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Gra i komiksy



DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH

2 nowe wystawy, które

pokazywane będą w 29 miejscach

9 Konferencji naukowych

6 spotkań i paneli dyskusyjnych

16 publikacji i broszur

11 oddziałów IPN 

organizuje wydarzenia w  ponad 90 

miastach w Polsce i poza granicami

2 nowe portale edukacyjne

10 Nowych produkcji filmowych

wyświetlanych w 7 miejscach

1 aplikacja na smartfony

7 konkursów

12 uroczystości
2 teki edukacyjne

1 gra edukacyjna
10 rajdów i ścieżek edukacyjnych



PROJEKTY

Blisko 200 wydarzeń w całej Polsce



WYSTAWY

Ściany totalitaryzmów. 

Polska 1939–1945

WYSTAWA

Wystawa prezentowana jest w dwóch 

konfiguracjach przestrzennych. Pod względem 

wizualnym, artystycznym oraz merytorycznym 

porusza tematykę historii dwóch totalitaryzmów: 

Rzeszy niemieckiej oraz Rosji sowieckiej. 

Warszawa, plac Piłsudskiego 

do 30 września



KONKURS

„Widziałem wojnę”

Projekty konkursowe oparte będą na zasobie 

archiwalnym IPN, archiwach domowych oraz relacjach 

naocznych świadków dramatycznych wydarzeń z okresu 

II wojny światowej. Konkurs będzie trwać od września 

2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Komisja konkursowa 

wyłoni 3 filmy, których autorzy zostaną nagrodzeni. 

Konkurs filmowy Archiwum IPN 

dla młodzieży 



WYSTAWA

„Wrzesień 1939 Polska wobec 

niemieckiej i sowieckiej agresji”

Celem projektu „Wystawy elementarne IPN” jest 

przygotowanie wystaw, których narracja skupiona jest na 

kwestiach podstawowych i ważnych dla społeczeństwa. 

Wystawy są gotowe do samodzielnego wydrukowania 

i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne. 

Wystawa elementarna



Ukradzione 

dzieciństwo

WYSTAWA

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu 

międzywojennego do zakończenia II wojny 

światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę 

i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu 

ogromną traumę. O wyborach między byciem 

ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą 

opowiada wystawa.

Wystawa prezentowana będzie w ponad 10 miastach



Zbrodnie na Polakach

WYSTAWA

1939-1945

Wystawa przypomni o ogromie zbrodni, 

których doświadczył Naród Polski w czasie II wojny 

światowej ze strony totalitarnych reżimów III Rzeszy 

Niemieckiej i Związku Sowieckiego oraz ze strony 

ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. 

Wystawa będzie prezentowana od 

29 sierpnia do 29 września 2019 r.

Przystanek Historia – Centrum Edukacyjnym IPN 

im. Janusza Kurtyki na ul. Marszałkowskiej 21/25

w Warszawie.



ŚCIANY DWÓCH 

TOTALITARYZMÓW

PORTAL

Wrzesień 1939
Co stało się we wrześniu 1939 r. Czy możliwe 

było uniknięcie wojny lub jej wcześniejsze 

zakończenie? Na niektóre z tych pytań nie 

znajdziemy odpowiedzi, ale wiedza 

o wydarzeniach sprzed 80. lat pozwoli nam 

na uniknięcie wojny w przyszłości.

Dostępny w dwóch wersjach językowych 

pod adresem:

• 1wrzesnia39.pl

• 1september39.com



Obrona Warszawy 

we wrześniu 1939 r.

REKONSTRUKCJA

Przestrzeń przed Przystankiem zamieni się w ulicę 

walczącej stolicy we wrześniu 1939 r. Zwiedzający 

zobaczą m.in.: żołnierzy Wojska Polskiego, stanowisko 

obrony przeciwlotniczej, tankietkę TKS i barykady.

Diorama będzie czynna w godzinach 10.00–17.00

Organizatorzy: Przystanek Historia – Centrum 

Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie i 

Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Niepodległość”.



ŚCIANY DWÓCH 

TOTALITARYZMÓW

GRA EDUKACYJNA

Polskie Państwo Podziemne
Gra powstaje w związku z 80. rocznicą utworzenia 

pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego 

(27 września 2019 r.) Głównym zamierzeniem projektu 

jest wyeksponowanie portretów osób 

współuczestniczących i współtworzących struktury 

Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945 i 

niejako za pomocą gry „wskrzeszenia” ostatnich rycerzy 

Niepodległej Rzeczypospolitej 

(24 postacie istotne dla faktografii i powiązanych 

z Polskim Państwem Podziemnym), nie zawężając optyki 

tylko i wyłącznie do pionu wojskowego, ale również 

uwydatniając pion administracji cywilnej. 



KOMIKS

Wydanie rocznicowe 

całej serii komiksowej: 

„Wojenna odyseja Antka Srebrnego” 

„Wojenna odyseja Antka Srebrnego” odzwierciedla 

losy tysięcy Polaków z lat 1939–1944, którzy, mimo 

przegranej kampanii wrześniowej i represji ze strony 

dwóch okupantów (III Rzeszy Niemieckiej oraz ZSRS), 

w każdym zakątku świata gotowi byli stanąć do walki 

o wolną Polskę.



PROJEKT

Infografiki historyczne

Dwie pierwsze infografiki historyczne na 80. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej, przygotowane przez Oddział 

IPN w Krakowie: "Droga do wojny 1918-1939„

oraz "Przygotowania". Następne w kolejności będą: 

"A więc wojna", 

"Obrona przed agresją niemiecką", 

"Agresja ZSRS na Polskę", 

"Walka na dwa fronty", 

"Wojna obronna – bilans kampanii",

"Wojna obronna – zbrodnie agresorów".



PUBLIKACJA

Migawki z okupowanej 

Warszawy 1939-1945
Migawki z okupowanej Warszawy to mini seria 

wydawnicza zaprojektowana przez historyków z 

OBBH IPN w Warszawie. Obliczona na sześć 

kolejnych lat i tomów opisywać będzie rok po 

roku garść interesujących wydarzeń związanych 

ze stolicą Polski i losami jej mieszkańcami. 



PUBLIKACJA

Biuletyn IPN

9/2019
W rubryce ukazującej Bohaterów i Zbrodniarzy z lat 1939–1945 

zderzamy dwie postaci: gen. Augusta Emila Fieldorfa i Franza Kutscherę. 

Spośród Pisarzy Niepodległości ukazujemy sylwetkę Stanisława 

Rembeka – oryginalnego obserwatora dwóch wojen.

W związku z zapowiedzianą premierą filmu Malowany ptak według 

autobiograficznej powieści Jerzego Kosińskiego przypominamy, jak 

Ocalony przedstawił po latach ratujące go osoby: jako swoich 

prześladowców. Przypominamy też, jaki hejt spotkał Joannę Siedlecką, 

która dotarła do prawdy o okupacyjnych losach autora i jego rodziny.

W sprzedaży od 28 sierpnia 2019 r. w placówkach Poczty Polskiej, 

w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.



AUDIOBOOK

Audiobook z cyklu „Pamiętniki do słuchania” 

(czyta Mariusz Bonaszewski). Wacław Lipiński, żołnierz 

Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego. Podczas obrony 

Warszawy, we wrześniu 1939 r., prowadził dziennik, 

w którym znalazło się wiele zapisów dotyczących życia 

codziennego oblężonej stolicy, a także ciekawe z punktu 

widzenia źródłowego opisy przebiegu odpraw i narad 

Dowództwa Obrony Warszawy i posiedzeń 

z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego. Dziennik 

zrealizowano w nowej, ciekawej formule muzycznej 

z wykorzystaniem archiwalnych nagrań Polskiego Radia.

Dziennik. Wrześniowa obrona
Warszawy. Wacława Lipińskiego 



PROJEKT

Jest to projekt muzyczno-wokalny Instytutu Pamięci 

Narodowej i Fundacji „Sztafeta” upamiętniający losy 

ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego. 

Na płycie znajdzie się 10 utworów, z których każdy został 

zainspirowany autentycznymi historiami.

Dziesięć kroków –
Memoriał warszawski 1944

Na płytę składa się dziesięć utworów, każdy z nich 

osadzony jest w konkretnej historii lub wspomnieniu 

uczestnika wydarzeń. Piosenki obrazują przeżycia 

i emocje, a opowieści świadków dają osadzenie 

w konkretnej historycznej rzeczywistości.



DODATKI DO PRASY

IPN Oddział Kraków 

Cztery dodatki popularnonaukowych o kampanii wrześniowej – 3, 10, 17 i 24 

września 2019, „Dziennik Polski”. 

Cykl tekstów historycznych pod wspólnym hasłem „Małopolscy Bohaterowie Września 1939”, 

cały rok, raz w miesiącu, „Gazeta Krakowska”

IPN Delegatura Kielce

Wrzesień 1939 r. na ziemi sandomierskiej. Artykuły na łamach czasopisma „Sandomierzanin”.

IPN Oddział Rzeszów 

8 stronicowe dodatki do lokalnej prasy, który ukażą się 2 września br. w Nowinach i Super Nowościach.

IPN Oddział Warszawa 

dodatek „Ukradzione dzieciństwo” do tygodnika Do rzeczy, który ukaże się 16 września.

Wszystkie będą 

dostępne w postaci 

PDF na naszej 

stronie www



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

WARSZAWA 2019


