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Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r.  
oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapra-
szają w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do udziału w kolejnym 
cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizowanym 
w kilkunastu miastach Polski.

Celem drugiego cyklu seminariów jest przedstawienie historii walk o nie-
podległość Polski od konfederacji barskiej po odzyskanie niepodległości 
w 1918 roku i czas walk o granice państwa polskiego oraz kształtowania 
się struktur Rzeczypospolitej.

Dwuletni cykl będzie się składał z czterech tematów dotyczących historii 
Polski w latach 1768–1923. Każdy z tematów będzie realizowany podczas 
dwóch spotkań z nauczycielami, składających się z wykładu, warsztatów 
metodycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szko-
leniowego uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

Zagadnienia omawiane podczas szkoleń w roku 2018:

 I. Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877
II. Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918

 F Ferie zimowe (12–13 II 2018)

 1 2 dni

 $ Formuła wyjazdowa

 P dr Katarzyna Florczyk

 à katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 64

mailto:katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl


Niepodległość i zwycięskie powstanie

Wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu „Polska i Polacy w XX 
wieku” przez specjalistów z danej dziedziny organizowane przy współpracy 
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Zakończone wydaniem 
zaświadczenia oraz przekazaniem bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

 F 7 VI 2018

 1 3 h

 $ ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1

 Ù Zajęcia zostaną przeprowadzone, jeśli zgłosi się min. 10 osób

 C odnpoznan.pl

 P dr Agnieszka Łuczak

 à agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 55

mailto:agnieszka.luczak@ipn.gov.pl
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Ogólnoświatowy projekt edukacyjny  
„Małe rodowody Niepodległej”

Ogólnoświatowy projekt edukacyjny adresowany do szkół, organizacji, 
samorządów lokalnych oraz osób prywatnych. Celem projektu jest odszu-
kanie i przedstawienie w formie audiowizualnej lokalnej i/lub rodzinnej 
zwykłej/niezwykłej historii — małego rodowodu Niepodległej.

Rodowody — odnalezione i opowiedziane przez współczesne pokole-
nie, wzbogacone o materiały źródłowe (teksty i fotografie) oraz historyczny 
komentarz — współtworzyć będą wspólną multimedialną narrację o nie-
podległej Polsce.

 ® ipn.gov.pl

 F początek w listopadzie 2017 r.

 ( wszystkie grupy wiekowe

 P Adam Hlebowicz

 à adam.hlebowicz@ipn.gov.pl

 À 22 581 88 70

Pierwszy dzień wolności

Konkurs edukacyjny organizowany przez IPN dla harcerzy oraz przez har-
cerzy dla lokalnej społeczności. Głównym celem konkursu będzie zaprezen-
towanie historii pierwszego dnia wolności w swoim miejscu zamieszkania. 
Uczestnikom konkursu pozostawia się dowolność tematyki nawiązującej do 
ducha wydarzeń z dnia 11 listopada 1918 roku.

 ® ipn.gov.pl

mailto:adam.hlebowicz@ipn.gov.pl
http://www.ipn.gov.pl
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 P Karolina Kolbuszewska

 à karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

 À 22 581 85 95

„O naszą Niepodległą!” — udział ziemian w walkach o odzyskanie 
niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922

Projekt przypomina rolę ziemiaństwa w odzyskaniu przez Polskę wol-
ności i skierowany jest do nauczycieli historii, języka polskiego, lokalnych 
patriotów oraz pasjonatów historii inspirujących młodzież do poznawa-
nia dziejów Polski związanych z kształtowaniem państwowości i granic 
z odniesieniem do lokalnych tradycji. Wyjątkowo cenne mogą okazać się 
spotkania ze świadkami historii oraz odkrywanie miejsc, które nawiązują do 
ziemiaństwa i jego dziejów.

 F listopad 2017 — czerwiec 2018

Koordynatorzy ogólnopolscy

 P dr Marcin Chorązki

 à marcin.chorazki@ipn.gov.pl

 À 12 211 70 26

 P dr Agnieszka Łuczak

 à agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 69

Koordynator regionalny

 P dr Katarzyna Florczyk

 à katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 64

mailto:marcin.chorazki@ipn.gov.pl
mailto:agnieszka.luczak@ipn.gov.pl
mailto:katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl
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Kamienie pamięci. Nieznani bohaterowie niepodległości

Zadaniem uczestników projektu jest przedstawienie biografii niezna-
nych szerzej bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości 
w 1918 roku, obrony jej granic w latach 1918–1921 oraz byli w służbie II 
Rzeczypospolitej aż do 1939 roku. Projekt adresowany jest do młodzieży 
szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstruk-
cyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych — pasjonatów 
historii. Finał projektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN w Krakowie, odbędzie się w końcu maja 2018 r.

 F listopad 2017 – maj 2018

Koordynator ogólnopolski

 P Katarzyna Miśkiewicz

 à katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

 À 22 581 85 99

Koordynatorzy IX edycji

 P Michał Masłowski

 à michal.maslowski@ipn.gov.pl

 À 12 211 70 20

 P Łukasz Płatek

 à lukasz.platek@ipn.gov.pl

 À 12 211 70 20

Konkurs ogólnopolski „Niezwyciężeni 1918–2018.  
Pokolenia Niepodległej”

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie wybranego bohatera — 
osoby uhonorowanej Krzyżem lub Medalem Niepodległości — w formie 

mailto:katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl
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plakatu, vloga lub krótkiego filmu oraz zaprezentowanie swej pracy w spo-
łeczności lokalnej.

 ( szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 F XII 2017 – XI 2018

 P Marcin Podemski 

 à marcin.podemski@ipn.gov.pl

 À 61 8356 964

Konkurs plastyczny „Orły Powstania  
Wielkopolskiego 1918–1919”

Wraz z wybuchem Powstania Wielkopolskiego na czapkach noszonych 
przez powstańców pojawiły się polskie orły. Większość z tych orłów wyko-
nywana była przez miejscowych grawerów i złotników, którzy sprzedawali je 
jako biżuterię patriotyczną. Wizerunek orłów nawiązywał do tradycji godła 
z XVIII w., którego charakterystycznymi cechami były m.in. zamknięta ko-
rona, skrzydła uniesione do góry oraz prosty i krótki ogon. Same orły róż-
niły się między sobą rysunkiem, wielkością i materiałem, z którego zostały 
wykonane.

Prace przedstawiające tematykę orłów Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919 powinny być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubo-
wych i świetlicowych w dowolnej technice plastycznej.

 ( dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych z klas I –VII

 F 27 XI 2017 — 15 I 2018

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie atrakcyjnych nagród: 8 II 2018 r. o godz. 

12.00 w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (Odwach)

 / Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

 ë Biuro Edukacji Narodowej — Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Pozna-

niu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu

mailto:marcin.podemski@ipn.gov.pl
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Prace wysyłać na adres: Dział Upowszechniania, Edukacji i Badań Nauko-

wych Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, ul. Św. Marcin 51a, 

61–807 Poznań

 À 61 853 89 45, 691 266 779

Konkurs fotograficzny „Miejsca związane  
z Powstaniem Wielkopolskim 1918–1919”

Jeśli chcesz zdobyć ciekawe informacje o Powstaniu Wielkopolskim, 
chcesz odkryć miejsca z nim związane, chcesz poznać historie ludzi wal-
czących za naszą wolność — weź udział w konkursie fotograficznym!

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych 
i świetlicowych w dowolnej technice fotograficznej. Każda osoba biorąca 
udział w konkursie może wykonać pojedyncze fotografie lub cykl 2–3 fotografii.

Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami au-
torskimi, które wcześniej nie były nagradzane. Fotografie należy dostarczyć 
w formacie co najmniej 13x18 cm. Muszą być wydrukowane na papierze 
fotograficznym.

 ( uczniowie szkół podstawowych z klas IV–VII i uczniowie gimnazjów

 / Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

 ë Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu

 F 27 XI 2017 – 28 II 2018

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 22 III 2018 r. o godz. 12.00 w Mu-

zeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (Odwach)

Prace wysyłać na adres: Dział Upowszechniania, Edukacji i Badań Nauko-

wych Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, ul. Św. Marcin 51a, 

61–807 Poznań

 À 61 853 89 45 , 691 266 779
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Projekt edukacyjny „Epizody Powstania  
Wielkopolskiego w komiksie”

Projekt edukacyjny, w którym młodzież zaprezentuje wybrany przez sie-
bie epizod Powstania Wielkopolskiego w postaci komiksu. Organizatorzy 
zapewniają zajęcia historyczne o Powstaniu Wielkopolskim oraz zwiedza-
nie ekspozycji muzealnej Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 
(Odwach), a także warsztaty z rysowania komiksu.

 ( wszystkie typy szkół

 F IX–XII 2018

 / Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Wielkopolskie Mu-

zeum Niepodległości — Muzeum Powstania Wielkopolskiego

 P dr Agnieszka Łuczak 

 à agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 69

Konkurs w ramach akcji „Zapal znicz pamięci. Znajdź bohatera”

Zachęcamy do zapalenia zniczy pamięci w miejscach egzekucji i nie-
mieckiego terroru na ziemiach wcielonych w czasie wojny do III Rzeszy 
Niemieckiej. W 2018 roku szczególnie będziemy upamiętniać powstańców 
wielkopolskich, śląskich i wszystkich twórców II Rzeczypospolitej zamor-
dowanych na początku okupacji niemieckiej na terenach wcielonych do III 
Rzeszy, tj. w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i ziemi łódzkiej. 

Lista miejsc dostępna na stronie: www.ipn.gov.pl/zapal-znicz

Zachęcamy do udokumentowania swojego uczestnictwa w akcji i wy-
słania zdjęcia z krótkim opisem na jeden z adresów:

mailto:agnieszka.luczak@ipn.gov.pl
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 � znicz@radiopoznan.fm,
 � znicz@dzieje.pl. 

Akcja objęta jest patronatem portalu www.dzieje.pl

 F IX–X 2018

 P dr Agnieszka Łuczak

 à agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 55

Lekcje historii z Wojewodą Wielkopolskim

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty zapraszają zor-
ganizowane grupy na cykl comiesięcznych wykładów historycznych. Spot-
kania mają na celu przybliżenie historii w zakresie szerszym niż podstawa 
programowa.

Wykłady w 2018 r. poświęcone będą szczególnie tematyce odzyskania 
niepodległości w 1918 roku i Powstania Wielkopolskiego.

Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy, muzealnicy, pracownicy 
Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowego, PAN, Biblioteki Kór-
nickiej, Muzeum Niepodległości. Lekcje przeprowadzane będą w salach 
wykładowych, pałacach, muzeach i plenerach.

Harmonogram tematów, formularze rejestracyjne oraz więcej informacji:
ko.poznan.pl/lekcje-historii-z-wojewoda-wielkopolskim

 ( szkoły ponadgimnazjalne

 F rok 2018

 1 2 h

mailto:znicz@radiopoznan.fm
mailto:znicz@dzieje.pl
http://www.dzieje.pl
mailto:agnieszka.luczak@ipn.gov.pl


„Rok 1918. Niepodległość i zwycięskie powstanie”. 
Przeprowadzenie lekcji w szkole w ramach cyklu „Wizyta historyka”

Szkoły mogą zamówić nietypową lekcję historii przeprowadzoną przez 
doświadczonego dydaktyka na tematy związane z historią najnowszą oraz 
regionalną. Zajęciom towarzyszy prezentacja ciekawego materiału źródło-
wego i ilustracyjnego.

 ( szkoły ponadgimnazjalne

 1 1,5 h

 P Marta Szczesiak-Ślusarek 

 à marta.szczesiak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 57

mailto:marta.szczesiak@ipn.gov.p
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II Wielkopolskie Forum Pamięci „Stulecie niepodległości —  
jak upamiętniać i edukować?”

W ramach nadchodzących obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości Polski zapraszamy stowarzyszenia, organizacje i instytucje, które 
zajmują się prowadzeniem działalności edukacyjnej oraz upamiętnianiem 
osób i wydarzeń związanych z historią najnowszą do udziału w Forum, pod-
czas którego:

 � Zapewniamy możliwość zaprezentowania swojego stowarzyszenia, 
wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi przedstawicie-
lami środowisk patriotycznych prowadzącymi od wielu lat działalność 
edukacyjną.

 � Odbędą się zajęcia, które zapewnią uczestnikom wiedzę, jak profe-
sjonalnie prowadzić działania związane z edukacją patriotyczną i na-
rodową.

W programie m.in.:
 � dyskusje panelowe,
 � wykłady,
 � pokazy filmów,
 � pokazy grup rekonstrukcyjnych.

 F kwiecień 2018

 P Tomasz Cieślak 

 à tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 53

mailto:tomasz.cieslak@ipn.gov.pl


„Akademia Niepodległości”

Ogólnopolski projekt Instytutu Pamięci Narodowej zaplanowany na 
lata 2018–2021, którego inauguracja następuje w całej Polsce w grudniu 
2017 roku.

Będzie to cykl regularnych spotkań, w czasie których pracownicy IPN, 
zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych oraz lokalnych środowisk przed-
stawią w formie popularnych wykładów drogę do niepodległości, poczy-
nając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez 
wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny 
bilans międzywojennego dwudziestolecia.

Wykłady w każdym ośrodku będą miały taki sam przewodni temat, któ-
rego ujęcie będzie indywidualnym wyborem wykładowcy, ponadto ekspo-
nowane będą wątki lokalne.

Każde spotkanie będzie składało się z dwóch wykładów: pierwszego 
o charakterze monograficznym i drugiego opartego na wątkach biogra-
ficznych. Cykl został pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też 
jako element formowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla 
niepodległościowej tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny.

Formuła spotkań oparta będzie na wzorze Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku: słuchacze będą posiadać indeksy, a całość zakończy się w roku 
2021 roku wręczeniem dyplomów.

Założeniem projektu jest idea, aby spotkania odbywały się poza miastami 
wojewódzkimi i dużymi ośrodkami. Dla terenu działania oddziału poznań-
skiego wybrane zostały dwie lokalizacje: Zielona Góra i Nowy Tomyśl.

Zajęcia „Akademii Niepodległości” w Zielonej Górze będą się odbywać 
się przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cy-
priana Norwida.

 P Marta Sankiewicz

 à marta.sankiewicz@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 00



# rocznice, akcje, obchody
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X akcja medialno-edukacyjna „Zapal znicz pamięci”

W trzecią niedzielę października 2018 r. zachęcamy do zapalenia zniczy 
pamięci w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru na ziemiach wcielo-
nych w czasie wojny do III Rzeszy Niemieckiej.

W tym roku szczególnie będziemy upamiętniać powstańców wielkopol-
skich, śląskich i wszystkich twórców II Rzeczypospolitej zamordowanych 
na początku okupacji niemieckiej na terenach wcielonych do III Rzeszy, 
tj. w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i ziemi łódzkiej. Tylko 
do końca 1939 r. Niemcy zamordowali tu około 40 tysięcy przedstawicieli 
polskich elit.

 P dr Agnieszka Łuczak

 à agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 55

mailto:agnieszka.luczak@ipn.gov.pl




# rajdy, wycieczki,  
zajęcia terenowe
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„Tramwajem przez historię najnowszą.  
Śladami Powstania Wielkopolskiego”

Terenowa lekcja historii przeznaczona dla grup zorganizowanych. 
Podczas przejazdu zabytkowym tramwajem młodzież poznaje miejsca, 
w których wydarzyły się najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii 
Poznania związane z powstaniem. Następnie uczestnicy zwiedzają Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego i zapalają znicze pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich.

 ( wszystkie typy szkół

 1 2,5–3 h

 F 2018 r.

 P Agnieszka Kołodziejska 

 à agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 53

„Z historią najnowszą w Poznaniu”. Questy miejskie

Uczestnicy otrzymują ulotkę z zadaniami, które muszą wykonać, wędru-
jąc po Poznaniu. Po zakończeniu przesyłają arkusz z odpowiedziami. Naj-
lepsi otrzymują nagrody. Podczas wykonywania zadań uczestnicy poznają 
miejsca związane z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległo-
ści i budowaniem niepodległego państwa:

 � Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości
 � Druga Rzeczpospolita

 ( wszystkie poziomy szkół



 1 Czas zajęć: 2,5–3 h

 P Tomasz Cieślak 

 à tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 53

„Ścieżkami historii. Śladami Powstania Wielkopolskiego”

Cykliczny rajd rowerowy, podczas którego uczestnicy odwiedzą ważne, 
chociaż zwykle zapomniane miejsca z historii regionu i wysłuchają komen-
tarza historycznego.

 F lato 2018 r.

 / Witold Sobócki

 à witold.sobocki@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 64

mailto:tomasz.cieslak@ipn.gov.pl


# spoty edukacyjne
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„Powstanie Wielkopolskie. Zwycięstwo”

Cykl krótkich spotów edukacyjnych opowiadających o wybranych epizo-
dach z Powstania Wielkopolskiego oraz współczesnej pamięci o powstań-
cach. W  filmie występują grupy rekonstrukcyjne i  rodziny uczestników 
wydarzeń. Narratorami są historycy, specjaliści w zagadnieniu Powstania 
Wielkopolskiego. Spoty do pobrania z kanału TV IPN i bezpłatnego wyko-
rzystania podczas zajęć edukacyjnych:

„Zdobycie Ławicy”

 ® https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/42447,Spot-edukacyjny-Zdobycie-

-Lawicy.html

„Zdobycie pojazdu pancernego”

 ® https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/44700,99-rocznica-wybuchu-

-Powstania-Wielkopolskiego-premiera-drugiego-odcinka-cyklu-Po.html

W przygotowaniu kolejne odcinki.





# debaty belwederskie
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„Debaty belwederskie” to dwuletni cykl dyskusji historyków, organizowa-
ny wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Kancelarię Prezydenta RP, 
zainaugurowała w listopadzie 2016 r. dyskusja o znaczeniu Aktu 5 listopada 
z 1916 r. Podczas kolejnych spotkań w Belwederze historycy rozmawiali 
m.in. o roli prezydenta USA dla polskiej niepodległości, skutkach rewolucji 
lutowej i rewolucji październikowej w Rosji oraz powstaniu Armii Polskiej 
we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Debaty do obejrzenia na 
stronach IPN TV:

„Milowy krok ku wolnej Rzeczypospolitej” —  

debata w Belwederze o Akcie 5 listopada

 ® https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37138,Milowy-krok-ku-wolnej-Rzeczypo-

spolitej-debata-w-Belwederze-o-Akcie-5-listopada.html

„Drogi do Niepodległej — kontekst międzynarodowy” —  

debata historyków w Belwederze

 ® https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38407,Drogi-do-Niepodleglej-kontekst-

-miedzynarodowy-debata-historykow-w-Belwederze-21-.html

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna  

1914–1918)” — trzecia debata historyków w Belwederze

 ® https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39430,Nie-tylko-Dmowski-i-Paderewski-

-polska-akcja-dyplomatyczna-19141918-trzecia-debat.html

„Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918”

 ® https://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40591,Czwarta-debata-belwederska-

-historykow-Warszawa-19-czerwca-2017.html

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37138,Milowy-krok-ku-wolnej-Rzeczypospolitej-debata-w-Belwederze-o-Akcie-5-listopada.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37138,Milowy-krok-ku-wolnej-Rzeczypospolitej-debata-w-Belwederze-o-Akcie-5-listopada.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38407,Drogi-do-Niepodleglej-kontekst-miedzynarodowy-debata-historykow-w-Belwederze-21-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38407,Drogi-do-Niepodleglej-kontekst-miedzynarodowy-debata-historykow-w-Belwederze-21-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39430,Nie-tylko-Dmowski-i-Paderewski-polska-akcja-dyplomatyczna-19141918-trzecia-debat.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39430,Nie-tylko-Dmowski-i-Paderewski-polska-akcja-dyplomatyczna-19141918-trzecia-debat.html
https://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40591,Czwarta-debata-belwederska-historykow-Warszawa-19-czerwca-2017.html
https://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40591,Czwarta-debata-belwederska-historykow-Warszawa-19-czerwca-2017.html


„Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” —  

V debata belwederska — Warszawa, 20 X 2017

 ® https://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/42354,Piata-debata-belwederska-

-historykow-Warszawa-20-pazdziernika-2017.html



# wydawnictwa
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Seria „Historia i edukacja”

Wydawnictwa albumowe popularyzujące wiedzę o najnowszej historii 
Polski i naszego regionu. Prezentują fotografie, dokumenty, relacje i wspo-
mnienia uczestników wydarzeń w atrakcyjnej szacie graficznej. Zapowiedzi 
wydawnicze:

 � Wydawnictwo albumowe pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”, 
t. I

 � Wydawnictwo albumowe pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918– 
–1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej”, t. II

Mapa ścienna „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919.  
Zasięg walk powstańczych” 

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 11/2017

Polskie powstania narodowe to główny temat listopadowego numeru. 
Zbliżając się do setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, redakcja „Biule-
tynu IPN” przez rok w każdym numerze będzie przypominać drogi wiodące 
do Niepodległości.

 ® https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/42463,nr-112017.html

 P Cecylia Mir

 à cecylia.mir@ipn.gov.pl

 À 61 835 69 69

HISTORIA I EDUKACJA

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/42463,nr-112017.html
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