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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1
marca 2019

 

Inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Instytut Pamięci Narodowej przypomina o bohaterach młodzieżowej konspiracji
antykomunistycznej poprzez odsłonięcie tablic upamiętniających młodzieżowe organizacje
niepodległościowe. 1 marca 2019 prezes IPN Jarosław Szarek odsłonił tablicę przy XIII LO z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

– Wychowani na dziejach starszych braci, ojców. Na pamięci
o wolnej, niepodległej Polsce. Gdy przyszedł ten straszny
czas, kiedy Polska tonęła w „czerwonej powodzi”, to wasi
rówieśnicy, powiedzieli „Nie ma zgody na deptanie
niepodległości”. Postanawiają nie być bierni, zrzeszają się w
organizacje – drukują ulotki, malują patriotyczne hasła,
podejmują nierówną walkę z systemem totalitarnym –
podkreślił prezes IPN dr Jarosław Szarek.



– Komunistyczny aparat bezpieczeństwa walczył z członkami
młodzieżowych organizacji – zatrzymywał, torturował,
skazywał ich na wieloletnie kary więzienia. Tylko, dlatego, że
oni chcieli żyć w niepodległej Ojczyźnie – dodał dr Szarek. –
To jest Wasza historia, o którą musicie dbać – zakończył
przemówienie prezes IPN.

 

 

Tablicom towarzyszy prezentacja w kilkunastu miejscowościach Polski wystawy pt.
„Zapomniane Ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w
latach 1944/45–1956”. W Warszawie wystawa została otwarta 1 marca 2019 przed Domem
Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64. W wernisażu wzięli udział prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, prezes
Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej Dariusz Bonisławski oraz prof. Jacek Wołoszyn.
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Przedstawiciele IPN wzięli udział także w uroczystościach na „Łączce”.
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CENTRALA IPN

27 lutego

Warszawa,  Kwatera „Ł” na Cmentarzu Powązkowskim – prezentacja
wystawy „Kwatera Ł. Panteon narodowy pod cmentarnym murem”

27 lutego – 8 marca

odsłonięcie 11 tablic pamiątkowych w szkołach, do których uczęszczali
bohaterowie konspiracji młodzieżowej

28 lutego

Warszawa – konferencja prasowa poświęcona bohaterom konspiracji
młodzieżowej oraz ich upamiętnieniu przez Instytut Pamięci Narodowej

Warszawa – pokaz filmu „Wyklęty” (kino „Atlantic”)

1 marca

Warszawa, godz. 9.30 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej członków
młodzieżowej organizacji antykomunistycznej (XIII Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa – Kuli przy ul. Oszmiańskiej
23/25) z udziałem prezesa Jarosława Szarka

Warszawa, godz. 11.00 – otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo.
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach
1944/45–1956” poświęconej konspiracyjnym organizacjom młodzieżowym
działającym na ziemiach polskich w latach 1944 – 1956. Wystawy zostały otwarte
w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście), Białymstoku, Bydgoszczy,
Bytomiu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Mysłowicach, Piotrkowie
Trybunalskim, Poznaniu, Pułtusku, Rzeszowie, Słupcy, Starogardzie
Gdańskim, Tomaszowie Mazowieckim, Wrocławiu.

Warszawa, Kwatera „Ł”, godz. 12.00 – uroczystości z udziałem kierownictwa
IPN

Warszawa, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, godz.
16.00 – uroczystości z udziałem kierownictwa IPN

Warszawa – prezentacja książki „Obszar Centralny Zrzeszenia WiN”. W dyskusji
udział wzięli: dr Tomasz Łabuszewski, dr Kazimierz Krajewski, dr Andrzej
Chmielarz, rozmowę poprowadził redaktor dr Jędrzej Lipski (Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, godz. 17.30)
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Warszawa, godz. 18.00 – uroczystości na pl. Piłsudskiego z udziałem
kierownictwa IPN

Bruksela – Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Siedlce – prelekcja Kamili Sachnowskiej z Biura Poszukiwań i Identyfikacji:
„Kwatera Ł. Panteon narodowy pod cmentarnym murem” (Muzeum Regionalne w
Siedlcach, godz. 18.00)

2 marca

Warszawa – seminarium dla nauczycieli poświęcone Janowi Rodowiczowi
„Anodzie” – harcerzowi Szarych Szeregów i żołnierzowi Armii Krajowej,
powstańcowi warszawskiemu, jednej z tysięcy ofiar stalinizmu (Centrum
Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25).

5 marca

Warszawa – objazd naukowy dla uczniów – uczestników projektu edukacyjnego
„Łączka i inne miejsca poszukiwań”, uczniowie odwiedzą Willę Jasny Dom, Łączkę
oraz Muzeum Katyńskie

Warszawa – lekcje pt. „Niezłomni” z udziałem grupy rekonstrukcyjnej

6 marca

Warszawa – lekcje pt. „Niezłomni” z udziałem grupy rekonstrukcyjnej

7 marca

Warszawa – wydarzenie multimedialno-artystyczne w 70. rocznicę śmierci mjr. H.
Dekutowskiego „Zapory”; o godz. 11:00 w kinie Luna odbędzie się projekcja filmu
„Zapora” (prod. IPN), po filmie odbędzie się panel dyskusyjny. W Teatrze Polskim
rozpocznie się druga część wydarzenia – koncert Zespołu Sonanto przeplatany
urywkami wspomnień kombatantów, które były nagrywane przy okazji produkcji
filmu „Zapora”, a nie ma ich w filmie. Darmowe wejściówki do odebrania w kasie
teatru.

15 i 16 lutego

Warszawa – seminarium dla nauczycieli „Dowody zbrodni”, organizowane przez
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji i Biuro Edukacji Narodowej

marzec

Edukacyjna paczka historyczna na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
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Wyklętych – paczka dla szkół, centrów kultury, harcerzy i innych jednostek
edukacyjnych, zwierająca wystawę edukacyjną, pakiet materiałów dla nauczyciela
oraz dwa audiobooki z tekstami źródłowymi do wykorzystania na zajęciach
rocznicowych
(https://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-d
zien/edukacyjna-paczka-histo/18169,EDUKACYJNA-PACZKA-HISTORYCZNA-na-
Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html)

akcja edukacyjna o katowniach praskich, organizowana we współpracy z
oddziałem warszawskim IPN. W planach są spacery edukacyjne dla młodzieży,
nauczycieli oraz osób chętnych (przy wcześniejszych zapisach) połączone z
zejściem do piwnicy byłej katowni NKWD przy ul. Strzeleckiej 8. W ramach akcji
edukacyjnej zrealizowany zostanie odcinek „Wideoczatu z historią” poświęcony
katownią praskim oraz odbędzie się spotkanie w CE Przystanek Historia z
reżyserką E. Żmigrodzką, połączone z projekcją filmu „W samym centrum miasta”.
– projekt jest we wczesnej fazie planowania i dużo zależy od tego, kiedy skończą
się prace przy Strzeleckiej.

 

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU

28 lutego

Białystok – pokaz filmu „Wyklęty”

1 marca

Białystok – odsłonięcie tablicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych

Białystok – otwarcie wystawy poświęconej organizacjom młodzieżowym
„Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/45-1956”

Białystok – Spektakl Teatru Nie Teraz „Wyklęci 44” 

Drozdowo-Zasłużne gm. Orzysz – wykład Piotra Łapińskiego „Podporucznik
Stanisław Grabowski ps. „Wiarus” (1921–1952). Zarys biografii”

2 marca

Łomża – Spektakl Teatru Nie Teraz „Wyklęci 44”

3 marca

Piątnica – poświęcenie grobu żołnierzy AK por. Stanisława Marchewki ps. Ryba i

https://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-dzien/edukacyjna-paczka-histo/18169,EDUKACYJNA-PACZKA-HISTORYCZNA-na-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html
https://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-dzien/edukacyjna-paczka-histo/18169,EDUKACYJNA-PACZKA-HISTORYCZNA-na-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html
https://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-dzien/edukacyjna-paczka-histo/18169,EDUKACYJNA-PACZKA-HISTORYCZNA-na-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66454,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66439,Projekcja-filmu-Wyklety-Bialystok-28-lutego-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66439,Projekcja-filmu-Wyklety-Bialystok-28-lutego-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66454,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66454,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66454,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66640,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66640,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66640,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66640,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Bialystok-1-marca-2019.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66235,Wykleci-44.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66235,Wykleci-44.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66235,Wykleci-44.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66235,Wykleci-44.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66643,Uroczyste-poswiecenie-grobu-zolnierzy-Armii-Krajowej-por-Stanislawa-Marchewki-ps.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66643,Uroczyste-poswiecenie-grobu-zolnierzy-Armii-Krajowej-por-Stanislawa-Marchewki-ps.html


jego żony Agnieszki (godz. 11:30 – msza święta w kościele pw. Przemienia
Pańskiego w Piątnicy, 13:00 – poświęcenie grobu na cmentarzu parafialnym w
Piątnicy)

Łapy – wykład Waldemara Tyszuka „Kazimierz Kamieński »Huzar« i podziemie
niepodległościowe w rejonie Łap i Wysokiego Mazowieckiego 1944–1956”,
prezentacja wydawnictw IPN

Jedwabne – wykład Łukasza Lubicz-Łapińskiego „Żołnierze Wyklęci Ziemi
Łomżyńskiej 1944-1957”

4 marca

Siemiatycze– Spektakl Teatru Nie Teraz „Wyklęci 44”

DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE

21 lutego

Ostróda – pokaz filmu Podporucznik Henryk Wieliczko „Lufa” oraz dyskusja o
działalności podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach

1 marca

Olsztyn – pokaz filmu „Wyklęty”

Ostróda – marsz pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przedstawienie przygotowane
przez młodzież szkolną poświęcone antykomunistycznemu oporowi 1944-1956

2 marca

Olsztyn – indywidualne zawody strzeleckie z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

7 marca

Ostróda – wykład Michała Ostapiuka „Kapitan Romuald Rajs »Bury« i specyfika
wojny partyzanckiej” (Biblioteka Miejska, godz. 18.00)

21 marca

Ostróda – wykład Michała Ostapiuka „Religijność żołnierzy podziemia
niepodległościowego” w ramach cyklu „By świat usłyszał" (godz. 18.00)

marzec

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66643,Uroczyste-poswiecenie-grobu-zolnierzy-Armii-Krajowej-por-Stanislawa-Marchewki-ps.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66643,Uroczyste-poswiecenie-grobu-zolnierzy-Armii-Krajowej-por-Stanislawa-Marchewki-ps.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66643,Uroczyste-poswiecenie-grobu-zolnierzy-Armii-Krajowej-por-Stanislawa-Marchewki-ps.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66235,Wykleci-44.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66235,Wykleci-44.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66157,Indywidualne-zawody-strzeleckie-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykle.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66157,Indywidualne-zawody-strzeleckie-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykle.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66157,Indywidualne-zawody-strzeleckie-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykle.html


Olsztyn – lekcje tematyczne w szkołach podstawowych i średnich

ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU

27 lutego do 4 marca

Gdańsk – na telebimie ustawionym przy jednym z najbardziej ruchliwych ulic w
Gdańsku (al. Żołnierzy Wyklętych) była wyświetlana grafika wraz z napisem: „Czy
wiesz, że znajdujesz się na Alei Żołnierzy Wyklętych? W tym szczególnym czasie
pamiętaj o polskich bohaterach. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”

27 lutego

Gdańsk – wykład prof. Piotra Niwińskiego „Represje wobec poakowskiego
środowiska wileńskiego na Pomorzu po II wojnie światowej” (Dom Kresy w
Gdańsku, al. Grunwaldzka 5, godz. 17.00)

28 lutego

Gdańsk – pokaz filmu „Wyklęty” (siedziba Oddziału IPN w Gdańsku, godz. 17.00)

1 marca

Gdańsk – uroczysty Apel Pamięci przy oficjalnie odsłoniętym rok temu Pomniku
Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku oraz uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym
przy grobach bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza
„Zagończyka” (godz. 17.00)

Starogard Gdański – odsłonięcie tablicy upamiętniającej członków
konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Jord-Just oraz otwarcie wystawy
„Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/45-1956” w I LO w Starogardzie Gdańskim (godz.  11.00)

2 marca

Elbląg – pokaz filmów o Żołnierzach Wyklętych (m.in. „Żbik – powstaniec z
Żoliborza”, „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944”, „Tarzan –
Ułan z Zawichostu”) (Centrum Spotkań Europejskich, godz. 10.00)

23 marca

Gdańsk – II edycja Pomorskiego Przeglądu Teatralnego „Historie Bohaterów
Niezłomnych”. W trakcie wydarzenia amatorskie zespoły artystyczne z Pomorza
zaprezentują w przedstawieniach i formach teatralnych własne interpretacje

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66175,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66712,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-zapomnianych-czlonkow-Mlodziezowej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66712,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-zapomnianych-czlonkow-Mlodziezowej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66712,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-zapomnianych-czlonkow-Mlodziezowej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66712,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-zapomnianych-czlonkow-Mlodziezowej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66712,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-zapomnianych-czlonkow-Mlodziezowej.html


historii polskich bohaterów walczących o wolność i niepodległość zniewolonej
Ojczyzny (Teatr Wybrzeże)

DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

28 lutego

Wąbrzeźno – w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się lokalne
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem: „Wąbrzescy
niezłomni”. W programie wydarzenia znalazł się: wernisaż wystawy IPN oraz
sympozjum naukowe. Mieszkańcom miasta została zaprezentowana wystawa pt.
„Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw" autorstwa
dr Alicji Paczoskiej-Hauke (OBPiI, Bydgoszcz).

1 marca

Bydgoszcz – III Bydgoski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych (pod patronatem
Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego)

Bydgoszcz – wernisaż  wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” (plac przed Kujawsko-
Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy)

Bydgoszcz – na budynku przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4, o godz. 10 odbyło się
odsłonięcie tablicy informującej, że „w tym budynku od lutego 1945 r.
funkcjonował Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (…). W piwnicach
budynku katowani i mordowani byli polscy patrioci wśród nich ppor. AK Leszek
Biały”. Cześć ich pamięci;

6 marca

Bydgoszcz – pokaz filmy „Wyklęty”, godz. 17.30, Sala Sesyjna Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3

marzec

zestawy edukacyjne do szkół przygotowane przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH

25 lutego

Katowice – spektakl teatru uczniowskiego z Żor pt. „Poziomki” (Teatr Ateneum w
Katowicach) dla uczniów śląskich szkół, poświęcony pokoleniu Żołnierzy
Wyklętych

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66175,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-program.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13757,Dla-Ciebie-Polsko-i-dla-Twojej-chwaly-Zolnierze-Wykleci-Pomorza-i-Kujaw.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66172,Zapraszamy-do-udzialu-w-III-Bydgoskim-Tescie-Wiedzy-o-Zolnierzach-Wykletych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66172,Zapraszamy-do-udzialu-w-III-Bydgoskim-Tescie-Wiedzy-o-Zolnierzach-Wykletych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66172,Zapraszamy-do-udzialu-w-III-Bydgoskim-Tescie-Wiedzy-o-Zolnierzach-Wykletych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66763,Zestaw-edukacyjny-dla-szkol-dotyczacy-tematu-podziemia-niepodleglosciowego-i-Nar.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66244,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html


28 lutego

Mysłowice – odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność Tajnego Harcerstwa
Krajowego w Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Uroczystości będzie
towarzyszyła akcja edukacyjna prowadzona przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej IPN w Katowicach oraz prezentacja wystawy „Zapomniane ogniwo.
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach
1944/1945-1956”. W jej trakcie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Adama
Grymana z Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach pt. „Tajne Harcerstwo
Krajowe – Szeregi Wolności” oraz obejrzeć program artystyczny przygotowany
przez młodzież I LO.

1 marca

Katowice – uroczystości w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w
Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 1. W programie: występ  uczniów  XV Liceum
Ogólnokształcącego  im. rtm. W. Pileckiego z Katowic pt. „Wyklęci bo niezłomni i
do końca wierni Niepodległej", msza św. pod przewodnictwem ks. kan. dr.  hab.
Andrzeja Nowickiego w intencji wszystkich bohaterów podziemia
niepodległościowego oraz Apel Pamięci (godz. 10.30)

Katowice – wykład Ryszarda Mozgola ,,Młodzież - Kontra. Konspiracja
młodzieżowa na terenach województwa śląskiego 1948-1956"

Katowice – promocja publikacji Wypatrując Andersa. Konspiracja
antykomunistyczna w województwie śląskim 1945-1948 autorstwa Adam Dziuby,
Tomasza Kurpierza i Dariusza Węgrzyna (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek
Historia”, ul. św. Jana 10, godz 14.00)

Tarnowskie Góry – wykład otwarty: „Wyklęta tradycja. „Ogień” i jego ludzie”
(Muzeum w Tarnowskich Górach)

Tarnowskie Góry  – dwa pokazy filmów pt. „Inka. 1946” połączone z wystawą
„Inka” oraz prelekcją dla młodzieży

5 marca

Bytom – V sesja popularnonaukowa „Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”
(Sala Sesyjna Urzędu Miasta). W ramach sesji otwarta zostanie wystawa
„Zapomniane Ogniwo. Konspiracja młodzieżowa w Polsce w latach 1944/45-1956”

13 marca

Częstochowa – seminarium dla nauczycieli pt. „Między Częstochową a
Lublińcem. Zapomniani Żołnierze Niezłomni 1945–1947” (Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie)

https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66238,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Tajne-Harcerstwo-Krajowe-Szeregi-Wolnosci-My.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66484,Wyklad-Ryszarda-Mozgola-Mlodziez-Kontra-Konspiracja-mlodziezowa-na-terenach-woje.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66484,Wyklad-Ryszarda-Mozgola-Mlodziez-Kontra-Konspiracja-mlodziezowa-na-terenach-woje.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66484,Wyklad-Ryszarda-Mozgola-Mlodziez-Kontra-Konspiracja-mlodziezowa-na-terenach-woje.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/66379,Promocja-ksiazki-Wypatrujac-Andersa-Konspiracja-niepodleglosciowa-w-wojewodztwie.html


ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

28 lutego

Kraków – O Żołnierzach Wyklętych na krakowskim „Przystanku Historia”
(Centrum Edukacyjne IPN, godz. 17.30)

1 marca

Kraków – otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” (pl. Szczepański, godz.
10.30)

Kraków, kino „Kijów” – spotkanie edukacyjne z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych dla uczniów połączone z seansami filmowymi

Miechów –pokaz filmu „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego

Olkusz – pokaz filmu „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego

Skawina – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem
przedstawicieli IPN

Tymbark – odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców Gminy Tymbark –
uczestników walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Rynek w Tymbarku)

3 marca

Kraków – uroczystości w katedrze na Wawelu, po mszy św. zebrani wyruszyli z
towarzyszeniem orkiestry wojskowej, ul. Grodzką na Rynek Główny i dalej ulicami
Szewską, Podwale, Piłsudskiego i al. 3 maja do parku Jordana, gdzie rozpoczęły się
dalsze uroczystości. W ich trakcie odczytany został Apel Poległych,
przedstawiciele władz, instytucji, organizacji i kombatantów złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod popiersiami wielkich Polaków XX wieku.

Kraków – koncerty galowe w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” (Filharmonia
Krakowska)

5 marca

Olkusz – gra miejska „Młodzieżowa konspiracja 1945-1956 na ziemi olkuskiej”

artykuł Filipa Musiała na temat młodzieżowego podziemia niepodległościowego w
stałej kolumnie IPN w „Dzienniku Polskim” 

prezentacje wystaw „Gurgacz”, Wiarusy”, „ZP Błyskawica”, „Proces krakowski” w
kilkunastu szkołach województwa małopolskiego

8 marca

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66511,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Krakow-Kielce-Malopolska-Swietokrzysk.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66526,O-Zolnierzach-Wykletych-na-krakowskim-Przystanku-Historia-28-lutego-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66526,O-Zolnierzach-Wykletych-na-krakowskim-Przystanku-Historia-28-lutego-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66526,O-Zolnierzach-Wykletych-na-krakowskim-Przystanku-Historia-28-lutego-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66532,Zapomniane-ogniwo-Otwarcie-wystawy-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66532,Zapomniane-ogniwo-Otwarcie-wystawy-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66532,Zapomniane-ogniwo-Otwarcie-wystawy-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66532,Zapomniane-ogniwo-Otwarcie-wystawy-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65839,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Zapisy-na-spotkania-edukacyjne-i-sean.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65839,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Zapisy-na-spotkania-edukacyjne-i-sean.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65839,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Zapisy-na-spotkania-edukacyjne-i-sean.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66241,Wyklety-Projekcje-filmu-dla-uczniow-Miechow-i-Olkusz-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66241,Wyklety-Projekcje-filmu-dla-uczniow-Miechow-i-Olkusz-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66241,Wyklety-Projekcje-filmu-dla-uczniow-Miechow-i-Olkusz-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66241,Wyklety-Projekcje-filmu-dla-uczniow-Miechow-i-Olkusz-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66535,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Tymbark-1-marca.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66535,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Tymbark-1-marca.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66535,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Tymbark-1-marca.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66535,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Tymbark-1-marca.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66535,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Tymbark-1-marca.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66247,Krakowskie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65827,Koncerty-Galowe-w-Holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Krakow-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65827,Koncerty-Galowe-w-Holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Krakow-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65827,Koncerty-Galowe-w-Holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Krakow-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65827,Koncerty-Galowe-w-Holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Krakow-3-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/65827,Koncerty-Galowe-w-Holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Krakow-3-marca-2019.html


Skała – odsłonięcie tablicy upamiętniającej młodzieżową organizację
niepodległościową – Młodzież Armii Krajowej – w Skale na terenie Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka

24 marca

Osielec pod Jordanowem – odsłonięcie pomnika mjr Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki"

DELEGATURA W KIELCACH

25 lutego – 8 marca

Zagnańsk – prezentacja wystawy „Polska Walcząca”, Zespół Szkół Leśnych w
Zagnańsku (woj. świętokrzyskie)

28 lutego

Kielce – prezentacja spektaklu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”
(Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, godz. 17.00)

Sandomierz – wykład dr. Marka Jedynaka w cyklu „Sandomierskie Spotkanie
Naukowe”, pt. „Ppłk Antoni Wiktorowski „Kruk”, „Piast” (1894 – 1945). Winny
„zbrodni historycznej kontrrewolucji” skazany na zapomnienie, a jednak wiecznie
żywy w pamięci potomnych (Ratusz w Sandomierzu, godz. 18.00 )

1 marca

Kielce – uroczystości upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemia, rozpoczęły się zapaleniem zniczy w miejscach
poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kielce – prezentacja spektaklu „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”
dla zorganizowanych grup szkolnych (Kieleckie Centrum Kultury, godz. 10.00)

Starachowice – wykład dr. Marka Jedynaka „Konspiracja poakowska w rejonie
Starachowic 1945–1948” (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach, Al. Świętego Jana
Pawła II 18, godz. 11.00)

Kielce – rozstrzygnięcie VI wojewódzkiego konkursu „Żołnierze Niezłomni. Pamięci
zapomnianych bohaterów naszego regionu”, we współpracy z III LO z Oddziałami
Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i
Obywatelskiej w Kielcach (Kieleckie Centrum Kultury)

1–18 marca

Kielce – prezentacja wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66538,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-dzialaczy-Mlodziezy-Armii-Krajowej-Skala-8-m.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66538,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-dzialaczy-Mlodziezy-Armii-Krajowej-Skala-8-m.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66538,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-dzialaczy-Mlodziezy-Armii-Krajowej-Skala-8-m.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66538,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-dzialaczy-Mlodziezy-Armii-Krajowej-Skala-8-m.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67327,Odsloniecie-pomnika-mjr-Zygmunta-Szendzielarza-ps-Lupaszka-Osielec-24-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67327,Odsloniecie-pomnika-mjr-Zygmunta-Szendzielarza-ps-Lupaszka-Osielec-24-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67327,Odsloniecie-pomnika-mjr-Zygmunta-Szendzielarza-ps-Lupaszka-Osielec-24-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67327,Odsloniecie-pomnika-mjr-Zygmunta-Szendzielarza-ps-Lupaszka-Osielec-24-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67327,Odsloniecie-pomnika-mjr-Zygmunta-Szendzielarza-ps-Lupaszka-Osielec-24-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66511,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Krakow-Kielce-Malopolska-Swietokrzysk.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66229,Projekcja-spektaklu-Wykleci-przez-komunistow-Zolnierze-Niezlomni-Kielce-28-luteg.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66229,Projekcja-spektaklu-Wykleci-przez-komunistow-Zolnierze-Niezlomni-Kielce-28-luteg.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66229,Projekcja-spektaklu-Wykleci-przez-komunistow-Zolnierze-Niezlomni-Kielce-28-luteg.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66298,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66298,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66298,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66298,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66667,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Starachowice-woj-swietokrzyskie-1-mar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66667,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Starachowice-woj-swietokrzyskie-1-mar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66667,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Starachowice-woj-swietokrzyskie-1-mar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66667,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Starachowice-woj-swietokrzyskie-1-mar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66661,Zapomniane-ogniwo-Wystawa-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej-Kielce-1.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66661,Zapomniane-ogniwo-Wystawa-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej-Kielce-1.html


młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” (skwer Stefana
Żeromskiego w Kielcach)

 2 marca

Bodzentyn – prelekcja Leszka Bukowskiego „Gdzie są groby z tamtych
lat” (Szkoła Podstawowa w Leśnej–Starej Wsi, Bodzentyn, godz.. 14.00)

5 marca

Kielce – projekcja filmu „Mój przyjaciel Laluś” (Centrum Edukacyjne „Przystanek
Historia” w Kielcach, godz. 17.00)

10–24 marca

Starachowice – prezentacja wystawy „Polska Walcząca” (Szkoła Podstawowa nr
10)

marzec

Kielce – prezentacja wystawy „Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz”
(„Przystanek Historia” w Kielcach)

Skarżysko-Kamienna – prezentacja wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona
pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946” (Miejskie Centrum Kultury)

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE

28 lutego

Lublin – konferencja popularnonaukowa „Żołnierze Niezłomni – historia i
przywracanie pamięci ” (siedziba IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2)

1 marca

Lublin – otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” (Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie)

Lublin – projekcja filmu „Wyklęty”

2 marca

Łęczna – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod
patronatem honorowym IPN, wykłady pracowników Oddziału IPN w Lublinie: Artura
Piekarza i dr. hab. Tomasza Panfila na temat Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” i

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66661,Zapomniane-ogniwo-Wystawa-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej-Kielce-1.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66661,Zapomniane-ogniwo-Wystawa-o-mlodziezowej-konspiracji-antykomunistycznej-Kielce-1.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66685,Projekcja-filmu-Moj-przyjaciel-Lalus-Kielce-5-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66685,Projekcja-filmu-Moj-przyjaciel-Lalus-Kielce-5-marca-2019.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/66685,Projekcja-filmu-Moj-przyjaciel-Lalus-Kielce-5-marca-2019.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66451,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-z-IPN-Lublin.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66409,Zolnierze-Niezlomni-historia-i-przywracanie-pamieci-Konferencja-popularno-naukow.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66409,Zolnierze-Niezlomni-historia-i-przywracanie-pamieci-Konferencja-popularno-naukow.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66409,Zolnierze-Niezlomni-historia-i-przywracanie-pamieci-Konferencja-popularno-naukow.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66862,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66862,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66862,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66862,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66862,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66862,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66463,Projekcja-filmu-Wyklety-dla-szkol-Lublin-1-marca-2019.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66463,Projekcja-filmu-Wyklety-dla-szkol-Lublin-1-marca-2019.html


Stanisława Kuchcewicza ps. „Wiktor”

3 marca

Radecznica – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kurów – Gminny Ośrodek Kultury: wykład dr. Rafała Drabika „Żołnierze Wyklęci na
Lubelszczyźnie”, godz. 17.00

Glasgow (Szkocja) – wykład dr. Sławomira Poleszaka „Zbrojne podziemie
antykomunistyczne w powojennej Polsce”

4 marca

Zwierzyniec – odsłonięcie tablicy poświęconej młodzieżowej konspiracji
antykomunistycznej (Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana
Zamoyskiego), godz. 11.00

Lublin – wykład Rafała Kaliszuka (ZMS UM Lublin) dla klas biologiczno-chemicznych
szkół ponadpodstawowych „Prace identyfikacyjne ofiar totalitaryzmów prowadzone w
Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (sala
konferencyjna IPN Lublin, ul. Wodopojna 2, godz. 10.00)

5 marca

Lublin – spotkanie historyczne z pracownikami lubelskiego IPN dla młodzieży
„Bohaterowie tacy jak Wy", ukazujące postacie podziemia niepodległościowego
jako ludzi bliskich współczesnym młodym ludziom. Wydarzenie organizowane we
współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim (siedziba LUW, Sala Błękitna,
godz. 10.00).

6  marca

Lublin – promocja publikacji dr Janiny Kiełboń Więźniarki polityczne Lubelszczyzny
1944-1956 (sala konferencyjna IPN Lublin, godz. 11.00)

Ryki – wykład Artura Piekarza o kpt. Stanisławie Łukasiku ps. „Ryś” (kino Renesans,
godz. 11.00)

7 marca

Lublin – spotkanie dla młodzieży z ppłk. Marianem Pawełczakiem ps. „Morwa”. Emisja
filmu IPN „Zapora” (sala konferencyjna IPN Lublin, ul. Wodopojna 2, godz. 9.00)

DELEGATURA IPN W RADOMIU

21 lutego



Radom – promocja książki Grzegorza Motyki Obywatel „Igła” – krawiec ze
Skaryszewa. Analiza mikrohistoryczna rewolucji wyklętych (Miejska Biblioteka
Publiczna w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12, godz. 16.00)

1 marca

Przystanek Historia w Puszczy Kozienickiej – piknik historyczny „Noc
Wyklętych”

Grójec – otwarcie wystawy „Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w
regionie radomskim” w 1 Grójeckim Ośrodku Radioelektronicznym połączone z
konkursem wiedzy dla żołnierzy nt. „Historia walki Żołnierzy Wyklętych o
niezawisłość”

12 marca

Radom – prelekcja dr. Arkadiusza Kutkowskiego „Żołnierze Wyklęci w regionie
radomskim połączona z projekcją filmu „Komendant Zagończyk” ( III LO w Radomiu)

25 marca

Białobrzegi – prezentacja wystawy „Bić się do końca. Podziemie
niepodległościowe w regionie radomskim” towarzysząca konkursowi wiedzy
historycznej „Żołnierze Wyklęci. Troska o pamięć i czas” organizowanemu pod
patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

26 marca

Zwoleń – promocja książki Grzegorza Motyki Obywatel „Igła” – krawiec ze
Skaryszewa. Analiza mikrohistoryczna rewolucji wyklętych, (Centrum Regionalne
przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, godz. 18:30)

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

27 lutego

Tomaszów Mazowiecki – odsłonięcie tablicy w budynku I Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego (ul. Mościckiego 22) w hołdzie członkom
antykomunistycznej organizacji „Orlęta”, działającej na terenie Tomaszowa
Mazowieckiego w latach 1951–1952, założonej przez uczniów mieszczącego się w
tym budynku I Liceum Ogólnokształcącego i otwarcie wystawy „Zapomniane
Ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach
1944/45–1956” z udziałem prezesa IPN Jarosława Szarka

1 marca

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66505,Prezes-IPN-odsloni-tablice-pamiatkowa-ku-czci-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html


Łódź – prezentacja wystawy IPN „Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko
Polskie” (XII Liceum Ogólnokształcące)

Piotrków Trybunalski, I LO im. Bolesława Chrobrego – otwarcie wystawy
„Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/45-1956” (godz. 12.00)

Tomaszów Mazowiecki – pokaz filmu „Wyklęty”

5–6 marca

Łódź – ogólnopolska konferencja naukowa „Młodzieżowy opór antykomunistyczny
w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej”

 

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU

27 lutego

Wschowa – I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica (ul. Kościuszki 11, godz. 11.00)
– odsłonięcie tablicy w hołdzie członkom młodzieżowej organizacji antykomunistycznej
„Młodzieżowe Siły Zbrojne”, działającej we Wschowie w latach 1951–1952, założonej
przez uczniów Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, dzisiejszego I Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica. Uroczystości w auli szkolnej towarzyszyć będzie wykład
Marcina Podemskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu
pt. „Młodociani wschowscy Wyklęci – rys historyczny antykomunistycznej
organizacji Młodzieżowe Siły Zbrojne”.

28 lutego

Poznań – pokaz filmu „Wyklęty”

1 marca

Poznań – prezentacja wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956”. (Plac Wolności  w
Poznaniu – do 20 marca 2019)

Zielona Góra – prezentacja filmu „Ułaskawienie" w reż. Jana Jakuba Kolskiego
oraz wykład Marty Szczesiak-Ślusarek „Żołnierze Wyklęci i ich losy” (Wojewódzka i
Miejska Biblioteka im. C. Norwida)

6 marca

Zielona Góra – pokaz filmu „Wyklęty”

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66232,Pokaz-filmu-Wyklety-Tomaszow-Mazowiecki-1-marca-2019.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66232,Pokaz-filmu-Wyklety-Tomaszow-Mazowiecki-1-marca-2019.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66223,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Mlodziezowy-opor-antykomunistyczny-w-Polsce-i-k.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/66223,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Mlodziezowy-opor-antykomunistyczny-w-Polsce-i-k.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66250,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2019.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66700,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-Mlod.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66160,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Poznan-.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66160,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Poznan-.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66721,Prezentacja-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66721,Prezentacja-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66721,Prezentacja-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66721,Prezentacja-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-z.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/65185,Klub-Filmowy-Historia-na-duzym-ekranie-w-Zielonej-Gorze.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/65185,Klub-Filmowy-Historia-na-duzym-ekranie-w-Zielonej-Gorze.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/65185,Klub-Filmowy-Historia-na-duzym-ekranie-w-Zielonej-Gorze.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/65185,Klub-Filmowy-Historia-na-duzym-ekranie-w-Zielonej-Gorze.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66163,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Zielona.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66163,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Zielona.html


22 marca – 10 kwietnia

Poznań – prezentacja wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956” (Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu)

marzec

rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów „Poezja wyklęta" dla młodzieży szkolnej

15 – 30 kwietnia

Słupca – prezentacja wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945 – 1956" ( Liceum
Ogólnokształcące, plac Szkolny 1 – do 30 kwietnia 2019).

 

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

12 lutego

Rzeszów – pokaz filmu „Generał NIL”

25 lutego – 4 marca

Rzeszów – prezentacja wystawy „Władysław Koba (1914-1949)” (Zespół Szkół nr
2)

25 lutego – 8 marca

Wólka Niedźwiedzka – prezentacja wystawy „Żołnierze Wyklęci.
Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r.”  (Zespół Szkół)

Łańcut – prezentacja wystawy  „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie
na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”  (II Liceum Ogólnokształcące) 

28 lutego

Rzeszów – pokaz filmu „Generał NIL” (pokaz dla Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Prezentek)

publikacja dodatków w „Super Nowościach” i „Nowinach”, poświęconych
konspiracji młodzieżowej

1 marca

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/65215,Konkurs-muzyczny-Poezja-wykleta.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66184,1-marca-2019-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html


Mielec – wmurowanie tablicy poświęconej organizacjom młodzieżowym (I Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu).  Tablica poświęcona
będzie młodzieżowym organizacjom „Stalowi Polacy” i „Wolność i Sprawiedliwość”

Krosno – prelekcja dr. Mirosława Surdeja (Oddział IPN w Rzeszowie) połączona z
prezentacją książki „Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej –
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947” (Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Krośnie)

Rzeszów –uroczystości organizowane przez rzeszowski oddział IPN, 3.
Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej, 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich,
Urząd Miasta Rzeszowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Podkarpacki (początek: godz. 8.30 – Msza Święta w Kościele Farnym pw. św.
Wojciecha i Stanisława)

Rzeszów – otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945 – 1956" (Podkarpacki
Urząd Wojewódzki, godz. 11.30)

 5 – 19 marca

Dębica – prezentacja wystawy „Śladami zbrodni komunistycznych na
Rzeszowszczyźnie z lat 1944-1956 (I Liceum Ogólnokształcące)

11– 18 marca

Sokołów Małopolski – prezentacja wystawy  „Żołnierze Niezłomni.
Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” (Muzeum
Regionalne)

12 marca

Rzeszów – pokaz filmu dokumentalnego „WiN. Wolność i Niezawisłość. Ostatnia
nadzieja” w reż. Sławomira Górskiego, w ramach cyklu „Filmowy wtorek z IPN” w
Kinie Zorza

14 marca

Rzeszów – spotkanie ze Stanisławem Wnorowskim, synem Aliny Wnorowskiej,
urodzonym 22 kwietnia 1947 r. w celi śmierci na zamku w Rzeszowie

20 marca –23 kwietnia

Jasło  – prezentacja wystawy  „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne
podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” (Muzeum Regionalne)

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/67000,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/67000,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/67000,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/67000,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66937,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Rzeszow-1-marca-2019.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66937,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Rzeszow-1-marca-2019.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66937,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Rzeszow-1-marca-2019.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66937,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Rzeszow-1-marca-2019.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66937,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Rzeszow-1-marca-2019.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66937,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Rzeszow-1-marca-2019.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66940,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66940,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66940,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66940,Otwarcie-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziem.html


 

ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

27 lutego

Dębno – „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na
ziemiach polskich w latach 1944/1945 – 1956" (Szkoła Podstawowa nr 3, godz.
10.00)

Szczecin – spacer edukacyjny „Śladami zbrodni. Miejsca szczecińskiej bezpieki”

28 lutego

premiera audiobooka Wileńska łączniczka AK. Z Danutą Szyksznian-Ossowską
„Sarenką” rozmawia Magdalena Semczyszyn w Polskim Radiu Szczecin

1 marca

Gorzów Wielkopolski – pokaz filmu „Wyklęty” (Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna, godz. 17.30)

Szczecin, godz. 12.00 – apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą
upamiętniającą osoby przetrzymywane i zamordowane w budynku więzienia w
latach 1945–1956 (Areszt Śledczy, ul. Kaszubska 28)

Szczecin, godz. 13.00 – ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą
żołnierzy podziemia niepodległościowego, przetrzymywanych i torturowanych w
budynku WUBP/WUdsBP w latach 1945–1956 (gmach Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47)

6 marca

Szczecin – pokaz filmu Żelazny „Legenda Wileńskiej Partyzantki AK” (Kino
Zamek, godz. 17.00)

 

ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

27 lutego

Warszawa – uroczystości organizowane pod willą „Jasny Dom” przy ul.
Świerszcza 2 z udziałem wiceprezesa IPN dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka (dawna
siedziba Głównego Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa Ludowego Wojska
Polskiego), wykład Marcina Łaszczyńskiego (OBEN IPN w Warszawie)

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66604,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-WykletychSzczecin-1-marca-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66634,Wernisaz-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Debno-27-lutego-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66634,Wernisaz-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Debno-27-lutego-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66634,Wernisaz-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Debno-27-lutego-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66634,Wernisaz-wystawy-Zapomniane-ogniwo-Debno-27-lutego-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66625,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Gorzow-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66625,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Gorzow-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66625,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Gorzow-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66214,Pokaz-filmu-ZelaznyLegenda-Wilenskiej-Partyzantki-AKSzczecin-6-marca-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66214,Pokaz-filmu-ZelaznyLegenda-Wilenskiej-Partyzantki-AKSzczecin-6-marca-2019.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66214,Pokaz-filmu-ZelaznyLegenda-Wilenskiej-Partyzantki-AKSzczecin-6-marca-2019.html


1 marca

Warszawa – odsłonięcie tablicy upamiętniającej członków młodzieżowej
organizacji antykomunistycznej ((XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa – Kuli przy ul. Oszmiańskiej 23/25, godz.
9.30)

Warszawa – warsztaty edukacyjne organizowane (OBEN IPN w Warszawie) w
oparciu o komiks IPN „Na partyzanckich ścieżkach 1946 r.” oraz pokaz filmu
animowanego przygotowanego na podstawie  komiksu (Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, godz. 10.00)

Warszawa – prezentacja książki „Obszar Centralny Zrzeszenia WiN”. W dyskusji
udział wzięli: dr Tomasz Łabuszewski, dr Kazimierz Krajewski, dr Andrzej
Chmielarz, rozmowę poprowadził redaktor dr Jędrzej Lipski (Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, godz. 17.30)

Warszawa – Marsz Pamięci na warszawskiej Pradze

2 marca

Warszawa  – gra miejska „Tajemnice Rakowieckiej”  organizowana przez IPN
Oddział w Warszawie i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

3 marca

Pułtusk – uroczystości w Domu Polonii – wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego na
temat żołnierzy wyklętych i pokaz filmów „Z archiwum IPN”

11 marca

Warszawa – warsztaty edukacyjne na Powązkach Wojskowych pt. „Kwatera Ł –
pogrzebana pamięć ” – prowadzenie: Marcin Łaszczyński (OBEN IPN w Warszawie)

13 marca

Warszawa – „Także myśl była bronią” – wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego w
ramach Bielańsko-Żoliborskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca – 31 marca – prezentacje wystaw:

Pułtusk – „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na
ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” (LO im. Piotra Skargi)

Pułtusk – „Ostatni leśni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953” ( Dom Polonii)

Warszawa –„Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948” ( Parafia Katedralna Św.
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Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika)

Przasnysz – „Oddziały Łupaszki” – (Jednostka Wojskowa)

marzec – pakiet edukacyjny „Także myśl była bronią. Antykomunistyczne podziemie
poakowskie o sobie i innych” (wybór tekstów: dr Tomasz Łabuszewski i dr Kazimierz
Krajewski)

kwiecień – trzydniowa akcja edukacyjna  i kampania informacyjna „To nie było
wyzwolenie”, organizowana przez Wydział Notacji i Opracowań Multimedialnych IPN i
Oddział IPN w Warszawie. W ramach akcji odbędą się spacery edukacyjne dla dzieci i
młodzieży, dziennikarzy, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych (będzie to
oprowadzanie po miejscach związanych z terrorem komunistycznym na Pradze i zejście do
piwnic przy ul. Strzeleckiej).

ODDZIAŁ IPN WE WROCŁAWIU

27 lutego

Jelenia Góra – odsłonięcie tablicy poświęconej organizacji „Orlęce Oddziały
Bojowe”, (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Liceum Ogólnokształcące nr 1
im. Stefana Żeromskiego)

28 lutego

Wrocław – prelekcja dr. Tomasza Greniucha „Żołnierze wyklęci w Beskidach – ich
korzenie ideowe i szlak bojowy”

1 marca

Bolesławiec – wykład okolicznościowy „Żołnierze Wyklęci – między pamięcią a
historią” (Sala Centrum Integracji Kulturalnej, ul. Chopina, godz. 18.00)

Brzeg – konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Naszej Wolności” (II Liceum
Ogólnokształcące)

Wrocław – uroczystości wojewódzkie z udziałem przedstawicieli wrocławskiego
IPN

Wrocław – pokaz filmu „Wyklęty”

Wrocław – otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956” (przed Dworcem
Głównym PKP we Wrocławiu)

4 marca

Wrocław – pokaz spektaklu „Inka 1946” w reż. Natalii Korynckiej-Gruz
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przygotowany z audiodeskrypcją (Dolnośląskie Centrum Filmowe)

7 marca

Wrocław – konkurs i ogólnopolska konferencja „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni
Bohaterowie”

DELEGATURA W OPOLU

25 lutego

Nysa – wykład Andrzeja Koziara „Wyklęci, niezłomni, niezwyciężeni” oraz
prezentacja filmu „Wyklęty” (Zespół Szkół Artystycznych)

27 lutego

Paczków – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  (Zespół Szkół
w Paczkowie). Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej
organizacjom młodzieżowym antykomunistycznym działającym w tej szkole po
1945 roku (organizacje: Krucjata i Utrzymanie Polskości). Aula szkoły, montaż
poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Wystąpienia okolicznościowe
zaproszonych gości. Spotkanie ze „Świadkiem historii”, jednym z uczestników i
założycieli organizacji młodzieżowej działającej w szkole po 1945 roku.

28 lutego

Wołczyn – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Zespół
Szkół), wykład Andrzeja Koziara (OBEN IPN Wrocław, Delegatura w Opolu):
„Wyklęci, niezłomni, niezwyciężeni” oraz prezentacja filmu „Wyklęty”

1 marca

Nysa – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Liceum
Ogólnokształcące Carolinum oraz Liceum Diecezjalne „Katolik”), wykład Andrzeja
Koziara – „Wyklęci, niezłomni, niezwyciężeni”  oraz prezentacja filmu „Anoda”
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