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Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN w Łodzi 
popularyzuje wiedzę historyczną 
dotyczącą kraju i regionu XX w., 
upamiętniając poszczególnymi 
przedsięwzięciami wydarzenia 
ważne i przełomowe 
w dziejach Polski. Łódzcy 
edukatorzy organizują 
konkursy, projekty, warsztaty 
dla uczniów i szkolenia dla 
nauczycieli oraz przygotowują 
wystawy i materiały edukacyjne. 
Z wielości opracowanych 
pomocy wyróżnić można gry 
edukacyjne i mapy, niezwykle 
ważne we współczesnym 
nauczaniu. Produkty 
Oddziału IPN w Łodzi są 
udostępniane bezpłatnie 
szkołom i instytucjom kultury. 
Warunkiem otrzymania gier 
oraz innych wydawnictw jest 
udział nauczyciela w określonym 
szkoleniu. Ponadto placówkom 
edukacyjnym Łodzi 
i regionu proponujemy 
wypożyczenie wystaw 
wewnętrznych. 

Działania podejmowane przez 
edukatorów skierowane są 
do odbiorców w każdym wieku, 
od uczniów szkół podstawowych 
po osoby dorosłe. Jednocześnie 
treści pomocy dydaktycznych 
są dostosowane do poziomu 
wiedzy odbiorców. 
W roku szkolnym 2020/2021 
poprzez kolejne projekty 
chcielibyśmy skoncentrować 
się na 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej oraz przypomnieć 
bohaterów związanych z Łodzią, 
którzy odegrali ważną rolę 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Ponadto przygotowaliśmy nową 
grę „First to Fight. Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie  
1939-1945”, której poświęcone 
zostaną szkolenia dla nauczycieli 
i warsztaty dla uczniów. 
Proponujemy Państwu również 
drugie wydanie gry „Walka 
o granice II Rzeczypospolitej 
1918-1924”.
Przedstawiamy zatem 
szczegółową ofertę edukacyjną 
i zapraszamy do współpracy.

Artur Ossowski
Naczelnik 
Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej 
IPN w Łodzi 
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Od 2014 r. łódzki Oddział 
IPN organizuje ogólnopolski 
konkurs dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, chcąc 
w ten sposób upowszechnić 
wiedzę o postaci, która 
odegrała ważną rolę w dziejach 
Polski lub o wydarzeniu 
istotnym dla losów kraju. 
Od 2019 r. konkurs składa się 
z trzech etapów (wcześniej 
dwuetapowy). W pierwszym 
trzyosobowe drużyny 
przygotowują audycję 
radiową lub gazetkę szkolną 
odpowiadającą tematowi 
konkursu. Drużyny, które 
decyzją komisji konkursowej 
przechodzą do drugiego etapu 
mają za zadanie rozwiązać quiz 
wiedzy. Etap finałowy ma zaś 
formę turnieju. 

Zgłoszenia przyjmujemy 
do 15 października 2020 r.  
Finał odbędzie się  
w listopadzie 2020 r.

Ogólnopolski  
konkurs

„Jan Kowalewski.  
Oto jest ktoś, kto odczytuje  
bolszewickie szyfry”

Koordynator: Magdalena Zapolska-Downar
(magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl)



Projekt ogólnopolski skierowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którego celem jest pogłębienie wiedzy 
o historii Polski XX w. z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej 
– uporządkowanej dyskusji drużyn uczniowskich nad tezą. 
Projekt realizowany jest na poziomie regionalnym przez wszystkie 
Oddziały IPN. Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział 
w finałowym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie. 
W etapie regionalnym o wejście do finału walczy osiem drużyn 
z województwa. Turniej odbywa się wiosną i jest poprzedzony 
szkoleniami z technik debatowania oraz wykładami z historii 
najnowszej. Tezy debatanckie są ogłaszane cztery tygodnie 
przed turniejem. 

Projekt zostanie zrealizowany w kwietniu 2021 r. 

Koordynator: Magdalena Zapolska-Downar
(magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl)

Turniej  
Debat Historycznych



Całodzienne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych – ostatnich 
klas i szkół ponadpodstawowych. Edukatorzy prowadzą lekcje 
nie tylko w szkołach, ale także w siedzibie OBEN IPN w Łodzi 
przy ul. H. Sienkiewicza 85/87. Spotkania przewidziane są na trzy 
godziny lekcyjne. 

Warsztaty prowadzone w roku szkolnym 2020/2021:
⇢ Walka o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914-1924 
 (zajęcia ukazujące losy Polaków podczas I wojny światowej 
 przeprowadzone w oparciu o gry edukacyjne „Twórcy 
 niepodległości” i „Walka o granice II Rzeczypospolitej 
 1918-1924” oraz materiały źródłowe).

⇢ Polacy w II wojnie światowej 1939-1945 (zajęcia ukazujące losy 
 Polaków podczas II wojny światowej przeprowadzone w oparciu 
 o gry edukacyjne „IV rozbiór Polski” i „First to Fight. Polskie 
 Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”, lekcja dotycząca 
 września 1939 r. z wykorzystaniem fotografii Juliena Bryana 
 oraz warsztaty poświęcone Polskiemu Państwu 
 Podziemnemu).

⇢ Życie codzienne w PRL (zajęcia przeprowadzone w oparciu 
 o grę edukacyjną „Kolejka”, warsztaty na temat wpływu 
 czynników gospodarczo-politycznych na zmianę modelu 
 rodziny w PRL oraz propagandy i cenzury).

Koordynator: dr Bartłomiej Kluska 
(bartlomiej.kluska@ipn.gov.pl)

Dzień z historią



Szkolenia  
metodyczne  
dla nauczycieli
Edukatorzy IPN w Łodzi proponują nauczycielom przedmiotów 
humanistycznych szkolenia metodyczne poświęcone historii 
Polski i regionu XX w. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce 
dydaktyczne stworzone przez edukatorów IPN w Łodzi (teki, gry), 
nowoczesne technologie informacyjne, ikonografia oraz nagrania 
filmowe. 
Wykłady i warsztaty w ramach szkoleń prowadzą również 
zaproszeni badacze, którzy przedstawiają najnowszy stan wiedzy 
na omawiany temat. 
Szkolenia skierowane są do Wojewódzkich Ośrodków 
Doskonalenia Nauczycieli w Polsce Środkowej i grup 
zorganizowanych, liczących co najmniej 10 nauczycieli 
przedmiotów humanistycznych. 
Szkolenia w roku szkolnym 2020/2021:
⇢ Polskie drogi do niepodległości 1914-1918 
⇢ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945
⇢ „Dzieci na tułaczych szlakach”. Historia polskich dzieci, 
 które w latach 1942-1950 trafiły do obozów uchodźczych 
 w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii
⇢ Jak nauczać o Holocauście?
⇢ Jak nauczać treści martyrologicznych na przykładzie historii 
 zbrodni wołyńskiej?
⇢ Wielki Terror 1937-1938
Na zakończenie szkoleń nauczyciele bezpłatnie otrzymują pakiety 
materiałów edukacyjnych IPN oraz zaświadczenia uczestnictwa. 

W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się kolejna edycja 
szkoleń certyfikowanych przez IPN i MEN.  
Prowadzone będą wykłady z historii Polski XX w. oraz warsztaty. 
Certyfikat wystawiony wspólnie przez IPN i MEN otrzymają 
nauczyciele, którzy wezmą udział w dwudniowym szkoleniu 
oraz przeprowadzą cztery zróżnicowane pod względem rodzaju 
zajęcia na tematy związane ze szkoleniem, udokumentowane 
sprawozdaniem i konspektem.
Dwudniowe szkolenie zostanie przeprowadzone w lutym 2021 r.

Koordynator: Magdalena Zapolska-Downar 
(magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl)



Wyjazdy studyjne 
dla nauczycieli
Edukatorzy Oddziału IPN w Łodzi organizują całodniowe wycieczki 
dla nauczycieli po regionie łódzkim oraz wyjazdy do miejsc pamięci 
na terenie całego kraju. Obok zwiedzania miejsc związanych 
z historią regionu i Polski XX w., nauczyciele biorą udział 
w warsztatach, które mają na celu wskazanie możliwości 
wykorzystania w pracy z uczniem wiedzy zdobytej na wyjeździe 
studyjnym.  

Wyjazdy studyjne w roku szkolnym 2020/2021:
⇢ Szlakiem 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 1920-1939. 
 Łódź – Modlin – Radzymin
⇢ Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 
 w Warszawie

Termin wyjazdów będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej 
w kraju.

Koordynator: Grzegorz Nawrot 
(grzegorz.nawrot@ipn.gov.pl)



Pomoce edukacyjne
Proponujemy nauczycielom  
następujące materiały edukacyjne:

GRY
Edukacyjna gra „Twórcy niepodległości” została wydana z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomina 
ona biografie osób, którym zawdzięczamy wolne państwo oraz 
którym udało się podnieść kraj ze zniszczeń I wojny światowej 
i stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego.
Grę można wykorzystać zarówno podczas zajęć szkolnych, 
zwłaszcza o charakterze powtórzeniowym, jak i w domowym 
zaciszu. Jej atutami są proste zasady (oparte na popularnej 
mechanice „memory”) oraz emocjonująca, dynamiczna rozgrywka.
Mieszamy 24 karty i układamy wizerunkiem logo IPN do góry 
w formie szachownicy 6 na 4 karty. Zadaniem graczy jest odsłanianie 
zawartości kart po dwie tak, aby odnaleźć parę postać–wydarzenie. 
Jeśli gracz odkryje parę, musi wyjaśnić pozostałym uczestnikom 
rozgrywki związek postaci z wydarzeniem (np. co łączyło 
gen. Tadeusza Rozwadowskiego z Bitwą Warszawską).
Elementy gry: 24 karty do gry, broszura z historycznym 
komentarzem, plansza z mapą i osią czasu, prezentacja 
multimedialna (dostępna po zeskanowaniu kodu QR) na stronie 
Oddziału IPN w Łodzi.

Narzędzie dydaktyczne, którego głównym elementem jest 
mapa historyczna II Rzeczypospolitej w latach 1918-1924 
naniesiona na tradycyjne puzzle o wymiarach 120 na 96 cm 
(ułożenie 160 elementów zajmuje czteroosobowemu zespołowi 
ok. 15 minut). Mapie towarzyszą 24 karty ze zdjęciami 
archiwalnymi, opatrzonymi komentarzem historycznym 
systematyzującym wiedzę o wydarzeniach związanych 
z kształtowaniem się granic i struktur odradzającego się państwa 
polskiego. Puzzle można wykorzystywać na lekcji historii jako 
ćwiczenie zapoznające uczniów z mapą historyczną lub jako 
grę edukacyjną z wykorzystaniem mapy i kart informacyjnych. 
Pomoc edukacyjna jest przeznaczona dla uczniów w wieku 
od 12 lat i zgodnie z podstawą programową może znaleźć 
zastosowanie w szkołach podstawowych.

„Walka o granice  
II Rzeczypospolitej  
1918-1924”  
(wyd. II, 2020)

„Twórcy  
niepodległości”



Mapa to jeden z ważniejszych środków dydaktycznych stosowanych 
na lekcjach historii. Materiał edukacyjny przedstawia granice Europy 
w latach 1938–1939 oraz ziemie okupowanej Polski. Poprzez 
aktywne składanie puzzli materiał utrwala i kształci umiejętności 
orientacji przestrzennej. Jest bardzo pomocny przy podsumowaniu 
lub lekcji powtórzeniowej dotyczącej sytuacji międzynarodowej 
w Europie przed II wojna światową czy polityki władz sowieckich 
i niemieckich wobec okupowanych terenów.
Zadaniem uczestników gier – drużyn jest ułożenie puzzli. 
Następnie uczniowie losują lub otrzymują od nauczyciela 
ilustrowane karty miejscowości z komentarzami historycznymi. 
Miejscowości wyszczególnione na kartach należy odnaleźć na 
mapie w określonym czasie i wyróżnić jednym z trzech znaczników 
chronologicznych. W ostatniej fazie uczestnicy gry ponownie losują 
wcześniej wykorzystane karty miejscowości i w wyznaczonym 
czasie zbierają z mapy odpowiadające im znaczniki. Suma punktów 
zdobytych w fazach gry decyduje o zwycięstwie.

„IV rozbiór Polski”

„First to Fight.  
Polskie Siły  
Zbrojne  
na Zachodzie  
1939-1945”

Gra edukacyjna „First to Fight. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
1939-1945” traktuje o historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i losach Polaków uratowanych ze Związku Sowieckiego przez 
gen. Władysława Andersa. Powstała w celu upamiętnienia 
najważniejszych bitew, postaci oraz jednostek Wojska Polskiego, 
uczestniczących w zmaganiach u boku aliantów zachodnich. 
Chcąc wzmocnić rolę dydaktyczną połączono ją z mapą „Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie podczas II wojny światowej”. Gra 
skierowana jest do uczniów szkół podstawowych – klas VII-VIII 
oraz ponadpodstawowych.
W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 36 kart symboli 
(dowódca, jednostka, bitwa), 12 kart wiedzy oraz mapy. Zadaniem 
gracza jest skompletowanie jak największej liczby zestawów 
składających się z trzech kart symboli (np. gen. Władysław 
Anders, 2. Korpus Polski i bitwa o Monte Cassino). Jeśli gracz nie 
wie, jakiej karty szukać, może skorzystać z podpowiedzi i użyć 
karty wiedzy. W przypadku połączenia trzech kart symboli w jeden 
zestaw, uczestnik rozgrywki wskazuje na mapie miejsce bitwy 
z udziałem polskich jednostek. 



Komiks Waleczny Tadzio upamiętnia postać 
Tadeusza Jeziorowskiego, przedstawiciela pokolenia, 
które z bronią w ręku, często za cenę życia, musiało walczyć 
o niepodległość Rzeczypospolitej. Jeziorowski zapisał 
się w historii jako bohaterski obrońca Płocka w wojnie 
polsko-bolszewickiej, najmłodszy odznaczony Krzyżem 
Walecznych oraz pilot poległy w Ksawerowie pod Łodzią 
w walce z Luftwaffe podczas Kampanii Polskiej 1939 roku. 
Dzięki najnowszemu wydawnictwu pionu edukacyjnego 
łódzkiego IPN uczniowie poznają jego losy w atrakcyjnej 
formie graficznej opowieści. 

Integralną częścią komiksu jest opracowanie dydaktyczne 
pt. Waleczny Tadzio. Ćwiczenia dydaktyczne do komiksu.

KOMIKS
Waleczny Tadzio
wraz z opracowaniem dydaktycznym 

Tomasz Wilczkiewicz
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Ćwiczenia dydaktyczne do komiksu

Waleczny Tadzio
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WOJENNE HISTORIE TADEUSZA JEZIOROWSKIEGO 1920-1939
GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ

TERYTORIUM II RZECZYPOSPOLITEJ

LINIA FRONTU POLSKO-BOLSZEWICKIEGO 14 VIII 1920 R.

KIERUNKI OFENSYWY BOLSZEWICKIEJ 
NA POLSKĘ W 1920 R.

MIASTA POWYŻEJ 150 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIASTA 25-90 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIASTA I MIEJSCOWOŚCI PONIŻEJ 20 TYS. 
MIESZKAŃCÓW

GRANICE OBECNE POLSKI

i



BROSZURY  
EDUKACYJNE

Seria broszur edukacyjnych  

pt. Łódzkie ślady wojny  
polsko-bolszewickiej  
przedstawia związane z Łodzią  
postacie, które odegrały ważną rolę  
w konflikcie 1920 r.:

Ks. Ignacy Skorupka.

Właśnie dlatego chcę 
iść do wojska

Ks. Ignacy Skorupka –
kapelan Wojska Polskiego, 
który wziął czynny udział 
w Bitwie Warszawskiej. 
Zginął pod Ossowem 
14 sierpnia 1920 r. 

Stefan Pogonowski.

Obowiązek, wiara

Stefan Pogonowski –
żołnierz 4. Dywizji 
Strzelców Polskich 
gen. L. Żeligowskiego, 
porucznik piechoty 
Wojska Polskiego, który 
zginął podczas ataku 
na bolszewików pod 
Wólką Radzymińską 
15 sierpnia 1920 r. 
Pośmiertnie awansowany 
do stopnia kapitana.

Stefan Pogonowski
Obowiązek, wiara

Łódzkie ślady wojny polsko-bolszewickiej
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Ks. Ignacy Skorupka
Właśnie dlatego chcę iść do wojska
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Jan Kowalewski.

Oto jest ktoś,  
kto odczytuje 
bolszewickie szyfry

Jan Kowalewski –
matematyk, lingwista 
i kryptolog, który 
złamał bolszewickie 
szyfry podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. 
Podpułkownik piechoty 
Wojska Polskiego.

Aleksander 
Napiórkowski.

Towarzysz „Stefan”

Aleksander Napiórkowski –
działacz Polskiej Partii 
Socjalistycznej, publicysta, 
żołnierz Legionów 
Polskich, poseł na 
Sejm Ustawodawczy 
w II RP, ułan w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 
Zmarł w wyniku obrażeń 
odniesionych w bitwie pod 
Ciechanowem.

Jan Kowalewski
Oto jest ktoś, kto odczytuje 
bolszewickie szyfry

Łódzkie ślady wojny polsko-bolszewickiej
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Aleksander Napiórkowski 
Towarzysz „Stefan”

Łódzkie ślady wojny polsko-bolszewickiej
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ALEKSANDER  
FALZMANN (1887-1942) 
BOHATERSKI PASTOR
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Broszura Aleksander Falzmann (1887-1942). Bohaterski pastor 
powstała w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych 
i Obozów Zagłady. Poświęcona jest pamięci ewangelickiego 
duchownego, który przez blisko 20 lat Międzywojnia  
żył w Zgierzu, zapewniając mieszkańcom tego miasta nie tylko 
posługę kapłańską, ale również aktywnie działając na rzecz 
lokalnej społeczności. Za swoje dokonania został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. Falzmann, mimo niemieckich korzeni, 
stał na stanowisku, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce 
nie powinien być podporządkowany władzom w Berlinie, 
lecz zachować narodowy charakter. We wrześniu 1939 r. 
został aresztowany przez Niemców, a następnie poddany 
brutalnemu śledztwu w siedzibie łódzkiego Gestapo. 
Mimo to odmówił współpracy z okupantem. Pastora wywieziono 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł za wierność 
wybranej przez siebie ojczyźnie.

Aleksander Falzmann (1887-1942).  
Bohaterski pastor



TEKI I MATERIAŁY 
EDUKACYJNE

Publikacja wykorzystuje sprawdzony w wieloletniej praktyce IPN 
format „teki edukacyjnej” i składa się z dwóch części. Pierwszy 
zeszyt zawiera opracowania historyczne omawiające sytuację na 
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej przed II wojną światową 
i po agresji sowieckiej, losy obywateli polskich deportowanych 
i więzionych przez władze ZSRR, powstanie armii gen. Władysława 
Andersa i jej ewakuację wraz z ludnością cywilną na Bliski Wschód, 
funkcjonowanie polskich osiedli uchodźczych, szlak bojowy 
II Korpusu Polskiego i powojenne repatriacje. W drugim zeszycie 
znajduje się wybór tekstów źródłowych wraz z ćwiczeniami 
źródłowymi do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Celem autorów wydawnictwa było zebranie tekstów źródłowych 
i materiałów ikonograficznych reprezentatywnych dla propagandy 
Polski Ludowej w różnych okresach jej funkcjonowania. Przybliżenie 
tzw. frontu walki ideologicznej w państwie komunistycznym 
wydaje się być ważne dla zrozumienia zasad funkcjonowania 
państwa totalitarnego i sposobów zniewolenia przez nie 
społeczeństwa. Obowiązek realizacji tych zadań spoczywał na 
wszystkich instytucjach rządowych i partyjnych. Nadzorował je 
pion ideologiczno-propagandowy KC PZPR, który ulegał licznym 
przekształceniom organizacyjnym, i jego agendy terenowe, 
a także sekretarze KC. W sytuacji, gdy prawie każdy przejaw 
życia miał podtekst polityczny, narzędziami indoktrynacji stały 
się: edukacja, sztuka, nauka, sport, a jej polem działania: szkoły, 
uniwersytety, teatry, galerie, stadiony, itp. Zamieszczone w tece 
edukacyjnej materiały prezentują różne typy i formy propagandy: 
propagandę funkcjonującą w sferze słowa oraz propagandę 
wizualną, propagandę sukcesu i propagandę piętnującą wrogów 
socjalistycznego państwa.

Propaganda  
Polski Ludowej

Ocaleni z „nieludzkiej ziemi” 



Konspiracyjne  
Wojsko Polskie 
w latach 1945-1948 
Publikacja przedstawia dzieje jednej z najsilniejszych formacji 
zbrojnych podziemia antykomunistycznego, działającej 
w centralnej Polsce w latach 1945–1948, której założycielem 
i dowódcą był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” – uczestnik 
kampanii wrześniowej i żołnierz AK. Pakiet składa się  
z dwóch części, zawierających materiały dla nauczyciela 
i dla ucznia, oraz zestawu kart z faksymiliami dokumentów 
i fotografiami.

Region łódzki  
po II wojnie światowej. 
Wybór tekstów źródłowych  
z historii dla szkół ponadpodstawowych

Publikacja stanowi uzupełnienie istniejących wydawnictw 
źródłowych z historii powojennej Polski, w których mieszkaniec 
Łodzi czy innych miast województwa łódzkiego rzadko ma 
do czynienia z dokumentami związanymi z wydarzeniami 
historycznymi w regionie łódzkim po II wojnie światowej. 
Czytelnik znajdzie tu np. dokumenty dotyczące referendum 
z 1946 r., wydarzeń marcowych 1968 r., strajków łódzkich 
włókniarzy w 1971 r., czy działalności opozycji w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Duża część źródeł – 
dotychczas nieprezentowanych szerszemu odbiorcy – została 
wytworzona przez aparat bezpieczeństwa. Pozwala to na 
spojrzenie na najnowszą historię Polski przez pryzmat działalności 
tajnych służb – zapoznanie się z metodami funkcjonowania, 
ich wpływem na przebieg niektórych wydarzeń. Prezentowane 
źródła mogą być wykorzystywane na lekcjach historii, fakultetach, 
kółkach historycznych oraz w samodzielnej pracy ucznia.



Wystawy
Placówkom edukacyjnym 
proponujemy bezpłatne 
wypożyczenie wystaw 
wewnętrznych Oddziału IPN  
w Łodzi. 
Informacji o udostępnianiu wystaw udziela:  
Paulina Szymaniak-Kowalska  
(tel. 42 201 46 61, e-mail: oben.lodz@ipn.gov.pl).

Wystawy do wypożyczenia 
stworzone przez pracowników 
Oddziału IPN w Łodzi:

Dla Polski Walczącej –  
żołnierze Okręgu Łódź  
Armii Krajowej  
„Barka”

Wystawa powstała w 70. rocznicę powołania do życia 
największej siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, 
tj. Armii Krajowej. Przypomniano w niej osiągnięcia oraz 
rolę owej formacji zbrojnej w zmaganiach na frontach 
II wojny światowej. Wyeksponowano zwłaszcza wysiłek 
podziemia niepodległościowego w Łodzi, gdzie warunki pracy 
konspiracyjnej były odmienne i różniły się od warszawskich 
doświadczeń.



„First to Fight”.  
Polacy na frontach  
II wojny światowej 
(wersja w języku polskim i angielskim)

Państwo polskie w latach 1939-1945 nieprzerwanie istniało 
jako podmiot prawa międzynarodowego, członek koalicji 
antyniemieckiej i prawny reprezentant ludności i terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazem dążeń do niepodległości 
była odbudowa sił zbrojnych w okupowanym kraju 
(w konspiracji w ramach Służby Zwycięstwu Polski-Związku 
Walki Zbrojnej-Armii Krajowej) oraz regularnych jednostek armii 
polskiej we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii a także w ZSRR 
w latach 1941–1942. Ekspozycja przypomina o wysiłku militarnym 
Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej.

Tematem wystawy jest epopeja polskiej ludności cywilnej, 
która opuściła w 1942 r. Związek Sowiecki wraz z armią 
gen. W. Andersa. Po raz pierwszy w dziejach naszego kraju 
tak liczna grupa polskich obywateli znalazła się w odległych 
regionach świata: na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce, 
Meksyku i Nowej Zelandii. Te egzotyczne kraje stały się miejscem 
zamieszkania kilkudziesięciu tysięcy dawnych mieszkańców 
Podola, Polesia, Wołynia i innych regionów Polski Wschodniej, 
okupowanych po 17 września 1939 r. przez ZSRS.

Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”

Od czterech kultur do monokultury.  
Kalendarium Łodzi 1939-1989
Ekspozycja stanowi kalendarium najważniejszych wydarzeń 
politycznych, kulturalnych i gospodarczych Łodzi w półwieczu 
1939-1989. Miasto było wtedy wraz całym krajem poddane 
wpływowi ustrojów totalitarnych i przeżyło znaczące 
przeobrażenia demograficzne, gospodarcze i społeczne. 
Autorzy przypomnieli lub wydobyli na światło dzienne wiele 
ważnych postaci i wydarzeń, nieobecnych lub mało obecnych 
w świadomości historycznej łodzian, np. dotyczących strajków 
i demonstracji, historii Kościoła i opozycji (z represjami włącznie), 
dużych katastrof, najpoważniejszych zbrodni kryminalnych.



Wystawa została poświęcona konspiracyjnym organizacjom, 
które tworzyli w latach 1944/1945-1956 uczniowie, studenci 
oraz młodzi chłopi, chcąc utwierdzić społeczeństwo 
w przekonaniu, iż kontynuowanie oporu jest nieodzowne 
dla odzyskania niepodległości. Szacuje się, że na ziemiach  
polskich istniały co najmniej 972 takie organizacje walczące 
o niepodległość Polski z komunizmem. 

Zapomniane ogniwo.  
Konspiracyjne  
organizacje młodzieżowe  
na ziemiach polskich  
w latach 1944/45-1956

Zbrodnia  
Katyńska
Wystawa przygotowana została w związku z 70. rocznicą 
popełnienia Zbrodni Katyńskiej. Oprócz zagadnień ogólnych, 
w tym takich jak okoliczności odkrycia zbrodni czy geneza 
kłamstwa katyńskiego, znalazły się w niej biogramy kilkunastu 
ofiar związanych z regionem łódzkim.



W ofercie IPN znajdują się również 
wystawy elementarne.  
Instytucje, szkoły, a także  
osoby fizyczne mogą je pobrać  
i samodzielnie wydrukować. 

Zbiór wystaw elementarnych IPN zamieszczono 
na stronie https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy. 

Ponadto Oddział IPN w Łodzi  
proponuje wypożyczenie  
trzech wystaw elementarnych:

Polskie Państwo 
Podziemne 
(OBEN IPN  
w Białymstoku)

Sąsiedzka krew. 
Ludobójstwo 
wołyńsko- 
galicyjskie 
1943–1945 
(OBEN IPN w Lublinie)

Żołnierze  
Wyklęci.  
Podziemie  
niepodległościowe 
1944–1963
 (BEN IPN)



Klub Historyczny 
im. gen. Stefana  
Roweckiego  
„Grota”

W styczniu 2002 r. w Warszawie, z inicjatywy Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z IPN, 
powstał Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. 
Celem Klubu stało się popularyzowanie wiedzy historycznej 
o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX w. 
Z biegiem lat analogiczną inicjatywę podjęto w innych miastach. 
W Łodzi Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
utworzono w 2004 r. Obecnie w okręgu łódzko-kaliskim działa 
dziewięć klubów:
⇢ Kalisz,
⇢ Łódź,
⇢ Ostrów Wielkopolski
⇢ Pabianice,
⇢ Piotrków Trybunalski,
⇢ Sieradz, 
⇢ Skierniewice, 
⇢ Wieluń, 
⇢ Zgierz.
Spotkania mają najczęściej formę wykładów, podczas których 
badacze przybliżają aktualne ustalenia na temat poszczególnych 
zagadnień. Następnie słuchacze mają możliwość zadawania pytań 
i podzielenia się własnymi refleksjami. W ramach działalności 
Klubu odbywają się również pokazy filmów i prezentacje 
wybranych publikacji. Obok stałych członków-miłośników historii, 
w spotkaniach uczestniczą, chcąc uzupełnić i poszerzyć swoją 
wiedzę, także uczniowie, studenci i nauczyciele. Wstęp wolny mają 
wszystkie osoby zainteresowane historią. Spotkania odbywają się 
najczęściej w Łódzkim Domu Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Koordynator Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego 
„Grota” w Łodzi: Grzegorz Nawrot 
(grzegorz.nawrot@ipn.gov.pl)



„Akademia  
Niepodległości”
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
Instytut Pamięci Narodowej realizuje czteroletni (od grudnia 2017 r. 
do połowy 2021 r.) cykl comiesięcznych spotkań, podczas których 
pracownicy IPN lub reprezentanci uczelni wyższych przedstawiają 
zagadnienia związane z dążeniami niepodległościowymi Polaków. 
Ujęcie tematu stanowi indywidualny wybór wykładowcy – 
jednocześnie istotne znaczenie mają wątki lokalne. Każde 
wystąpienie ma na celu zarówno pogłębienie wiedzy o historii 
II Rzeczypospolitej, jak i kształtowanie patriotycznych postaw.

W ramach działalności Oddziału IPN w Łodzi inauguracja projektu 
miała miejsce w grudniu 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim. 
Spotkania odbywają się w siedzibie Instytutu Historii Filii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 
(ul. J. Słowackiego 114/118, bud. B).

Udział w wykładach jest bezpłatny. 

Koordynator: Paulina Szymaniak-Kowalska 
(oben.lodz@ipn.gov.pl)



Artur Ossowski – naczelnik 
tel. 42 201 46 62  
artur.ossowski@ipn.gov.pl

Paulina Szymaniak-Kowalska – sekretariat  
tel. 42 201 46 61  
fax 42 201 46 60  
oben.lodz@ipn.gov.pl

Katarzyna Helik 
tel. 42 201 46 65  
katarzyna.helik@ipn.gov.pl

dr Bartłomiej Kluska 
tel. 42 201 46 68  
bartlomiej.kluska@ipn.gov.pl

Paweł Kowalski 
tel. 42 201 46 63  
pawel.kowalski@ipn.gov.pl

Marzena Kumosińska  
tel. 42 201 46 64  
marzena.kumosinska@ipn.gov.pl

Grzegorz Nawrot 
tel. 42 201 46 67  
grzegorz.nawrot@ipn.gov.pl

dr Aleksandra Rybińska-Bielecka 
tel. 42 201 46 64  
aleksandra.rybinska-bielecka@ipn.gov.pl

Magdalena Zapolska-Downar 
tel. 42 201 46 66  
magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

Oddziałowe  
Biuro Edukacji 
Narodowej
IPN w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź


