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Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27
września 2019
W uroczystościach z okazji 80-lecia powstania Polskiego
Państwa Podziemnego, zorganizowanych przez władze stolicy,
Światowy Związek Żołnierzy AK oraz Stowarzyszenie Szarych
Szeregów, wziął udział zastępca prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej dr Mateusz Szpytma

  

  

  

  

  

Główna uroczystość odbyła się o godz. 14.00 pod pomnikiem Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej na rogu ul. Wiejskiej i Matejki. Złożyły się na nią
przemówienia okolicznościowe, modlitwa ekumeniczna, apel pamięci oraz składanie
wieńców u stóp pomnika.

Pół godziny wcześniej, o 13.30, złożono kwiaty pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego
„Grota” na rogu ul. Chopina i Al. Ujazdowskich.

27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-
Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną
organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia
1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek
Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i
sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi.
Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim
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Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

27 września obchodzone jest święto państwowe Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego (uchwała Sejmu z 11 września 1998 r.).

 

Polecamy najnowszą historyczną grę edukacyjną IPN
„Polskie Państwo Podziemne”

„Polskie Państwo Podziemne” to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierzeniem
jest  przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego
poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób, które były czynnie zaangażowane w
działalność konspiracyjną w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Nie zawężając optyki
tylko i wyłącznie do sfery wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.

Na potrzeby projektu została wytworzona oryginalna szata graficzna, która w komiksowej
stylistyce ujęła zarówno bohaterów niniejszego wydawnictwa jak i schemat struktury
działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Zamysłem autorów było naświetlenie
odbiorcy rozmachu i skali działalności PPP poprzez szereg postaci istotnych dla faktografii,
jak i graficzne zilustrowanie na „nowo” schematu struktur Polskiego Państwa Podziemnego,
którego symboliczny wymiar stanowi niejako inspirację dla odbiorcy do pochylenia się i
„odszyfrowania” zawartych w nim treści.

Gra składa się z kilku wariantów, które można swobodnie modyfikować i dostosowywać do
poziomu graczy. Dodatkowym filarem warstwy merytorycznej jest dołączona broszura, na
łamach której został zamieszczony esej historyczny poświęcony Polskiemu Państwu
Podziemnemu oraz biogramy eksponowanych bohaterów.

Poprzez dobór i staranną selekcję postaci  gra wydatnie poszerzy wiedzę i wyobrażenie o
szerokim spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego młodszemu odbiorcy, a
także posłuży nauczycielom na niwie edukacyjnej, jako atrakcyjne w formie i treści
narzędzie kultywowania i popularyzacji rodzimej historii. ►Więcej o grze

 

Wydarzenia organizowane przez Instytut Pamięci
Narodowej

ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU

25 września, Miłomłyn – przed 80. rocznicą powstania Polskiego Państwa
Podziemnego delegacja IPN Gdańsk oddała hołd Danucie Siedzikównie „Ince”

27 września, Gdynia – w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego prezes IPN dr
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Jarosław Szarek upamiętnił gdyńskich harcerzy 

 

ODDZIAŁ IPN KRAKOWIE

27 września, Kraków – w Karakowie uczczono Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego

 

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

25 września, Łódź – panel dyskusyjny „Polskie Państwo Podziemne. Sukces czy
porażka?” w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

 

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

27 września, Rzeszów – obchody upamiętniające 80. rocznicę utworzenia
Polskiego Państwa Podziemnego i święto Wojsk Obrony Terytorialnej.
Współorganizatorami tych obchodów jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie. 

 

ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

24 i 26 września, Szczecin – Dlaczego warto uczyć o Polskim Państwie
Podziemnym? – warsztaty dla nauczycieli

2 października, Koszalin – Dlaczego warto uczyć o Polskim Państwie
Podziemnym? – warsztaty dla nauczycieli

3 października, Gorzów Wielkopolski – Dlaczego warto uczyć o Polskim
Państwie Podziemnym? – warsztaty dla nauczycieli

 

ODDZIAŁ IPN WE WROCŁAWIU

27 września, Wrocław

wykład dr. hab. Roberta Klementowskiego podczas obchodów Dnia Polskiego
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Państwa Podziemnego w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej (Rynek–Sukiennice 9, godz.
11:00)

Msza św. z ceremoniałem wojskowym (kościół Garnizonowy pw. św. Elżbiety, godz.
12:00)

 

DELEGATURA IPN W OPOLU

 
27 września, Opole

uroczysta Msza św. (kościół pw. św. Piotra i Pawła, godz. 9:00)

wykład Andrzeja Koziara (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu,
Delegatura w Opolu) na temat Polskiego Państwa Podziemnego i roli gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w jego strukturach (Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu im.
gen. Stefana Roweckiego „Grota”)

 
Portal edukacyjny IPN o Polskim Państwie Podziemnym

ppp.ipn.gov.pl
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