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11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości –
wybrane działania IPN
Podczas tegorocznego Święta Niepodległości zachęcamy do
śledzenia informacji i oraz oglądania ciekawych materiałów
zamieszczanych na stronach internetowych, portalach
edukacyjnych i w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci
Narodowej, zarówno centrali, jak i oddziałów mieszczących się
11 miastach Polski. Wydarzenia w przestrzeni publicznej zostały
ograniczone ze względu na epidemię.
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CENTRALA, WARSZAWA

od 6 listopada 2020 – publikacja tekstu prezesa IPN Jarosława Szarka
„Niespożyty duch polski we francuskim „L'Opinion” i w prasie zagraniczej w
ramach akcji „Opowiadamy Polskę światu”
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11 listopada 2020 – Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej i złożenie kwiatów
pod Dębami Niepodległości przy Świątyni Opatrzności Bożej, upamiętniającymi
Ojców Niepodległości. Dęby posadzone przy Świątyni Opatrzności Bożej otrzymały
imiona Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego,
Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego oraz ks.
kard. Aleksandra Kakowskiego.

11 listopada 2020 – złożenie wieńca pod pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii
Amerykańskiej przy al. Wojska Polskiego na Warszawskim Żoliborzu

11 listopada 2020 – publikacja na stronie Oddziału IPN w Warszawie dwóch
animacji: „Stolica bez państwa” i „Warszawa 1914–1918” oraz koncertu „Droga do
wolności”, który dobył się w Centrum Edukacyjnym Przystaek Historia 23 września
2020 r.

11 listopada 2020 – na stronie Oddziału IPN w Warszawie materiały edukacyjne do
pobrania: „Młodzież w walce o niepodległość” oraz materiały promocyjne na stulecie
niepodległości Polski 

Wyniki konkursu historyczno-plastycznego „Bitwa Warszawska 1920 dla uczniów
szkół podstawowych województwa mazowieckiego

Spot „Warszawa na drodze do niepodległości 1914–1918”

IPN BIAŁYSTOK

4 listopada 2020 – wydarzenie on-line: szkolenie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Doradztwa Metodycznego w Białymstoku „Współczesny patriotyzm – jak
rozmawiać z młodzieżą o ważnych postawach wobec Ojczyzny?" prezentacja
materiałów edukacyjnych IPN pomocnych we wprowadzaniu powyższego
zagadnienia w szkole, przy nacisku na edukację zdalną

11 listopada 2020, Białystok, Olsztyn, Suwałki – złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy w miejscach pamięci narodowej 

11 listopada 2020 – rocznica odzyskania niepodległości, infografika dotycząca
odzyskania Niepodległości w 1918 r. 

11 listopada 2020 – prezentacja online wystawy „Województwo białostockie u
progu niepodległości II RP”. Celem prezentacji jest podkreślenie faktu, że nasz
region na niepodległość musiał jeszcze zaczekać. Oczekiwanie to nie było jednak
bierne, przeciwnie, charakteryzowało się szeroko zakrojonymi działaniami, które
to przedstawiono na wystawie

11 listopada 2020 – quiz wiedzy historycznej online dotyczący odzyskania przez
Polskę niepodległości

12 listopada 2020 – Przystanek Historia Siemiatycze: wykład online Michała
Ostapiuka „Generał Józef Haller – współtwórca polskiej siły zbrojnej”
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II połowa listopada 2020 – wydarzenie on-line „Przystanek Historia
Siemiatycze” Wykład „Drogi Białegostoku do niepodległości” wygłosi W. Tyszuk

13 grudnia 2020 – wydarzenie online, Gala Finałowa Konkursu Piosenki
Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”, Koncert galowy
zwycięzców z całej Polski

31 grudnia 2020 – przygotowanie puzzli z archiwalnymi zdjęciami z wojny
polsko-bolszewickiej

Delegatura IPN Olsztyn

prezentacja wystaw: „Plebiscyt na Warmii i Mazurach” w Grajewie,  „Policja
Państwowa” w Kętrzynie, „Ojcowie Niepodległości” w Ostródzie

IPN GDAŃSK

Wirtualny spacer po trójmiejskich miejscach upamiętniających ludzi i wydarzenia
związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości oraz powrotem Pomorza do
Polski w roku 1920. Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy łatwą w obsłudze,
publiczną i użyteczną mapę online „11.11.1918 – miejsca pamięci”;

3–30 listopada 2020, Gdańsk – prezentacja wystaw plenerowych „Ojcowie
Niepodległości” oraz „Polskie symbole narodowe” przed siedzibą Oddziału IPN w
Gdańsku

10 listopada 2020 – publikacja prelekcji online „Polskie symbole narodowe” w
polsko-angielskiej wersji językowej 

10-11 listopada 2020 – złożenie kwiatów pod trójmiejskimi upamiętnieniami
związanymi z bohaterami polskiej niepodległości i wolności

11 listopada 2020 – delegacja IPN Gdańsk wzięła udział w patriotycznej
uroczystości organizowanej przez Stowarzyszenie „Godność”. Złożono kwiaty pod
gdańskim pomnikiem św. Jana Pawła i Ronalda Reagana oraz pod pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku. W kościele pw. św. Brygidy odprawiona
została uroczysta Msza św. w intencji walczących o niepodległą Polskę.

Delegatura IPN  w Bydgoszczy

11 listopada 2020, Bydgoszcz – na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy bez
udziału gości odsłonięcie pomnika nagrobnego kpt. Wacława Denhoffa-
Czarnockiego, legionisty, żołnierza w wojnie polsko-bolszewickiej

Promocja online materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Referat Edukacji
Narodowej w Bydgoszczy:  
- album „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (...) z wolnym dostępem do
morza”. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920;
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- Tablice edukacyjne;- Gra dydaktyczna „Dwie drogi - jedna niepodległa” .

Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w działaniach edukacyjnych
dotyczących wojny polsko-bolszewickiej; przygotowanie banera 

Prezentacja multimedialna „Symbole narodowe”

IPN KATOWICE

11 listpada 2020, godz. 14.15 – cykl audycji „Z myślą o Niepodległej” w Polskim
Radiu Katowice

od 15 listopada 2020 – akcja „Z myślą o Niepodległej” – dystrybucja kalendarzy
OBEN IPN w Katowicach na rok 2021

18 listopada 2020, Tarnowskie Góry – konferencja naukowa (tylko w trybie on-
line) „Rok 1920 w powiecie tarnogórskim”, organizowana wspólnie z Muzeum w
Tarnowskich Górach

8–11 grudnia 2020 – konferencja naukowa „Rok 1920 na Górnym Śląsku”,
organizowana wspólnie z Muzeum w Gliwicach, konferencja tylko w trybie on-line;
udział wezmą pracownicy OBEN (Aleksandra Korol-Chudy, Ryszard Mozgol)

Konkurs plastyczny „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”

IPN KRAKÓW

7 listopada 2020 – 7 grudnia 2020, Luborzyca – Wystawa „Polski gen
wolności. 150 lat walk o niepodległość”

9 listopada 2020 – konkurs plastyczny „Historia w kolorach – moja niepodległa”
– konkurs facebookowy dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i
przedszkoli. Polega na wykonaniu pracy prezentującej historię walki o
niepodległości oraz granicę Rzeczpospolitej od 1918 do 1921 r. Start konkursu 10
listopada 2020. Głosowanie online od 25 listopada 2020 do 5 grudnia 2020.

10 listopada 2020 – wykład online prof. Tomasza Gąssowskiego o roku 1918 w
Polsce

10 listopada 2020 – gra edukacyjna w oparciu o system Action Track „Wiele
dróg, jedna Niepodległa” – gra w systemie online do wykorzystania przez
nauczycieli  

11 listopada 2020 – Narodowe Święto Niepodległości w Krakowie. Uroczystości w
katedrze na Wawelu i przed Grobem Nieznanego Żołnierza

12 listopada 2020 – wykład online prof. Andrzeja Chwalby o roku 1918 w Polsce

13–15 listopada 2020 – V Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im.
Henryka Rasiewicza „Kima” – przesłuchania zdalne

14 listopada 2020 – Radio Kraków, „Pieśń walki i tęsknoty” – koncert polskich i
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ukraińskich pieśni patriotycznych z okresu wojny z bolszewikami. Wykonanie:
Wiktor Jankowski, Grzegorz Biegas

17 listopada 2020 – zajęcia dla nauczycieli „Małopolscy bohaterowie wojny
polsko-bolszewickiej, ofiary zbrodni katyńskiej”, w ramach cyklu „Spotkania z
historią najnowszą”, we współpracy z MCDN Kraków, realizacja: dr Monika
Komaniecka, Dariusz Gorajczyk

listopad/grudzień 2020 – wykład online w ramach Klubu Grota – I wojna na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej – dyskusja online 

7 grudnia 2020 – warsztaty Akademia Niepodległości

grudzień 2020 – szkolenie dla nauczycieli online w ramach projektu
edukacyjnego „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i
społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym”

grudzień 2020 – szkolenie dla nauczycieli i uczniów w ramach IX edycji konkursu
„Kresy dawne ziemie polskie w XX wieku”

Małopolscy bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, ofiary zbrodni katyńskiej.
Bracia Wagnerowie

na stronie IPN Kraków okolicznościowy plakat w Galerii Plakatu

Delegatura IPN w Kielcach

11 listopada 2020 – koncert z okazji Święta Niepodległości

19 listopada 2020 – konferencja naukowa „Życiorysy niepokornych – Władysław
Kosterski-Spalski (1892–1973)”

Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej. Wyniki eliminacji w woj.
świętokrzyskim

IPN LUBLIN

9 października 2020, Sitaniec – zakończenie remontu grobu żołnierza z roku
1920 

10 listopada 2020 – dodatek historyczny do „Naszego Dziennika” – „Różne drogi
do Niepodległej”

8–9 grudnia 2020 – Międzynarodowa konferencja naukowa online „Wobec widma
bolszewizmu. Polacy i Ukraińcy w walce z agresją Rosji Sowieckiej w latach
1919–1921”, we współpracy z Narodowym Uniwersytetem „Akademia Ostrogska”.

IPN ŁÓDŹ

11 listopada 2020, Łódź – złożenie kwiatów przed symbolicznym grobem
nieznanego żołnierza w Łodzi

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/122156,Koncert-on-line-Piesn-walki-i-tesknoty.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/122156,Koncert-on-line-Piesn-walki-i-tesknoty.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/120988,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Brac.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/120988,Malopolscy-bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej-ofiary-zbrodni-katynskiej-Brac.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/121973,Festiwal-Piosenki-Niezlomnej-i-Niepodleglej-Wyniki-eliminacji-w-woj-swietokrzysk.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/121973,Festiwal-Piosenki-Niezlomnej-i-Niepodleglej-Wyniki-eliminacji-w-woj-swietokrzysk.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/118762,Grob-zolnierza-z-roku-1920-wyremontowany-Sitaniec-9-pazdziernika-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/118762,Grob-zolnierza-z-roku-1920-wyremontowany-Sitaniec-9-pazdziernika-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/118762,Grob-zolnierza-z-roku-1920-wyremontowany-Sitaniec-9-pazdziernika-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/122095,Dodatek-prasowy-IPN-Rozne-drogi-do-Niepodleglej.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/122095,Dodatek-prasowy-IPN-Rozne-drogi-do-Niepodleglej.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/122095,Dodatek-prasowy-IPN-Rozne-drogi-do-Niepodleglej.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/122132,Udzial-przedstawicieli-Oddzialu-IPN-w-Lodzi-w-obchodach-102-rocznicy-Narodowego-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/122132,Udzial-przedstawicieli-Oddzialu-IPN-w-Lodzi-w-obchodach-102-rocznicy-Narodowego-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/122132,Udzial-przedstawicieli-Oddzialu-IPN-w-Lodzi-w-obchodach-102-rocznicy-Narodowego-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/122132,Udzial-przedstawicieli-Oddzialu-IPN-w-Lodzi-w-obchodach-102-rocznicy-Narodowego-.html


18 listopada 2020 – szkolenie dla nauczycieli z pomocy dydaktycznych na temat
wojny polsko-bolszewickiej w miejscowości Władysławów

Ogólnopolski konkurs historyczny „»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie
szyfry«”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy
struktur państwa (1917–1921)". Konkurs odbędzie się online, wyniki zostaną
ogłoszone do 18 grudnia 2020

IPN POZNAŃ

Dyskusja panelowa online na temat udziału wojsk wielkopolskich w walkach o
granicę wschodnią połączona z promocją albumu A. Pleskaczyńskiego i M.
Krzyżaniaka „Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę II
Rzeczypospolitej”.

2–13 listopada 2020, Poznań – prezentacja wystawy „Wielkopolanie dla
Niepodległej. Oddziały wielkopolskie w walkach o granicę wschodnią II
Rzeczypospolitej”, przygotowanej przez pracownika OBBH w Poznaniu dr. A.
Pleskaczyńskiego (wystawa przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu)

Spot poznańskiego oddziału IPN: „Wielkopolanie dla Niepodległej”

na stronie IPN Poznań do wydrukowania i samodzielnego złożenia książeczka
zawierająca słowa polskiego hymnu narodowego

IPN RZESZÓW

11 listopada, Przemyśl, Rzeszów – Obchody Narodowego Święta
NIepodległości

Książka W stulecie powrotu państwa polskiego na mapę Europy i świata. Polska
myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku

Sylwetka kaprala „Żelaznej Brygady” – Wojciecha Bosia

Patriotyczny mural poświęcony pamięci Orląt Przemyskich

IPN SZCZECIN

9 listopada 2020, Goleniów – prezentacja tablicy poświęconej Ignacemu Janowi
Paderewskiemu w parku w Goleniowie

9 listopada 2020 – konkurs „Wokół symboli narodowych” z Baśką Murmańską w
tle. 1500 uczestników- uczniów klas 2-3 SP. Konkurs ma charakter cykliczny, a
jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wśród dzieci szkolnej znajomości
historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. W
dotychczasowych pięciu edycjach wzięło udział ponad 10 000 uczestników

9 listopada 2020, Szczecin – prezentacja  wyremontowanego nagrobka Feliksa
Ciechomskiego – uczestnika walk o wolność i niepodległość Polski. Cmentarz

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/121168,Ogolnopolski-konkurs-Oto-jest-ktos-kto-odczytuje-bolszewickie-szyfry-Jan-Kowalew.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/121168,Ogolnopolski-konkurs-Oto-jest-ktos-kto-odczytuje-bolszewickie-szyfry-Jan-Kowalew.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/121168,Ogolnopolski-konkurs-Oto-jest-ktos-kto-odczytuje-bolszewickie-szyfry-Jan-Kowalew.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/121168,Ogolnopolski-konkurs-Oto-jest-ktos-kto-odczytuje-bolszewickie-szyfry-Jan-Kowalew.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/120332,Prezentacja-wystawy-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej-Oddzialy-wielkopolskie-w-walk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/120332,Prezentacja-wystawy-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej-Oddzialy-wielkopolskie-w-walk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/120332,Prezentacja-wystawy-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej-Oddzialy-wielkopolskie-w-walk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/120332,Prezentacja-wystawy-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej-Oddzialy-wielkopolskie-w-walk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/120332,Prezentacja-wystawy-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej-Oddzialy-wielkopolskie-w-walk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105569,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61321,Jesli-brakuje-Ci-slow-wydrukuj-ksiazeczke-z-tekstem-hymnu-narodowego.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61321,Jesli-brakuje-Ci-slow-wydrukuj-ksiazeczke-z-tekstem-hymnu-narodowego.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/122149,11-listopada-2020-Narodowe-Swieto-Niepodleglosci.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/122149,11-listopada-2020-Narodowe-Swieto-Niepodleglosci.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/122149,11-listopada-2020-Narodowe-Swieto-Niepodleglosci.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/publikacje/ksiazki-rzeszow/118309,W-stulecie-powrotu-odrodzonego-panstwa-polskiego-na-mape-Europy-i-swiata-Polska-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/publikacje/ksiazki-rzeszow/118309,W-stulecie-powrotu-odrodzonego-panstwa-polskiego-na-mape-Europy-i-swiata-Polska-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/publikacje/ksiazki-rzeszow/118309,W-stulecie-powrotu-odrodzonego-panstwa-polskiego-na-mape-Europy-i-swiata-Polska-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/121820,Na-symbolicznym-grobie-kaprala-Zelaznej-Brygady-Wojciecha-Bosia.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/123908,Patriotyczny-mural-poswiecony-pamieci-Orlat-Przemyskich.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122054,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-Ignacemu-Janowi-Paderewskiemu-Goleniow-9-listopa.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122054,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-Ignacemu-Janowi-Paderewskiemu-Goleniow-9-listopa.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122054,Odsloniecie-tablicy-poswieconej-Ignacemu-Janowi-Paderewskiemu-Goleniow-9-listopa.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121826,Instytut-Pamieci-Narodowej-Oddzial-w-Szczecinie-sfinansowal-renowacje-grobu-Feli.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121826,Instytut-Pamieci-Narodowej-Oddzial-w-Szczecinie-sfinansowal-renowacje-grobu-Feli.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121826,Instytut-Pamieci-Narodowej-Oddzial-w-Szczecinie-sfinansowal-renowacje-grobu-Feli.html


Centralny w Szczecinie - kwatera 20A, rząd 7, grób 4.

11 listopada 2020, Szczecin – złożenie kwiatów przez delegację Instytutu
Pamięci Narodowej podczas oficjalnych uroczystości Narodowego Święta
Niepodległości

12 listopada 2020 – dyskusja wokół książki: Ostatnia bije godzina… Armia
Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. (Przystanek Historia online)

14 listopada 2020 – Zaduszki „Wspomnij Bohatera” – Cmentarz Centralny w
Szczecinie

21 i 28 listopada 2020 – szkolenie online dla nauczycieli dotyczące materiału
edukacyjnego „Polski gen wolności”

na stronie IPN Szczecin do pobrania pakiet edukacyjny #mojaniepodległa

IPN WROCŁAW

5 listopada 2020, Wrocław  – prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”

8 listopada 2020, Kędzierzyn-Koźle – rozgrywki piłkarskie „Liga Niepodległości
Żaków 2020. Wdzięczni Bohaterom”

11 listopada 2020, Wrocław – „Pociąg do historii. Pociąg do niepodległości”

11 listopada 2020, Wrocław – złożenie kwiatów przed pomnikami Józefa
Piłsudskiego w Mirkowie oraz Wojciecha Korfantego i rotmistrza Witolda Pileckiego

14 listopada 2020, Bawaria (Niemcy) – „Tobie Polsko. Walki o granice II RP
1918–1921” – Przystanek Historia Bawaria

14 listopada 2020, Bawaria (Niemcy) – Warsztaty online dla dzieci z okazji
rocznicy odzyskania niepodległości pt. „Polak mały: polskie symbole narodowe” –
Przystanek Historia Bawaria

Animacja „Ojcowie Niepodległości” na wyświetlaczach w pociągach Kolei
Dolnośląskich

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121826,Instytut-Pamieci-Narodowej-Oddzial-w-Szczecinie-sfinansowal-renowacje-grobu-Feli.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122128,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Szczecin-11-listopada-2020.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122128,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Szczecin-11-listopada-2020.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122128,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Szczecin-11-listopada-2020.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122128,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Szczecin-11-listopada-2020.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121334,Dyskusja-o-ksiazce-Ostatnia-bije-godzina-Armia-Ochotnicza-gen-Jozefa-Hallera-192.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121334,Dyskusja-o-ksiazce-Ostatnia-bije-godzina-Armia-Ochotnicza-gen-Jozefa-Hallera-192.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121334,Dyskusja-o-ksiazce-Ostatnia-bije-godzina-Armia-Ochotnicza-gen-Jozefa-Hallera-192.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121334,Dyskusja-o-ksiazce-Ostatnia-bije-godzina-Armia-Ochotnicza-gen-Jozefa-Hallera-192.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/121334,Dyskusja-o-ksiazce-Ostatnia-bije-godzina-Armia-Ochotnicza-gen-Jozefa-Hallera-192.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122123,Pakiet-edukacyjny-mojaniepodlegla.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/122123,Pakiet-edukacyjny-mojaniepodlegla.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122320,Wystawa-Ojcowie-Niepodleglosci-Wroclaw-5-listopada-2020.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122320,Wystawa-Ojcowie-Niepodleglosci-Wroclaw-5-listopada-2020.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122293,Rozgrywki-pilkarskie-Liga-Niepodleglosci-Zakow-2020-Wdzieczni-Bohaterom-Kedzierz.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122293,Rozgrywki-pilkarskie-Liga-Niepodleglosci-Zakow-2020-Wdzieczni-Bohaterom-Kedzierz.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122293,Rozgrywki-pilkarskie-Liga-Niepodleglosci-Zakow-2020-Wdzieczni-Bohaterom-Kedzierz.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122164,Pociag-do-historii-Pociag-do-niepodleglosci-Wroclaw-11-listopada-2020.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122164,Pociag-do-historii-Pociag-do-niepodleglosci-Wroclaw-11-listopada-2020.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122164,Pociag-do-historii-Pociag-do-niepodleglosci-Wroclaw-11-listopada-2020.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122297,Zlozenie-kwiatow-przed-pomnikami-Jozefa-Pilsudskiego-w-Mirkowie-oraz-Wojciecha-K.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122297,Zlozenie-kwiatow-przed-pomnikami-Jozefa-Pilsudskiego-w-Mirkowie-oraz-Wojciecha-K.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122297,Zlozenie-kwiatow-przed-pomnikami-Jozefa-Pilsudskiego-w-Mirkowie-oraz-Wojciecha-K.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122287,Tobie-Polsko-Walki-o-granice-II-RP-19181921-Przystanek-Historia-Bawaria-11-listo.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122287,Tobie-Polsko-Walki-o-granice-II-RP-19181921-Przystanek-Historia-Bawaria-11-listo.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122287,Tobie-Polsko-Walki-o-granice-II-RP-19181921-Przystanek-Historia-Bawaria-11-listo.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122291,Warsztaty-online-dla-dzieci-z-okazji-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-pt-Polak.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122291,Warsztaty-online-dla-dzieci-z-okazji-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-pt-Polak.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122291,Warsztaty-online-dla-dzieci-z-okazji-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-pt-Polak.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122291,Warsztaty-online-dla-dzieci-z-okazji-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-pt-Polak.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122315,Animacja-Ojcowie-Niepodleglosci-na-wyswietlaczach-w-pociagach-Kolei-Dolnoslaskic.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/122315,Animacja-Ojcowie-Niepodleglosci-na-wyswietlaczach-w-pociagach-Kolei-Dolnoslaskic.html


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-529484.jpg

