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Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do 
korzystania z następujących Portali edukacyjnych 
(Informacje ze strony internetowej IPN) 
 

Portale edukacyjne IPN 
 

www.1wrzesnia39.pl     www.17wrzesnia39.pl 

 

Tematem portalu jest Wrzesień ’39. Można tu znaleźć 
kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu 
II wojny światowej, kalendarium kampanii wrześniowej 
na ziemiach polskich, krótką historię syntetyczną, wybór 
dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, 
fragmenty filmów, można także zagrać w grę 
tematycznie związaną z kampanią polską. Celem portalu 
jest uwypuklenie faktu, że II wojna światowa rozpoczęła 
się w Polsce, i ukazanie międzynarodowej opinii 
publicznej ogromu polskich ofiar poniesionych nie tylko 
podczas kampanii wrześniowej, ale także w okresie całej 
II wojny światowej. 
  

www.rok1989.pl   

  

Portal poświęcony wydarzeniom roku 1989 – w 20 
rocznicę upadku systemu komunistycznego w Polsce i 
Europie Środkowej. Celem portalu jest przedstawienie 
roli Polski w wydarzeniach 1989 r. na tle innych państw 
regionu. Można tu znaleźć kalendaria wydarzeń 1989 w 
Polsce i innych krajach byłego bloku sowieckiego, krótką 
historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje 
świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów itd. 
Informacje opracowano w kilku wersjach językowych. 

www.kultura-niezalezna.pl   

 

www.kultura-niezalezna.pl – jest portalem Roku Kultury 
Niezależnej, którego obchody zainaugurował na 
przełomie maja i czerwca 2009 r. Instytut Pamięci 
Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie 
społeczeństwu skali niezależnych działań w sferze 
kultury, podejmowanych w dekadzie lat 80., oraz 
ukazanie – szczególnie młodemu pokoleniu – roli, jaką 
kultura niezależna odegrała w kształtowaniu postaw czy 
dokonywaniu wyborów w komunistycznej 
rzeczywistości. RKN ma formę cyklu imprez, 
organizowanych w całej Polsce od maja 2009 do 
czerwca 2010 przez poszczególne oddziały IPN we 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokolenie” i innymi 
organizacjami skupiającymi środowiska niezależne lat 
osiemdziesiątych. W ramach imprez (wystawy, sesje i 
konferencje, koncerty, spektakle teatralne itp.) 

http://www.1wrzesnia39.pl/
http://www.17wrzesnia39.pl/
http://www.1wrzesnia39.pl/
http://www.rok1989.pl/
http://www.rok1989.pl/
http://www.kultura-niezalezna.pl/
http://www.kultura-niezalezna.pl/
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przypominane są poszczególne dziedziny niezależnej 
działalności kulturalnej, takie jak teatr, film, muzyka, 
literatura, sztuki plastyczne 

www.korbonski.ipn.gov.pl   

 

Portal przypominający sylwetkę i dokonania Stefana 
Korbońskiego – adwokata, działacza państwowego, 
jednego z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego 
okresu okupacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego lat 
1945–1947, autora niezwykle poczytnych książek o 
polskiej konspiracji i okresie powojennym. Był ważną 
postacią życia politycznego i państwowego Polski do 
1947 roku, ważnym uczestnikiem życia politycznego na 
emigracyjnym wygnaniu, wreszcie postacią symboliczną 
dla środowisk konspiracji „solidarnościowej” lat 80. 
Korboński reprezentował pokolenie, któremu przyszło 
walczyć o niepodległą i demokratyczną Polskę przez całe 
życie, i które za tę walkę zapłaciło cenę niezwykle 
wysoką. Jego książki, m.in. W imieniu Rzeczypospolitej, 
W imieniu Kremla, W imieniu Polski walczącej czy 
Polskie Państwo Podziemne stały się bestsellerami i 
odegrały wielką rolę społeczną po ich publikacji w 
„drugim obiegu” w Polsce w latach 80. 

www.popieluszko.pl   

 

Portal poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce opowiada 
historię jego życia poprzez wirtualną wędrówkę po jego 
pokoju. Został on pomyślany w ten sposób, by 
nawiązywał do rzeczywistych pomieszczeń, w których 
żył i pracował ks. Jerzy. W wirtualnym pokoju znajdują 
się także przedmioty symbolizujące kolejne etapy życia 
kapłana – jak np. czapka żołnierska, będąca 
odniesieniem do lat służby wojskowej kleryka 
Popiełuszki.  
Na portalu oprócz biogramu księdza zamieszczone są 
relacje, dokumenty, galerie zdjęć. Na portalu znajduje 
się również mapa z miejscami działalności ks. Jerzego. 
Internauci mogą zapoznać się także z homiliami księdza 
Jerzego, wygłaszanymi podczas mszy św. za Ojczyznę, 
odprawianych w warszawskim kościele pw. św. 
Stanisława Kostki. Kazania zostały zamieszczone 
zarówno w formie tekstu, jak i autentycznych nagrań. 
Do dyspozycji zainteresowanych są także materiały 
edukacyjne (w tym scenariusze lekcji), przybliżające 
postać i działalność ks. Jerzego Popiełuszki 

www.sierpien1980.pl   

 

31 sierpnia 1980 roku narodziła się „Solidarność”. 
Przyniosła nadzieję Polsce i światu. Ziściła się ona po 
latach walki, gdy Polacy i inne narody zdławione przez 
komunizm odzyskały niepodległość, zaś każdy z nas – 
wolność. 
Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ 
„Solidarność” były jednym z najważniejszych momentów 
na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości i 
upadku systemu komunistycznego w Europie. 
Nieznane dokumenty Służby Bezpieczeństwa, galerie 
zdjęć z narodzin i karnawału „Solidarności”, fragmenty 
filmów, relacje uczestników tamtych dni, kalendarium 
wydarzeń – oraz wiele innych ciekawych materiałów 
można znaleźć na kolejnym portalu historyczno-
edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. 

http://www.korbonski.ipn.gov.pl/
http://www.korbonski.ipn.gov.pl/
http://xj.popieluszko.pl/
http://xj.popieluszko.pl/
http://www.sierpien1980.pl/
http://www.sierpien1980.pl/
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www.marzec1968.pl 

 

Portal zawiera kompendium wiedzy na temat wydarzeń 
marca 1968 roku. To historia pokazana w nowoczesnej 
formie. Krótkie teksty historyczne, dużo nieznanych 
zdjęć, filmy operacyjne Służby Bezpieczeństwa i 
fragmenty ścieżki dźwiękowej z „Dziadów” Kazimierza 
Dejmka to niektóre z elementów portalu. Dla bardziej 
zainteresowanych tematyką wydarzeń marcowych w 
dziale „czytelnia” wydawnictwa IPN w całości.  
To portal skierowany głównie do ludzi młodych, którzy 
na temat wydarzeń sprzed 40 lat wiedzą niewiele lub 
wręcz nie wiedzą nic. Ważnym elementem portalu jest 
pokazanie zasięgu wydarzeń marcowych. O 
wydarzeniach tych należy mówić w skali całego kraju, i 
to nie tylko w miastach, gdzie były duże ośrodki 
akademickie, jak Lublin, Wrocław, Poznań czy Kraków – 
zamieszki przeciw władzy wybuchały również w 
Radomiu, Legnicy czy Bielsku-Białej.  

www.13grudnia81.pl 

  

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, 
wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano 
nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto 
szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny 
przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie 
– izolację w obozach internowania, uwięzienie, 
pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki 
niewinnych straciły życie. 
Nie zamiera szeroka społeczna dyskusja, odnosząca się 
przede wszystkim do zagadnienia, czy wprowadzenie 
stanu wojennego i związane z nim zbrodnie mogą być w 
jakikolwiek sposób usprawiedliwione. Trwa spór o to, 
czy Polska była w 1981 r. zagrożona przez interwencję 
wojsk Układu Warszawskiego. Instytut Pamięci 
Narodowej pragnie ułatwić tę debatę, zamieszczając na 
tej stronie podane w przystępnej formie podstawowe 
fakty, chronologię wydarzeń, relacje świadków, a także 
umożliwiając zapoznanie się z publikacjami naukowymi i 
filmami dokumentalnymi.  

www.pilecki.ipn.gov.pl 

  

Portal edukacyjny Instytutu poświęcony „ochotnikowi do 
Auschwitz” rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. To nie 
tylko historia jednego z najodważniejszych ludzi ruchu 
oporu w II wojnie światowej, to także Pilecki nieznany – 
malarz, poeta. Historia pokazana w nowoczesnej, 
atrakcyjnej formie znalazła się „w sieci” w 60. rocznicę 
mordu, dokonanego na rotmistrzu Pileckim przez 
komunistyczny sąd.  

www.slady.ipn.gov.pl 

http://www.marzec1968.pl/
http://www.marzec1968.pl/
http://www.13grudnia81.pl/
http://www.13grudnia81.pl/
http://www.pilecki.ipn.gov.pl/
http://www.pilecki.ipn.gov.pl/
http://www.slady.ipn.gov.pl/
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IPN prowadzi w całej Polsce program „Śladami zbrodni”, 
którego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o 
„śladach zbrodni” komunistycznego aparatu represji z 
lat 1944–1989, udokumentowaniu tego, czego nie 
zniszczyła powszechna dotąd obojętność. Program 
zakłada sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 
filmowej obiektów wykorzystywanych przez „bezpiekę” – 
tj. siedzib urzędów bezpieczeństwa (powiatowych i 
wojewódzkich), aresztów, więzień, zidentyfikowanych 
miejsc zbrodni popełnionych przez: funkcjonariuszy 
UBP, Informację Wojskową, MO, KBW, ORMO, agenturę 
resortu bezpieczeństwa, ludowe WP. Do udziału w 
programie „śladami zbrodni” zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych zachowaniem i poszerzaniem wiedzy 
z zakresu najnowszej historii Polski.  

Historia tworzy 
naszą tożsamość 

 

http://www.slady.ipn.gov.pl/

