krótki esej historyczny opi-
sujący przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz materiały do ćwiczeń. 

Gry na aplikacje mobilne dostępne pod adresem: 
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-na-aplikacje-mobiln

EDUKACYJNE GRY PLANSZOWE
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