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Symbole pamięci
Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzonego 2
maja, Instytut Pamięci Narodowej przypomina polskie symbole
związane z losami Polski i Polaków w XX wieku.

Od kilku lat w ramach akcji edukacyjnych Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje znaki
pamięci – specjalne przypinki okolicznościowe nawiązujące do najważniejszych wydarzeń i
postaci z najnowszej historii Polski.

Odznaka „Za wierną służbę” w I Brygadzie Józefa Piłsudskiego, znak Polski Walczącej, guzik
katyński czy ryngraf por. Franciszka Majewskiego ps. „Słony” – to tylko część z symboli,
poprzez które IPN przypomina o zmaganiach i walce o niepodległą Polskę.  

Każda przypinka ma własną historię, każda opowiada o heroizmie, patriotyzmie i ofiarności
bohaterów oddanych sprawie Polski.  

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami Znaki pamięci zamieszczonymi w Bibliotece
Cyfrowej IPN, przedstawiającymi symbole naszej historii – znaki, które wiążą się z marzeniami i
walką Polaków o wolne i niepodległe państwo, a także z ofiarą i męczeństwem narodu, który
nigdy nie stracił pamięci.

Polecamy też artykuły na portalu przystanekhistoria.pl: 

► Mateusz Marek: Symbole narodowe i nie tylko

► Robert Buliński: Symbol narodowej wolności

Prezentujemy wybrane przypinki

ZNAKI PAMIĘCI

 

 

Przypinka wydana z okazji 100. rocznicy utworzenia
Armii Polskiej we Francji

wzorowana na odznace oficerskiej Armii Polskiej we Francji, której autorem był
wybitny polski rzezbiarz Xawery Dunikowski
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Przypinka z okazji objęcia Górnego Śląska przez
Rzeczpospolitą

wydana w 95. rocznicę tych wydarzeń

 

 

Przypinka „Ofiarom Operacji Antypolskiej NKWD”

przygotowana na 80. rocznicę Operacji Antypolskiej NKWD 1937–1938

 

 

 

Przypinka „Polska Walcząca”

wydana z okazji 70. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

 

Replika guzika znalezionego w Katyniu

wydana przez Narodowe Centrum Kultury w 2007 r. w ramach akcji społeczno-
edukacyjnej „Pamiętam. Katyń 1940”. Partnerem akcji był IPN.

 



 
 

 

Miniaturowa replika ryngrafu por. Franciszka
Majewskiego „Słonego”

wydana w 65. rocznicę wykonania wyroku śmierci na przywódcach podziemia
niepodległościowego

 

Przypinka „Solidarność”

wydana z okazji 35. rocznicy powstania organizacji

 

 

Przypinka „Solidarność Walcząca”

wydana w 35. rocznicę powstania organizacji

 

Przypinka wzorowana na Odznace I Brygady „Za
wierną służbę”

wydana w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 

 

Przypinka wzorowana na Odznace pamiątkowej I
Korpusu Polskiego w Rosji, ustanowionej rozkazem
pożegnalnym z 12 czerwca 1918 r. przez gen. Józefa



Dowbora-Muśnickiego

Inspirację dla odznaki stanowił krzyż z mogiły powstańczej 1863 r. Przypinka
została wydana w 100. rocznicę rozwiązania I Korpusu.

 

Replika Krzyża Obrony Lwowa

odznaczenie nadawano za obronę miasta w listopadzie 1918 r.; przypinka została
wydana w 100. rocznicę wydarzeń

 

Replika Odznaki pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich

odznaka ustanowiona przez Józefa Piłsudskiego w 1920 r.; przypinka została
wydana w 100. rocznicę wybuchu postania wielkopolskiego

 

Replika ryngrafu Matki Boskiej Ostrobramskiej

ryngraf należał do Jana Slaskiego, posła i senatora II RP, oficera Wojska Polskiego
zamordowanego w Katyniu. Przypinka została wydana z okazji 95. rocznicy
przyłączenia Wilna do Polski, przypadającej na 2019 r.

Zawieszka z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej,
patronki Warszawy

wydana z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

 

Przypinka wzorowana na odznace wybitej z okazji
objęcia Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą 20
czerwca 1922 r.

wydana w 95. rocznicę tych wydarzeń



 

Przypinka wzorowana na oryginalnej Odznace
pamiątkowej Korpusu Ochrony Pogranicza

wydana w 95. rocznicę powstania KOP

 

 

Przypinka wzorowana na odznace 1 Dywizji
Pancernej

wydana w 75. rocznicę lądowania aliantów w Normandii i bitwy pod Falaise

 

Replika Znaku Spadochronowego AK

przypinka wydana z okazji przypadającej w 2021 r. 80. rocznicy pierwszego zrzutu
cichociemnych do okupowanej Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


