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Działania IPN w związku z setną rocznicą Bitwy
Warszawskiej

 
 

CENTRALA IPN, ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

 

od początku maja 2020 – lekcje dla uczniów szkół podstawowych „Cud nad
Wisłą. Bitwa warszawska 1920 roku”, prowadzone w wersji stacjonarnej oraz on-
line za pośrednictwem platformy Zoom

10–31 sierpnia 2020, Grodzisk Mazowiecki –  prezentacja wystawy
plenerowej „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920” 

od 6 sierpnia w sprzedaży: „Biuletyn IPN” nr 7–8/2020 – Dwa zwycięstwa nad
komunizmem. Dwa wielkie zwycięstwa nad komunizmem są głównym tematem
najnowszego „Biuletynu IPN”. Często nie uświadamiamy sobie, że w XX wieku, my
Polacy, dwukrotnie przyczyniliśmy się do pokonania komunizmu. Raz w wojnie
1920 r., kiedy za cenę wielu ofiar powstrzymaliśmy nawałę bolszewicką – tym
samym ocalając całą Europę. Drugi raz, kiedy w 1980 r. robotnicy polscy
metodą non violence, przez strajki przybliżyli koniec komunizmu. Do „Biuletynu
IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmami: Co mogą martwi jeńcy w reż. Anny
Ferens i Solidarność według Krzysztofa Wyszkowskiego w reż. Pawła
Nowackiego i Krzysztofa Nowaka. Specjalny dodatek to broszura: Anna
Zechenter, Czerwony marsz na Zachód (1918–1919).

12 sierpnia – 15 września 2020, Warszawa – prezentacja w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” wystawy „Wojna Światów. Bitwa Warszawska
1920”. Wystawę przygotował Oddział IPN w Warszawie

12 sierpnia 2020 – Polska bitwa o przyszłość Europy – dodatek do „Gazety
Polskiej” z 12 sierpnia 2020

spot zapowiadający wystawę „Wojna światów 1920”

14 sierpnia 2020 – premiera projektu IPN i Wojskowego Biura Historycznego „Stu
bohaterów na 100-lecie Bitwy Warszawskiej” prezentującego sylwetki żołnierzy
Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim
najazdem w latach 1919-1920

16 sierpnia 2020 – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Chicago
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20 sierpnia 2020 – debata historyków w Sulejówku: „ Bitwa Warszawska. Wojna
o wolność Europy”

początek września 2020 – premiera gry edukacyjnej „Bitwa Warszawska”
„Bitwa Warszawska” to szybka gra wojenna, której akcja rozpoczyna się 13 sierpnia
1920 r. Rozgrywka toczy się na planszy podzielonej na heksy. Każdy ze stron konfliktu
ma do dyspozycji 6 armii. Wojsko Polskie musi stawić czoło nacierającym na Warszawę
armiom bolszewickim. Celem grającego Armią Czerwoną jest wtargnięcie do stolicy.
Grający Wojskiem Polskim ma im przeszkodzić, rozbijając armie napastnika (należy
rozbić wszystkie armie bolszewickie, albo zniszczyć trzy z sześciu). Rozgrywka trwa 5
dni (czyli pięć rund). Gra wymaga też umiejętnego blefowania. Ponieważ do
rozstrzygania bitew używa się specjalnej talii kart, gracze nie wiedzą, jak silne są armie
przeciwnika i które natarcie będzie decydujące. Atak może służyć jedynie odwróceniu
uwagi i związaniu walką dywizji przeciwnika, które mogłyby mu się przydać w innym
miejscu.

23 września 2020, Warszawa – konferencja naukowa „Warszawiacy przeciw
bolszewikom 1920–2020”

wrzesień 2020, Płock – gra miejska „Obrona Płocka 1920 rok”

wrzesień/październik 2020 – seminarium dla nauczycieli „Bitwa Warszawska
1920 r.” (wykłady, propozycje warsztatów dla starszych i młodszych uczniów)

Jarosław Szarek: „Dobrze było walczyć za Polskę!”

Pokazujemy Polskę światu. Prezes IPN w prasie zagranicznej o znaczeniu Bitwy
Warszawskiej

Roger Moorhouse: Bitwa Warszawska powstrzymała Armię Czerwoną przed
wyeksportowaniem komunizmu na ostrzach bagnetów

Roger Moorhouse: Bitwa Warszawska i eksport rewolucji bolszewickiej na Zachód

Paweł Libera: Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku

Mirosław Szumiło: Bitwa warszawska 1920

Waldemar Rezmer: Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej

Zbigniew Karpus: Jeńcy sowieccy w niewoli w Polsce w latach 1919–1921

Z cyklu #pytaniazhistorii:
– Dlaczego Bitwa Warszawska w 1920 roku zdecydowała o losach świata?

artykuły na portalu przystanekhistoria.pl w bloku zatytułowanym „Wojna polsko-
bolszewicka” 

projekt edukacyjny „Historia w wielkim formacie”

prezentacja multimedialna dla nauczycieli „Warszawa w 1920 r.”

materiały źródłowe (m.in. dla szkół) „Bitwa Warszawska 1920”

Wystawa elementarna „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920” – do
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pobrania

nowa edycja konkursu „Żołnierze w służbie historii”

wirtualna paczka edukacyjna ze zbiorem materiałów IPN

animacje komiksów: Bitwa Warszawska 1920 (także wersja angielska i francuska),
Srebrni na szlakach Bitwy Warszawskiej (tajkże wersja angielska)

puzzle ze zdjęciem plakatu propagandowego z 1920 roku „Bij Bolszewika" 

Projekt „Znaki pamięci”, okolicznościowe przypinki

UPAMIĘTNIANIE

17 lipca 2020, Warszawa – odsłonięcie tablicy upamiętniającej udział członków
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w szeregach Armii Ochotniczej 1920 r.

12 sierpnia 2020, Warszawa – odsłonięcie tablicy upamiętniającej udział
członków Stowarzyszenia Techników w Warszawie w szeregach Armii Ochotniczej
1920 r.

Upamiętnienie żołnierzy Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera 1920 r. – odsłonięcie
tablic memoratywnych w miejscach komisji werbunkowych

Upamiętnienie poległych uczestników wojny z bolszewikami – remonty grobów
wojennych z 1920 r. i innych obiektów, projekt OCALAMY

PUBLIKACJE

Z serii „Bohaterowie Niepodległej” broszury przedstawiające uczestników zmagań o
niepodległość Rzeczypospolitej podczas wojny polsko-bolszewickiej     

„Biuletyn IPN” nr 7–8/2020 – Dwa zwycięstwa nad komunizmem

Monografie

Elżbieta Kowalczyk, Konrad Rokicki, 1920 - wojna światów. Studium przypadku w
stulecie bitwy warszawskiej  –  zapowiedź

Arkadiusz Tuliński, 6 Armia Wojska Polskiego w 1920 r. t.1-2 –  zapowiedź  

Witold Jarno, Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski
1918-1920  –  zapowiedź 

Na granicach Niepodległej. Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100lecia
odzyskania niepodległości,  red. Artur Ochał, Michał Ruczyński –  zapowiedź

Andrij Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w
1920 r. 

Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego oraz dziennik 5 Dywizji Piechoty z
1919 roku, red. Jarosław Szymański i Arkadiusz Tuliński  – tytuł w druku
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Sojusz Piłsudski – Petlura. Dokumenty i materiały, red. Jan Pisuliński, Witalij
Skalski  –   tytuł w druku

Albumy

Wiesław Jan Wysocki, Ksiądz major Ignacy Skorupka – zapowiedź

Janusz Odziemkowski, Ostatnia bije godzina… Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera w
1920 roku  – zapowiedź

Wojciech Muszyński, Białe legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje
wojskowe w Rosji 1918–1920  

Biblioteka Akademii Niepodległości – zapowiedzi

Kazimierz Konarski, O uczniu żołnierzu

Janina Łada Walicka, Ułani, Ułani malowane dzieci

Komiksy – zapowiedzi

S. Zajączkowski, K. Wyrzykowski, K. Krajewski, T. Łabuszewski, Bitwa warszawska
1920 r.

Michał Konarski, Hubert Ronek, Tomasz Łabuszewski, Srebrni na wojnie światów.
1920                                     

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU
2–3 sierpnia 2020, Drozdowo  –  konferencja naukowa dotycząca wojny polsko-
bolszewickiej „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni – 1920”

2 sierpnia 2020, Piątnica –  inauguracja wystawy „Wojna polsko-bolszewicka
1919–1920. Kierunek północno-wschodni”, 26 paneli (13 po polsku i 13 po
angielsku 

9 sierpnia 2020, Narewka – uroczysty pochówek Jana Mackiewicza,
zidentyfikowanego po ekshumacji, sołtysa wsi Masiewo, zamordowanego przez
bolszewików 8 sierpnia 1920

14 sierpnia 2020, Borki koło Supraśla – turniej gry planszowej „101. Obrona
Warszawy” na obozie harcerskim

15 sierpnia 2020, Białystok – obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej – złożenie
kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

15 sierpnia 2020, Olsztyn – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej na Warmii i
Mazurach

15 sierpnia 2020, Łomża – otwarcie wystawy „Wojna polsko-bolszewicka
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https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/88422,Konferencja-naukowa-O-Niepodlegla-kierunek-polnocno-wschodni-1920-Drozdowo-23-si.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/88422,Konferencja-naukowa-O-Niepodlegla-kierunek-polnocno-wschodni-1920-Drozdowo-23-si.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103986,Tablica-wystawa-i-konferencja-naukowa-Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-w.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103986,Tablica-wystawa-i-konferencja-naukowa-Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-w.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103986,Tablica-wystawa-i-konferencja-naukowa-Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-w.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103986,Tablica-wystawa-i-konferencja-naukowa-Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-w.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103986,Tablica-wystawa-i-konferencja-naukowa-Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-w.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103986,Tablica-wystawa-i-konferencja-naukowa-Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-w.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104417,Uroczystosci-pogrzebowe-Jana-Mackiewicza-Narewka-9-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104417,Uroczystosci-pogrzebowe-Jana-Mackiewicza-Narewka-9-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104417,Uroczystosci-pogrzebowe-Jana-Mackiewicza-Narewka-9-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104417,Uroczystosci-pogrzebowe-Jana-Mackiewicza-Narewka-9-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105689,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-i-Swieto-Wojska-Polskiego-Bialystok-15-sierpnia-.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105689,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-i-Swieto-Wojska-Polskiego-Bialystok-15-sierpnia-.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105689,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-i-Swieto-Wojska-Polskiego-Bialystok-15-sierpnia-.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105749,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-na-Warmii-i-Mazurach-Olsztyn-15-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105749,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-na-Warmii-i-Mazurach-Olsztyn-15-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105749,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-na-Warmii-i-Mazurach-Olsztyn-15-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105764,Obchody-swieta-Wojska-Polskiego-Lomza-15-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105764,Obchody-swieta-Wojska-Polskiego-Lomza-15-sierpnia-2020.html


1919–1920. Kierunek północno – wschodni” 

20 sierpnia 2020, Białystok – złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar mordu
bolszewickiego z 20 sierpnia 1920 

21 sierpnia 2020, Białystok – obchody rocznicy Bitwy Białostockiej 

22 sierpnia 2020, Suwałki – odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę
utworzenia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Jana Hipolita Kozietulskiego 

11–13 września 2020, Sokółka –  rocznicowe obchody Bitwy Niemeńskiej
– stoisko edukacyjne Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, sztafeta
zakończona ogniskiem, otwarcie wystawy o wojnie polsko-bolszewickiej,
– 13 września – msza św., nadanie imienia Bohaterów Bitwy Niemeńskiej jednej ze
szkół

13 września 2020, Supraśl – godz. 20:00, kino letnie – pokaz filmu „Legiony”
współorganizowany z Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

19–20 września 2020, Sejny – rocznicowe obchody Bitwy Niemeńskiej wraz z
pokazem wystawy „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. Kierunek północno-
wschodni”. Promocja znaczka okolicznościowego wydanego przez Pocztę Polską –
Bitwa Niemieńska

renowacja pomnika Polaków Pomordowanych przez bolszewików w 1920
r., Suchowola

renowacja pomnika Jana Żbikowskiego

renowacja pomnika Huzarów Śmierci z 1920 w Myszyńcu

renowacja pomnika Huzarów Śmierci z 1920 w Lemanie

odsłonięcie tablicy z okazji 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej, Białystok

odsłonięcie obelisku z okazji 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej, Suwałki

odsłonięcie tablicy poświęconej 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich i 4 Pułkowi
Ułanów Zaniemeńskich

odsłonięcie tablicy upamiętniającej wojnę polsko-bolszewicką 1920

odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę Bitwy Niemeńskiej

DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE
kolportaż ulotki przypominającej, czym była Bitwa Warszawska i wojna polsko-
bolszewicka. Rewers ulotki zawiera informacje o książce „Antykomunizm Polaków
w XX wieku”, wydanej staraniem Oddziału IPN w Białymstoku i Delegatury w
Olsztynie, gdzie zaprezentowane zostały ustalenia badawcze czołowych polskich
historyków zajmujących się zagadnieniem walki Polaków z komunizmem w
minionym stuleciu. Ulotka kolportowana w centrum Olsztyna na Starym Mieście
przy Starym Ratuszu. 

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/105764,Obchody-swieta-Wojska-Polskiego-Lomza-15-sierpnia-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106373,Upamietnienie-ofiar-mordu-ludnosci-Bialegostoku-dokonanego-przez-bolszewikow-w-1.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106373,Upamietnienie-ofiar-mordu-ludnosci-Bialegostoku-dokonanego-przez-bolszewikow-w-1.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106373,Upamietnienie-ofiar-mordu-ludnosci-Bialegostoku-dokonanego-przez-bolszewikow-w-1.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106373,Upamietnienie-ofiar-mordu-ludnosci-Bialegostoku-dokonanego-przez-bolszewikow-w-1.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106373,Upamietnienie-ofiar-mordu-ludnosci-Bialegostoku-dokonanego-przez-bolszewikow-w-1.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106514,Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-Bitwy-Bialostockiej.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106514,Uroczystosci-upamietniajace-100-rocznice-Bitwy-Bialostockiej.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106595,Uroczystosc-odsloniecia-tablicy-3-Pulku-Szwolezerow-Mazowieckich-Suwalki-22-sier.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106595,Uroczystosc-odsloniecia-tablicy-3-Pulku-Szwolezerow-Mazowieckich-Suwalki-22-sier.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106595,Uroczystosc-odsloniecia-tablicy-3-Pulku-Szwolezerow-Mazowieckich-Suwalki-22-sier.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106595,Uroczystosc-odsloniecia-tablicy-3-Pulku-Szwolezerow-Mazowieckich-Suwalki-22-sier.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104795,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-poswieconego-Ofiarom-Mordu-Polakow-przez-bolszew.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104795,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-poswieconego-Ofiarom-Mordu-Polakow-przez-bolszew.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104795,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-poswieconego-Ofiarom-Mordu-Polakow-przez-bolszew.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104795,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-poswieconego-Ofiarom-Mordu-Polakow-przez-bolszew.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/104795,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-poswieconego-Ofiarom-Mordu-Polakow-przez-bolszew.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/78061,Antykomunizm-Polakow-w-XX-wieku.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/78061,Antykomunizm-Polakow-w-XX-wieku.html


ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU, DELEGATURA IPN W
BYDGOSZCZY

 

10 lipca 2020, Lubstynek – uroczystości 100. rocznicy plebiscytu na Warmii,
Mazurach i Powiślu. Obchody z inicjatywy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr.
Jarosława Szarka  oraz Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego. 

14 sierpnia 2020, Toruń, – uroczyste odsłonięcie odbudowanego Pomnika
Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych – w Parku Miejskim na Bydgoskim
Przedmieściu w Toruniu. Monument upamiętniający poległych w wojnie polsko-
bolszewickiej żołnierzy Wojsk Balonowych z Torunia, zburzony przez Niemców w
czasie II wojny, w PRL zupełnie zapomniany, został wreszcie odbudowany, z
ogromnym wkładem Instytutu Pamięci Narodowej.    

14 sierpnia 2020, Toruń – Wernisaż wystawy „Wojna polsko-bolszewicka na
Kujawach i Pomorzu. Za Termopile starczą Wam piersi własne…”

15 sierpnia 2020, Westerplatte – gdański bohater wojny polsko-bolszewickiej mjr
Henryk Sucharski (1898–1946) – oddaliśmy mu hołd na Westerplatte 

23 sierpnia 2020, Zblewo – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele w
Zblewie – miejscu werbunkowym Armii Ochotniczej w czasie wojny polsko-
bolszewickiej. Na tablicy zostanie upamiętniony ks. dr Konstantyn Krefft
(1867-1940), proboszcz w Zblewie (1904-1927). Realizacja upamiętnienia:
OBUWiM IPN Gdańsk

Nowa wystawa przygotowywana przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy „»Za
Termopile starczą Wam piersi własne…«. Wojna polsko-bolszewicka na Kujawach i
Pomorzu”, która w sierpniu będzie prezentowana w kilku miejscowościach na
terenie Oddziału

„Cud 1920 r. – na Kujawach i Pomorzu”. Dodatek prasowy IPN o polskim
zwycięstwie w 1920 r.

Wydanie w serii oddziałowej publikacji autorstwa prof. Aleksandra Smolińskiego „Z
kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw. Kawaleria oraz szkolnictwo
kawaleryjskie i artyleria konna na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII
»Toruń« na tle broni konnych Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw
europejskich z lat 1918-1939”. Spotkania promocyjne publikacji planowane są na
jesień br.

Realizacja (OBUWiM IPN Gdańsk) nagrobka kpt. Wacława Denhoffa-Czarnockiego,
oficera I Brygady Legionów Polskich, obrońcy Lwowa 1918 i żołnierza w wojnie
polsko-bolszewickiej, czterokrotnie odznaczonego Krzyżem
Walecznych, współautora pieśni „O mój rozmarynie”, założyciela Klubu
Piłkarskiego Polonia Warszawa – na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy (2020

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101154,Uroczystosci-100-rocznicy-plebiscytu-na-Warmii-Mazurach-i-Powislu-Lubstynek-10-l.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101154,Uroczystosci-100-rocznicy-plebiscytu-na-Warmii-Mazurach-i-Powislu-Lubstynek-10-l.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101154,Uroczystosci-100-rocznicy-plebiscytu-na-Warmii-Mazurach-i-Powislu-Lubstynek-10-l.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101154,Uroczystosci-100-rocznicy-plebiscytu-na-Warmii-Mazurach-i-Powislu-Lubstynek-10-l.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104199,Uroczyste-odsloniecie-pomnika-Poleglych-Zolnierzy-Wojsk-Balonowych-Torun-14-sier.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105917,Wernisaz-wystawy-Wojna-polsko-bolszewicka-na-Kujawach-i-Pomorzu-Za-Termopile-sta.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105917,Wernisaz-wystawy-Wojna-polsko-bolszewicka-na-Kujawach-i-Pomorzu-Za-Termopile-sta.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105917,Wernisaz-wystawy-Wojna-polsko-bolszewicka-na-Kujawach-i-Pomorzu-Za-Termopile-sta.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105257,Gdanski-bohater-wojny-polsko-bolszewickiej-mjr-Henryk-Sucharski-18981946-Oddajmy.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105257,Gdanski-bohater-wojny-polsko-bolszewickiej-mjr-Henryk-Sucharski-18981946-Oddajmy.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105257,Gdanski-bohater-wojny-polsko-bolszewickiej-mjr-Henryk-Sucharski-18981946-Oddajmy.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-zaangazowanego-w-two.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105035,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-Zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-najnowsza-wystawa.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105035,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-Zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-najnowsza-wystawa.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105035,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-Zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-najnowsza-wystawa.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105035,100-rocznica-Bitwy-Warszawskiej-Zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-najnowsza-wystawa.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105563,Cud-1920-r-na-Kujawach-i-Pomorzu-Dodatek-prasowy-IPN-o-polskim-zwyciestwie-w-192.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105563,Cud-1920-r-na-Kujawach-i-Pomorzu-Dodatek-prasowy-IPN-o-polskim-zwyciestwie-w-192.html


rok)

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk odnowiło nagrobek weterana
Organizacji Wojskowej Pomorza, polskiego działacza niepodległościowego Teofila
Banieckiego:

 

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH
Wykład online Rafała Michalskiego na temat Bitwy Warszawskiej 1920

Galeria plakatu – sylwetki wybranych uczestników wojny polsko-bolszewickiej 

Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 14.20 – cykl audycji w Polskim Radiu
Katowice „Z myślą o Niepodległej”

Dwie audycje w Polskim Radiu Katowice poświęcone Pułkowi Strzelców
Bytomskich (Renata Skoczek) i związkom zachodzącym pomiędzy wydarzeniami
Bitwy Warszawskiej i II Powstania Śląskiego (Ryszard Mozgol).

14–16 października 2020 r. – konferencja naukowa „Rok 1920 na Górnym
Śląsku”, organizowana wspólnie z Muzeum w Gliwicach, (S. Rosenbaum).
Konferencja tylko w formie on-line. W dniach 14–16 października br. w
serwisie Youtube będą publikowane nagrane wcześniej wystąpienia prelegentów

 

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE
10–15 sierpnia 2020 – infografiki historyczne „Wojna polsko-bolszewicka”
– Rok 1919
– Kampania kijowska
– Ofensywa bolszewicka
– Przeciw niepodległej Polsce
– Cud nad Wisłą

13 sierpnia 2020 – dodatek historyczny do „Dziennika Polskiego” i „Gazety
Krakowskiej” – „Bitwa Warszawska”

14–15 sierpnia 2020 – audycja radiowa w Radiu Kraków połączona z konkursem
wiedzy historycznej na temat cudu nad Wisłą z udziałem prof. Tomasza
Gąsowskiego

15 sierpnia 2020, Wawel, pl. Matejki – uroczystości wojewódzkie,
organizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Krakowie, upamiętniające Bitwę Warszawską

15 sierpnia 2020, Kraków – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Armię
Ochotniczą 1920 roku, umieszczonej na budynku Wojewódzkiej Biblioteki

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101946,Biuro-Upamietniania-Walk-i-Meczenstwa-IPN-Gdansk-odnowilo-nagrobek-weterana-Orga.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101946,Biuro-Upamietniania-Walk-i-Meczenstwa-IPN-Gdansk-odnowilo-nagrobek-weterana-Orga.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101946,Biuro-Upamietniania-Walk-i-Meczenstwa-IPN-Gdansk-odnowilo-nagrobek-weterana-Orga.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/103800,Wyklad-online-Rafala-Michalskiego-na-temat-Bitwy-Warszawskiej-1920.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/103797,Galeria-plakatu-sylwetki-wybranych-uczestnikow-wojny-polsko-bolszewickiej.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85467,Cykl-audycji-Z-mysla-o-Niepodleglej-w-Polskim-Radiu-Katowice-2-sierpnia-2020-god.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/105455,Infografiki-historyczne-Wojna-polsko-bolszewicka.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/105455,Infografiki-historyczne-Wojna-polsko-bolszewicka.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105587,Bitwa-warszawska-Dodatek-do-Dziennika-Polskiego-i-Gazety-Krakowskiej-PDF.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105587,Bitwa-warszawska-Dodatek-do-Dziennika-Polskiego-i-Gazety-Krakowskiej-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104211,Jedna-wiktoria-wielu-wygranych-Audycja-w-Radiu-Krakow-i-konkurs-historyczny-on-l.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104211,Jedna-wiktoria-wielu-wygranych-Audycja-w-Radiu-Krakow-i-konkurs-historyczny-on-l.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104211,Jedna-wiktoria-wielu-wygranych-Audycja-w-Radiu-Krakow-i-konkurs-historyczny-on-l.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104211,Jedna-wiktoria-wielu-wygranych-Audycja-w-Radiu-Krakow-i-konkurs-historyczny-on-l.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105491,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105491,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105491,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105491,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103170,Odsloniecie-tablicy-pamieci-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-gen-Jozefa-Hallera-Krako.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103170,Odsloniecie-tablicy-pamieci-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-gen-Jozefa-Hallera-Krako.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103170,Odsloniecie-tablicy-pamieci-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-gen-Jozefa-Hallera-Krako.html


Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskiej. W mieszczących się w tym budynku w
roku 1920 koszarach im. Tadeusza Kościuszki funkcjonował jeden z punktów
werbunkowych do Armii Ochotniczej. 

15–30 sierpnia 2020 – projekt edukacyjny „100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Cykl
wideoartów do muzyki duetu polsko-ukraińskiego z programem pieśni polskich i
ukraińskich legionistów. Zostanie opublikowany w Internecie 13-25 sierpnia.

Projekt edukacyjny „100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Płyta „W stulcie wojny polsko-
bolszewickiej”, zrealizowana wspólnie z Małopolską Fundacją Promocji Kultury i
Sztuki, w wykonaniu Viktora Jankowskiego (Ukraina) oraz Grzegorza Biegasa
(Polska), zawierająca utwory ludowe i wojskowe, polskie i ukraińskie z roku 1920
(B. Latoszynski „Najwyższe szczęście”,  „Найвище щастя”, F. Nowowiejski
„Wisła”, B. Latoszynski „Wszystko mi się śni”, „Все мені сниться”, D. Siczyński „I
zołotej i dorogiej”, „І золотої і дорогої”, S. Niewiadomski „Ułan”, S. Stepowyj
„Step”, „Степ”, S. Niewiadomski „O mój rozmarynie”, B. Latoszynski „Jak by
mnie...”, „Як би мені...”, S. Niewiadomski „W krwawym polu” ukraińska ludowa
pieśń „Чорнії брови, карії очі!”, S. Niewiadomski „My, pierwsza brygada”).

Kalendarz 2021, w ramach projektu edukacyjnego „100-lecie Bitwy
Warszawskiej”, składający się z 12 sylwetek żołnierzy polskich i ukraińskich,
walczących w 1920 r. Do każdego żołnierza dopasowana jest historia oddziału oraz
archiwalne zdjęcia.

15 sierpnia 2020, Nowy Sącz – inauguracja wystawy „Walka o granicę”

15 sierpnia 2020, Tarnów – inauguracja wystawy „Będzie wielka albo nie
będzie jej wcale. Walka o granicę”

15 sierpnia 2020, Dąbrowa Tarnowska – otwarcie wystawy „Polski gen
Wolności. 150 lat walk o niepodległość (1768-1918)”

15 sierpnia, Kraków, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska – wystawa
„»Bij bolszewika«. Polacy wobec wojny z sowiecką Rosją w 1920 r.”

Iwona Dziuba, Rafał Dyrcz – „Archiwum Pełne Pamięci” na stulecie Bitwy
Warszawskiej – Ludwik Sobalski i Antoni Macheta

18-30 sierpnia, Kraków, Olkusz – gry miejskie „Rok 1920 – Małopolanie w
wojnie polsko-bolszewickiej”, w Krakowie i Olkuszu. Gry na telefon w oparciu o
system Action Track

20 sierpnia – 30 października 2020 – druga seria infografik historycznych:
– Armia Ochotnicza – droga do wojska
– Armia Ochotnicza – bohaterowie
– Bitwa pod Komarowem
– Bitwa Niemeńska
– Rozejm ryski

Całoroczna seria dodatków do „Gazety Krakowskiej” – „Małopolscy bohaterowie

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103170,Odsloniecie-tablicy-pamieci-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-gen-Jozefa-Hallera-Krako.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103170,Odsloniecie-tablicy-pamieci-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-gen-Jozefa-Hallera-Krako.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103170,Odsloniecie-tablicy-pamieci-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-gen-Jozefa-Hallera-Krako.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/105566,Archiwum-Pelne-Pamieci-na-stulecie-Bitwy-Warszawskiej-Ludwik-Sobalski-i-Antoni-M.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/105566,Archiwum-Pelne-Pamieci-na-stulecie-Bitwy-Warszawskiej-Ludwik-Sobalski-i-Antoni-M.html


wojny polsko-bolszewickiej, ofiary zbrodni katyńskiej”. Dotychczasowe artykuły:
– Gen. Mieczysław Smorawiński (1893-1940)
– Edward Ralski (1901-1940)
– Jan Zienkiewicz (1897-1940) 
– Ppłk Józef Seruga (1886-1940) 
– Gen. Stanisław Haller (1872-1940) 
– Ks. Jan Leon Ziółkowski (1889-1940) 
– Feliks Olas (1893-1940) 
– Michał Jan Benesch (1899-1940) 

Puzzle edukacyjne dla młodzieży oraz dzieci z motywem związanym z bitwą
warszawską oraz plastyczny konkurs on-line na facebookowym profilu Przystanku
Historia IPN w Krakowie

Produkcja toreb ekologicznych z motywem związanym z Bitwą Warszawską

Plakaty rocznicowe

Spot na wyświetlacze do komunikacji miejskiej w Krakowie

 
DELEGATURA IPN W KIELCACH

14 sierpnia 2020, godz. 12.00, Kielce – otwarcie wystawy „»Bij bolszewika«.
Polacy wobec wojny z sowiecką Rosją w 1920 r.” (Rynek)

14 sierpnia 2020, godz. 12.20, Kielce – odsłonięcie pamiątkowej tablicy
poświęconej 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej walczącej z bolszewikami,
(budynek Urządu Miasta Kielce, ul. Rynek 1) 

16 sierpnia 2020 – obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Kielcach

 

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE
4–5 lipca 2020 – plener filmowy w Różance poświęcony wydarzeniom z 1920 r.
we współpracy ze środowiskiem 27 WDPAK i Nadbużańskim Oddziałem Straży
Granicznej

12 sierpnia 2020 – dodatek historyczny do „Naszego Dziennika” na temat wojny
polsko-bolszewickiej na Lubelszczyźnie

14 sierpnia 2020, Radom – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Armię Ochotniczą
1920 na siedzibie Mazowieckiej Chorągwi Hufca ZHP Radom-Miasto (radomski ratusz,
ul. Rynek 1) 

14 sierpnia 2020 – wystawa plenerowa – plakaty propagandy politycznej
pochodzące z okresu wojny polsko-bolszewickiej (1920) we współpracy z APL

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/85437,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Gen-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/87513,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Edwa.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/92337,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Jan-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/94467,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Pplk.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/96378,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Gen-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/100572,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Ks-J.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/102249,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Feli.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103722,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Mich.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67609,Galeria-Plakatu-IPN-w-Krakowie-Materialy-edukacyjne-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104837,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-100-rocznicy-utworzenia-Armii-Ochotniczej-walcza.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105479,Obchody-100-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej-w-Kielcach-16-sierpnia-2020-r.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105479,Obchody-100-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej-w-Kielcach-16-sierpnia-2020-r.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/105479,Obchody-100-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej-w-Kielcach-16-sierpnia-2020-r.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102825,Przygotowania-materialow-do-etiud-filmowych-o-wojnie-polsko-bolszewickiej-Rozank.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102825,Przygotowania-materialow-do-etiud-filmowych-o-wojnie-polsko-bolszewickiej-Rozank.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102825,Przygotowania-materialow-do-etiud-filmowych-o-wojnie-polsko-bolszewickiej-Rozank.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102825,Przygotowania-materialow-do-etiud-filmowych-o-wojnie-polsko-bolszewickiej-Rozank.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105467,Bolszewika-bij-Lubelszczyzna-1920-r-dodatek-historyczny-doi-Naszego-Dziennika-z-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105467,Bolszewika-bij-Lubelszczyzna-1920-r-dodatek-historyczny-doi-Naszego-Dziennika-z-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105467,Bolszewika-bij-Lubelszczyzna-1920-r-dodatek-historyczny-doi-Naszego-Dziennika-z-.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/105155,W-holdzie-ochotnikom-z-Ziemi-Radomskiej-walczacym-z-bolszewikami-Radom-14-sierpn.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/105155,W-holdzie-ochotnikom-z-Ziemi-Radomskiej-walczacym-z-bolszewikami-Radom-14-sierpn.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/105155,W-holdzie-ochotnikom-z-Ziemi-Radomskiej-walczacym-z-bolszewikami-Radom-14-sierpn.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/105155,W-holdzie-ochotnikom-z-Ziemi-Radomskiej-walczacym-z-bolszewikami-Radom-14-sierpn.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/105155,W-holdzie-ochotnikom-z-Ziemi-Radomskiej-walczacym-z-bolszewikami-Radom-14-sierpn.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/105155,W-holdzie-ochotnikom-z-Ziemi-Radomskiej-walczacym-z-bolszewikami-Radom-14-sierpn.html


(ogrodzenie budynku Archiwum IPN Lublin, od strony ul. Staszica) połączona z
cyklem nagranych na wideo lekcji dla  młodzieży (we współpracy z Muzeum
Historii Miasta Lublina) - nagrania pojawią się we wrześniu na fanpage FB IPN
Lublin

sierpień/wrzesień 2020 – reprint zbioru poezji Józefa Korczaka „Przed świtem”
wyd. 1922 r., poświęconego wydarzeniom z 1920 r. (współpraca z Muzeum
Lubelskim) – przygotowanie etiudy filmowej opartej o wybrany wiersz z tomu
„Przed świtem” Józefa Korczaka oraz zdjęcia z planu filmowego w Różance

sierpień 2020 – prezentacja wystawy przygotowanej przez Delegaturę w Kielcach
„Bij bolszewika....” – wystawa plenerowa – ogrodzenie budynku Archiwum IPN
Lublin

sierpień 2020 – okolicznościowy baner – grafika na fasadzie budynku IPN
przygotowany przez Marcina Kucewicza

sierpień 2020, Przystanek Historia IPN  w Puszczy Kozienickiej – obóz historyczny
IPN-ZHR – „100 lat Cudu nad Wisłą 1920 r.” (6 dni) – warsztaty historyczne, turniej gier
planszowych IPN,  wycieczka do Radzymina, projekcje filmów, wykłady, śpiewanie
pieśni patriotycznych, rekonstrukcja historyczna, festyn historyczny

wrzesień – listopad 2020 – Akademia Niepodległości IPN w Pionkach – 3 spotkania
dotyczące wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. – organizator prof. Marek Wierzbicki
(Delegatura IPN w Radomiu):
– „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Działania dyplomatyczne i militarne” –
wrzesień 2020
– „Bitwa Warszawska 1920 r. – 18 decydująca bitwa w dziejach świata” – październik
2020
– „Społeczeństwo polskie doby wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920” – listopad 2020

wrzesień 2020, Lublin – konferencja naukowa poświęcona działaniom zbrojnym
na Lubelszczyźnie podczas wojny polsko-bolszewickiej ,we współpracy z lubelskim
Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej.

7 listopada 2020, Przystanek Historia w Puszczy Kozienickiej IPN – Bieg
Legionistów – Rajd IPN-ZHR szlakiem walk o Niepodległość – Żytkowice –
Brzustów- Krasna Dąbrowa – Augustów pt. „Mieszkańcy regionu radomskiego w
wojnie 1920 r.”

Z cyklu „Z dziada pradziada. Historia osobista” – odcinki dotyczące żołnierzy
biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
IPNtv Lublin: Historia starego samowaru, skrzyni i munduru 
IPNtv Lublin: Wacław Policzkiewicz. Poległy za Polskę w wyprawie kijowskiej 1920

Wykonanie pomnika na mogile żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. (Czerwiński,
NN), ekshumowanych z m. Okczyn i Kopytów - Kopytów, gm. Kodeń, 30 listopada
2019.

https://www.youtube.com/watch?v=gn2Pa9qxKx8&t
https://www.youtube.com/watch?v=bMYZW47O5aI&t
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/85101,Wykonanie-pomnika-na-mogile-zbiorowej-zolnierzy-Wojska-Polskiego-Kopytow-30-list.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/85101,Wykonanie-pomnika-na-mogile-zbiorowej-zolnierzy-Wojska-Polskiego-Kopytow-30-list.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/85101,Wykonanie-pomnika-na-mogile-zbiorowej-zolnierzy-Wojska-Polskiego-Kopytow-30-list.html


Wykonanie pomników na 3 grobach indywidualnych (sanitariuszki oraz 2
funkcjonariuszy Policji Państwowej) – Hrubieszów, 30 listopada 2019.

Wykonanie upamiętnienia (krzyż i obrzeża) na grobie ułana Zdzisława
Czuprykowskiego, który poległ  28 sierpnia 1920 r., ekshumowanego w 2019 r. na
cmentarz w m. Matcze gm. Horodło - Matcze, gm. Horodło, 3 czerwca 2020.

Remont cmentarza wojennego żołnierzy Wojska Polskiego 1920 r. – Hostynne
Kolonia, gm. Werbkowice, 17 lipca 2020.

Remont pomnika na grobie uł. F. Krasowskiego – Sitaniec, gm. Zamość,
sierpień–wrzesień 2020.

Remont kwatery żołnierzy WP, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej oraz II
wojnie światowej – Matcze, gm. Horodło, wrzesień-październik 2020.

Remont kwatery żołnierzy WP z 1920 r. – Trawniki, gm. Trawniki, wrzesień 2020

DELEGATURA IPN W RADOMIU
30 sierpnia 2020, Radom – uroczystości upamiętniające Teresę Grodzińską –
bohaterską sanitariuszkę z czasów wojny polsko-bolszewickiej

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI
18 lipca 2020 – Mieczysławów (gm. Krzyżanów, pow. kutnowski, woj.
łódzkie) – odsłonięcie tablicy upamiętniającej kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli
Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie, którzy stanęli w szeregach Armii Ochotniczej w
1920 r.

12 sierpnia – 30 września 2020, Płock – wystawa „Tadeusz Jeziorowski
(1908-1939). Bohater dwóch wojen” 

13 sierpnia 2020  Łódź –  uroczysta premiera pociągu „Pogonowski” – wspólny
projekt Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w
Łodzi

15 sierpnia 2020, Łódź – złożenie kwiatów na grobach bohaterów wojny 1920 r.,
w tym por./kpt. S. Pogonowskiego w rocznicę jego śmierci, (Stary Cmentarz w
Łodzi)

15 sierpnia 2020, Łódź – spacer po Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej
szlakiem mogił bohaterów 1920 r.  (organizowany wspólnie z Towarzystwem
Strzelec z Łodzi) – cz. I

15 sierpnia 2020, Płock – odsłonięcie tablicy poświęconej 201 Ochotniczemu
Pułkowi Ułanów (współfinansowana przez IPN Łódź)

18 sierpnia 2020 – konkurs historyczny w mediach społecznościowych z okazji
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 

19 sierpnia 2020, Wyszogród – uroczyste poświęcenie wyremontowanego

https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/84216,Zamordowani-przez-bolszewikow-doczekali-sie-godnych-pomnikow-na-grobach-Hrubiesz.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/84216,Zamordowani-przez-bolszewikow-doczekali-sie-godnych-pomnikow-na-grobach-Hrubiesz.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/100815,Wykonanie-upamietnienia-na-grobie-pchor-Zdzislawa-Czuprykowskiego-Matcze-gm-Horo.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/100815,Wykonanie-upamietnienia-na-grobie-pchor-Zdzislawa-Czuprykowskiego-Matcze-gm-Horo.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/100815,Wykonanie-upamietnienia-na-grobie-pchor-Zdzislawa-Czuprykowskiego-Matcze-gm-Horo.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/107354,Uroczystosci-upamietniajace-Terese-Grodzinska-bohaterska-sanitariuszke-z-czasow-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/107354,Uroczystosci-upamietniajace-Terese-Grodzinska-bohaterska-sanitariuszke-z-czasow-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/107354,Uroczystosci-upamietniajace-Terese-Grodzinska-bohaterska-sanitariuszke-z-czasow-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/107354,Uroczystosci-upamietniajace-Terese-Grodzinska-bohaterska-sanitariuszke-z-czasow-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/107354,Uroczystosci-upamietniajace-Terese-Grodzinska-bohaterska-sanitariuszke-z-czasow-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102957,Upamietnienie-zolnierzy-Armii-Ochotniczej-Mieczyslawow-18-lipca-2020-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104223,Wystawa-Tadeusz-Jeziorowski-1908-1939-Bohater-dwoch-wojen.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104223,Wystawa-Tadeusz-Jeziorowski-1908-1939-Bohater-dwoch-wojen.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104223,Wystawa-Tadeusz-Jeziorowski-1908-1939-Bohater-dwoch-wojen.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104432,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-1920-roku.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104432,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-1920-roku.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104432,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-1920-roku.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104432,Obchody-100-lecia-Bitwy-Warszawskiej-1920-roku.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104242,Spacer-po-Starym-Cmentarzu-w-Lodzi-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-miejsca-spo.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104242,Spacer-po-Starym-Cmentarzu-w-Lodzi-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-miejsca-spo.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104242,Spacer-po-Starym-Cmentarzu-w-Lodzi-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-miejsca-spo.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104242,Spacer-po-Starym-Cmentarzu-w-Lodzi-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-miejsca-spo.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104975,Konkurs-Historyczny-z-okazji-100-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104975,Konkurs-Historyczny-z-okazji-100-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104975,Konkurs-Historyczny-z-okazji-100-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej.html


grobu ułana Jana Makowskiego poległego w 1920 r. (remont współfinansowany
przez IPN Łódź)

22–23 października 2020, Łódź – ogólnopolska konferencja naukowa
„Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. i w pierwszych latach
odbudowy II Rzeczypospolitej”,  Oddział IPN w Łodzi jest współorganizatorem
konferencji

11 listopada 2020, Łódź – spacer po Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej
szlakiem mogił bohaterów 1920 r. (organizowany wspólnie z Towarzystwem
Strzelec z Łodzi) – cz. II

do końca 2020 r. – remont grobu weterana m.in. wojny 1920 r. Wacława
Ciecierskiego (Puszcza Mariańska)

Replika odznaki pamiątkowej 28. Pułku Strzelców Kaniowskich

 

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU
11 sierpnia – 15 października 2020, Poznań – prezentacja wystawy „Do Broni.
Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 

13 sierpnia 2020, Poznań – capstrzyk patriotyczny „Poznańczycy 1920” pod
tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującą się na Wieży Zegarowej CK
Zamek

14 sierpnia, Kościan – sesja popularnonaukowa „Mieszkańcy powiatu
kościańskiego w wojnie polsko-bolszewickiej”

15 sierpnia, Kościan – odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców ziemi
kościańskiej poległych w obronie Ojczyzny w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia, Turek – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ochotników 1920 r.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci. Bohaterowie wojny polsko-
bolszewickiej”, realizowany przez OBEN IPN w Poznaniu 
Celem tegorocznej XI edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci było
upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w
latach 1919-1921, w setną rocznicę tych wydarzeń. Uczestnicy projektu odtwarzali
życiorys wybranego bohatera zbierając wszelkie informacje z nim związane:
fotografie, skany dokumentów i pamiątki, a następnie w różnych formach
upowszechniali wiedzę o nim. Dyplomy i statuetki przyznano 30 drużynom i 7
indywidualnym uczestnikom.

„Z niedźwiedzicą Baśką Murmańską na wojnie polsko-bolszewickiej”. Materiały
edukacyjne dla nauczycieli uczniów klas 1-3 i przedszkolaków.

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104034,Replika-odznaki-pamiatkowej-28-Pulku-Strzelcow-Kaniowskich.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103617,Prezentacja-wystawy-Do-Broni-Rok-1920-na-plakatach-afiszach-i-drukach-ulotnych-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103617,Prezentacja-wystawy-Do-Broni-Rok-1920-na-plakatach-afiszach-i-drukach-ulotnych-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103617,Prezentacja-wystawy-Do-Broni-Rok-1920-na-plakatach-afiszach-i-drukach-ulotnych-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103617,Prezentacja-wystawy-Do-Broni-Rok-1920-na-plakatach-afiszach-i-drukach-ulotnych-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105440,Capstrzykiem-patriotycznym-Poznanczycy-1920-uczcilismy-setna-rocznice-Bitwy-Wars.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103620,Sesja-popularnonaukowa-Mieszkancy-powiatu-koscianskiego-w-wojnie-polsko-bolszewi.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103620,Sesja-popularnonaukowa-Mieszkancy-powiatu-koscianskiego-w-wojnie-polsko-bolszewi.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103620,Sesja-popularnonaukowa-Mieszkancy-powiatu-koscianskiego-w-wojnie-polsko-bolszewi.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103698,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mieszkancow-ziemi-koscianskiej-poleglych-w-o.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103698,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mieszkancow-ziemi-koscianskiej-poleglych-w-o.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103698,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mieszkancow-ziemi-koscianskiej-poleglych-w-o.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103689,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Ochotnikow-1920-r-Turek-15-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103689,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Ochotnikow-1920-r-Turek-15-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103806,Z-niedzwiedzica-Baska-Murmanska-na-wojnie-polsko-bolszewickiej-Materialy-edukacy.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103806,Z-niedzwiedzica-Baska-Murmanska-na-wojnie-polsko-bolszewickiej-Materialy-edukacy.html


Infografika o niedźwiedzicy Baśce Murmańskiej

Broszura z serii „Bohaterowie Niepodległej” o Michale Kobylińskim, nauczycielu,
bohaterze wojny polsko-bolszewickiej, zamordowanym w Katyniu

Scenariusze zajęć i warsztaty dla nauczycieli o wojnie polsko-bolszewickiej

Spot telewizyjny ukazujący Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej (telewizja,
facebook IPN, strona internetowa IPN, MPK Poznań, Koleje Wielkopolskie, ekrany
interaktywne w urzędach na terenie województwa).).

Publikacja albumowa autorstwa Adama Pleskaczyńskiego i Michała Krzyżaniaka (dyr.
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie) Oddziały wielkopolskie w walkach o
wschodnią granicę Rzeczypospolitej, w której zaprezentowane zostaną dzieje Wojsk
Wielkopolskich w kontekście wojny polsko-bolszewickiej.

Wystawa plenerowa poświęcona udziałowi jednostek sformowanych w byłym
zaborze pruskim w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej w latach
1919-1921. Wystawa prezentowana będzie od połowy września do końca
października 2020 roku w Białymstoku (we współpracy z IPN Białystok) oraz
Dęblinie i Zamościu (we współpracy z IPN Lublin oraz Lotniczą Akademią
Wojskową w Dęblinie). Następnie wystawa prezentowana będzie na terenie
Wielkopolski.

Popularnonaukowy panel historyczny w Białymstoku, Dęblinie i Zamościu
towarzyszący wystawie poświęconej udziałowi jednostek sformowanych w byłym
zaborze pruskim w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej w latach
1919-1921 z udziałem lokalnych historyków oraz autora wystawy dr. Adama
Pleskaczyńskiego z OBBH IPN Poznań.

 

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE
13 sierpnia 2020, Siedliska Bogusz, gm. Brzostek, pow. Dębica –
poświęcenie grobu kpt. Jana Zdziarskiego, kawalera Virtuti Militari, poległego 13
sierpnia 1920 r. w Bitwie Warszawskiej 

14 sierpnia 2020, Łańcut, MDK – spotkanie ze stypendystami Fundacji
Jagiellońskiej oraz delegacjami młodzieżowych organizacji społecznych i
pozarządowych m.in. z Jasła, Brzozowa, Jarosławia i Nowej Sarzyny
– wykład dr. Piotra Szopy o Bitwie Warszawskiej
– prezentacja wydawnictwo rzeszowskiego IPN Polskie Termopile 1920,
poświęconego bitwom pod Zadwórzem, Dytiatynem i Firlejówką
– film „Człowiek, który zatrzymał Rosję”

14 sierpnia 2020, Przemyśl, cmentarz Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego –
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kwaterze żołnierzy polskich, którzy polegli w
latach 1918-1920 walcząc w obronie Ojczyzny w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105473,Historia-Baski-Murmanskiej-infografika.html
https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/105647,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-Wielkopolanie-d.html
https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/105647,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-Wielkopolanie-d.html
https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/105647,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-Wielkopolanie-d.html
https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/105647,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-w-100-rocznice-Bitwy-Warszawskiej-Wielkopolanie-d.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/104320,Upamietnienie-kpt-Jana-Zdziarskiego-w-100-rocznice-smierci-w-walkach-pod-Radzymi.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/104320,Upamietnienie-kpt-Jana-Zdziarskiego-w-100-rocznice-smierci-w-walkach-pod-Radzymi.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/104320,Upamietnienie-kpt-Jana-Zdziarskiego-w-100-rocznice-smierci-w-walkach-pod-Radzymi.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/104320,Upamietnienie-kpt-Jana-Zdziarskiego-w-100-rocznice-smierci-w-walkach-pod-Radzymi.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/104320,Upamietnienie-kpt-Jana-Zdziarskiego-w-100-rocznice-smierci-w-walkach-pod-Radzymi.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html


bolszewickiej. Tablica ufundowana ze środków IPN w Rzeszowie. Po 100 latach 79
żołnierzom przywrócone zostaną personalia

14 sierpnia, Rzeszów, cmentarz Pobitno, godz. 16.00 – rozpoczęcie akcji „Zapal
znicz Bohaterowi”. Odwiedzimy groby żołnierzy Wojska Polskiego poległych lub
zmarłych z ran w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, m.in. Tadeusza
Dzierżyńskiego, poległego 19 sierpnia 1920 r. pod Warszawą. Zachęcamy do
odwiedzenia grobów naszych Bohaterów na terenie całego województwa
podkarpackiego. W tym dniu przedstawimy listę grobów żołnierzy poległych w
1920 r. a spoczywających na Podkarpaciu. Zachęcamy także do samodzielnego
wyszukiwania grobów wojennych oraz grobów weteranów walczących w latach
1918-1920 w obronie Ojczyzny i podjęcia działań zmierzających do ich należytego
utrzymania.

15 sierpnia 2020, Tuszów Narodowy pow. Mielec – odsłonięcie na placu im.
gen. Władysława Sikorskiego tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom
gminy Tuszów Narodowy, którzy wzięli udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Tablicę sfinansował IPN w Rzeszowie.

16 sierpnia 2020 – Edukacyjny Rajdy Motocyklowy – walka o kształt granicy
wschodniej, cz. I

połowa sierpnia 2020 – „Rok 1920. W obronie Niepodległości – wątki
podkarpackie” – dodatek prasowy IPN Rzeszów w „Życiu Podkarpackim”,
„Obserwatorze Lokalnym” i „Sztafecie”

banery na budynku IPN w Rzeszowie zwiastujące obchody 100. rocznicy
zwycięstwa nad Rosją bolszewicką. 

popularyzacja broszury edukacyjnej Polskie Termopile 1920 autorstwa dr. Piotra
Szopy, dr. Piotra Chmielowca i dr. Jacka Magdonia z okazji 100. rocznicy bitew pod
Zadwórzem (17 sierpnia 1920 r.), Firlejówką (6 września 1920 r. ) i Dytiatynem (16
września 1920 r.)

udział delegacji Oddziału IPN w Rzeszowie w uroczystościach zaplanowanych pod
Zadwórzem (22 sierpnia 2020 r.) i w Dytiatynie (19 września 2020 r.) 

 
ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

20 lipca 2020, Szczecin – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej płk. prof.
Tadeuszowi Sokołowskiemu

13 sierpnia, Szczecin – premiera dyskusji online „Militarne aspekty wojny
polsko-bolszewickiej 1919–1921” 

14 sierpnia 2020 – wkładka do „Głosu Koszalińskiego” i „Głosu
Szczecińskiego” Największe bitwy wojny polsko-bolszewickiej 1919–1921

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105674,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-kwaterze-zolnierzy-polskich-w-Przemyslu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105698,Odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-pamiatkowej-z-nazwiskami-mieszkancow-gminy-Tus.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105698,Odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-pamiatkowej-z-nazwiskami-mieszkancow-gminy-Tus.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105698,Odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-pamiatkowej-z-nazwiskami-mieszkancow-gminy-Tus.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105698,Odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-pamiatkowej-z-nazwiskami-mieszkancow-gminy-Tus.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105698,Odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-pamiatkowej-z-nazwiskami-mieszkancow-gminy-Tus.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105698,Odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-pamiatkowej-z-nazwiskami-mieszkancow-gminy-Tus.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105140,Edukacyjny-Rajdy-Motocyklowy-walka-o-ksztalt-granicy-wschodniej-cz-I.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105140,Edukacyjny-Rajdy-Motocyklowy-walka-o-ksztalt-granicy-wschodniej-cz-I.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105140,Edukacyjny-Rajdy-Motocyklowy-walka-o-ksztalt-granicy-wschodniej-cz-I.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105578,Rok-1920-W-obronie-Niepodleglosci-watki-podkarpackie-dodatek-prasowy-IPN-Rzeszow.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105578,Rok-1920-W-obronie-Niepodleglosci-watki-podkarpackie-dodatek-prasowy-IPN-Rzeszow.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105578,Rok-1920-W-obronie-Niepodleglosci-watki-podkarpackie-dodatek-prasowy-IPN-Rzeszow.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105578,Rok-1920-W-obronie-Niepodleglosci-watki-podkarpackie-dodatek-prasowy-IPN-Rzeszow.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/93702,Banery-na-budynku-IPN-w-Rzeszowie-zwiastuja-obchody-100-rocznicy-zwyciestwa-nad-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/93702,Banery-na-budynku-IPN-w-Rzeszowie-zwiastuja-obchody-100-rocznicy-zwyciestwa-nad-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/106046,Polskie-Termopile-1920-publikacja-IPN-Rzeszow-na-100-lecie-zwyciestwa-nad-bolsze.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/106046,Polskie-Termopile-1920-publikacja-IPN-Rzeszow-na-100-lecie-zwyciestwa-nad-bolsze.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/106046,Polskie-Termopile-1920-publikacja-IPN-Rzeszow-na-100-lecie-zwyciestwa-nad-bolsze.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/106046,Polskie-Termopile-1920-publikacja-IPN-Rzeszow-na-100-lecie-zwyciestwa-nad-bolsze.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/106046,Polskie-Termopile-1920-publikacja-IPN-Rzeszow-na-100-lecie-zwyciestwa-nad-bolsze.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/106046,Polskie-Termopile-1920-publikacja-IPN-Rzeszow-na-100-lecie-zwyciestwa-nad-bolsze.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/102948,Odsloniecia-tablicy-pamiatkowej-poswieconej-plk-prof-Tadeuszowi-Sokolowskiemu-Sz.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/102948,Odsloniecia-tablicy-pamiatkowej-poswieconej-plk-prof-Tadeuszowi-Sokolowskiemu-Sz.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/102948,Odsloniecia-tablicy-pamiatkowej-poswieconej-plk-prof-Tadeuszowi-Sokolowskiemu-Sz.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/104360,Dyskusja-online-Militarne-aspekty-wojny-polsko-bolszewickiej-1919-1921-Szczecin-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/104360,Dyskusja-online-Militarne-aspekty-wojny-polsko-bolszewickiej-1919-1921-Szczecin-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/104360,Dyskusja-online-Militarne-aspekty-wojny-polsko-bolszewickiej-1919-1921-Szczecin-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105560,Dodatek-prasowy-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-do-Glosu-Sz.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105560,Dodatek-prasowy-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-do-Glosu-Sz.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105560,Dodatek-prasowy-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-do-Glosu-Sz.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105560,Dodatek-prasowy-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-do-Glosu-Sz.html


20 sierpnia 2020 – odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi Sulowskiemu

Remonty grobów
– płk. prof. Tadeusza Sokołowskiego
– Jana Sulowskiego (na cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy)
– Feliksa Ciechomskiego –  uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, obrońcy
Warszawy, znanego artystę plastyka. Feliks Ciechomski w ostatnich latach życia
związał się ze Szczecinem.  Początkowo zatrudnił się w Muzeum Morskim, gdzie
pracował jako grafik. uczył także w Liceum Sztuk Plastycznych, a na Wydziale
Architektury Wyższej Szkoły Inżynierskiej objął funkcję starszego asystenta
katedry rysunku odręcznego. Był prawnukiem Ludwiki
Jędrzejewiczowej siostry Fryderyka Chopina. Zmarł w 1958 r. , pochowany na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Upamiętnienie gen. dyw. Mieczysława Kulińskiego w Rzepinie. Gen. Kuliński był
pułkownikiem Armii Austro-Węgier, który od 1 listopada 1918 roku brał czynny
udział w tworzeniu odrodzonego Wojska Polskiego. 17 kwietnia 1919 roku został
powołany na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
na którym pozostawał do 1921 roku. 1 stycznia 1920 roku  wszedł w skład
pierwszej tymczasowej Kapituły Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W dniach
29–30 lipca 1920 roku, po zdaniu dowództwa armii przez gen. por. Jana Romera,
dowodził w zastępstwie 1 Armią. W jesieni 1920 r. był członkiem delegacji przy
zawarciu preliminarnego traktatu pokojowego z Rosją Radziecką w
Rydze. Upamiętnienie realizowane we współpracy z Gminą Rzepin z inicjatywy
mieszkańców Gminy Rzepin pochodzących z Wicynia, w którym to gen. dyw.
Mieczysław Kulikowski się urodził. 

Seria broszur popularnonaukowych: „Największe bitwy wojny polsko-
bolszewickiej 1919–1921”

 

ODDZIAŁ IPN WE WROCŁAWIU
lipiec 2020, Wrocław, budynek Akademii Medycznej – odsłonięcie tablicy
poświęcona prof. Lesławowi Węgrzynowskiemu, lekarzowi naczelnemu okręgu
lwowskiego Armii Ochotniczej

7 sierpnia 2020, Wałbrzych – Insygnium Ojczyzna Swemu Obrońcy na pomniku
nagrobnym gen. Józefa Benedykta Łączyńskiego

14 sierpnia 2020, Świdnica – uhonorowanie grobu mjra Mieczysława Kozar-
Słobódzkiego, żołnierza legionów Piłsudskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari,
pedagoga, kompozytor pieśni patriotycznych, m.in. „Rozkwitały pąki białych róż”.
Cmentarz parafialny w Świdnicy (akcja OCALAMY) 

14 sierpnia 2020 – dodatki historyczne do „Gazety Wrocławskiej” i „Nowej

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/105557,Uroczystosc-odsloniecia-tablicy-poswieconej-pamieci-st-szer-Jana-Sulowskiego-Szc.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/105557,Uroczystosc-odsloniecia-tablicy-poswieconej-pamieci-st-szer-Jana-Sulowskiego-Szc.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_J%C4%99drzejewiczowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_J%C4%99drzejewiczowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/103266,Broszury-popularnonaukowe-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-d.html
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/103266,Broszury-popularnonaukowe-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-d.html
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/103266,Broszury-popularnonaukowe-Najwieksze-bitwy-wojny-polsko-bolszewickiej-19191921-d.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/104684,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-gen-Jozefa-Benedykta-Laczy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/104684,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-gen-Jozefa-Benedykta-Laczy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/104684,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-gen-Jozefa-Benedykta-Laczy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/104684,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-gen-Jozefa-Benedykta-Laczy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105575,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-majora-Mieczyslawa-Kozar-S.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105575,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-majora-Mieczyslawa-Kozar-S.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105575,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-majora-Mieczyslawa-Kozar-S.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105575,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-majora-Mieczyslawa-Kozar-S.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105575,Insygnium-OJCZYZNA-SWEMU-OBRONCY-na-pomniku-nagrobnym-majora-Mieczyslawa-Kozar-S.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105788,100-lecie-Bitwy-Warszawskiej-dodatki-historyczne-do-Gazety-Wroclawskiej-i-Nowej-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105788,100-lecie-Bitwy-Warszawskiej-dodatki-historyczne-do-Gazety-Wroclawskiej-i-Nowej-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105788,100-lecie-Bitwy-Warszawskiej-dodatki-historyczne-do-Gazety-Wroclawskiej-i-Nowej-.html


Trybuny Opolskiej”

15 sierpnia 2020 – odsłonięcie pomnika Niepodległości w Mirkowie koło Wrocławia,
współfinansowanego przez IPN

17 sierpnia 2020 – uhonorowanie mogiły Mariana Kuricy, uczestnika bitwy pod
Zadwórzem w stulecie wydarzenia. Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu (akcja
OCALAMY)

17 sierpnia 2020 – spotkanie połączone z wręczeniem symbolicznych
zaświadczeń dla rodzin uczestników wojny 1920 roku, których groby zostały
uhonorowane w tym dniu insygnium Ojczyzna Swemu Obrońcy (akcja OCALAMY)

Sierpień 2020 – odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego w Polkowicach,
współfinansowanego przez IPN

dodatek prasowy „Gazeta Wrocławska”

panel dyskusyjny – wspólne przedsięwzięcie OIPN Wrocław i Urząd Wojewódzki we
Wrocławiu

publikacja na stronie OIPN i Fb , IPNtv na kanale YouTube wywiadu dyskusji
historyka wojskowości i reprezentanta grupy rekonstrukcyjnej na temat uzbrojenia
i roli jednostek kawalerii w  Bitwie Warszawskiej (Marek Stefan, dr Andrzej
Olejniczak)

publikacja na stronie OIPN i Fb eseju historycznego „Poetyckie świadectwo wojny
polsko-bolszewickiej ”(Piotr Klimczak)

infografiki o Bitwie Warszawskiej (dr Andrzej Olejniczak)

wywiad w Radiu Rodzina z Jerzym Rudnickim „Flotylla rzeczna II RP w Bitwie
Warszawskiej 1920 r.” (data emisji: 9 lipca br.)

współorganizacja z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu pikniku
historycznego poświęconego bitwie Warszawskiej, rejs statkiem połączony z lekcją
muzealną (Jerzy Rudnicki)

 

DELEGATURA IPN W OPOLU
seria grafik w mediach społecznościowych pt. „Wszechpolacy – uczestnicy Bitwy
Warszawskiej w powstaniach śląskich”

złożenie kwiatów przez delegację IPN pod pomnikiem upamiętniającym rewolucję
węgierską z 1956 r. w Opolu w podzięce za pomoc niesioną przez Węgrów Polsce
w 1920 r.

konferencja prasowa związana z prezentacją grafik i przypomnieniem wydarzeń z
15 sierpnia 1920 r.

emisja spotów IPN związaną z Bitwą Warszawską na Rynku w Opolu

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/105788,100-lecie-Bitwy-Warszawskiej-dodatki-historyczne-do-Gazety-Wroclawskiej-i-Nowej-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105743,Odsloniecie-pomnika-upamietniajacego-Jozefa-Pilsudskiego-i-Bitwe-Warszawska-Mirk.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105743,Odsloniecie-pomnika-upamietniajacego-Jozefa-Pilsudskiego-i-Bitwe-Warszawska-Mirk.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/105743,Odsloniecie-pomnika-upamietniajacego-Jozefa-Pilsudskiego-i-Bitwe-Warszawska-Mirk.html


 

 

 


