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Kongres Pamięci Narodowej – PGE Narodowy,
Warszawa, 13–15 kwietnia 2023
Historia mówi przez pokolenia

Jesteśmy przekonani o tym, że historia mówi przez pokolenia, łączy tradycję z
nowoczesnością i istnieje w świadomości Polaków pomimo różnic pokoleniowych. Chcemy
Was również o tym przekonać, dlatego serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie
– Kongres Pamięci Narodowej, który odbędzie się 13–15 kwietnia 2023 r. na PGE
Narodowym w Warszawie. 

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie, które kierujemy zarówno do dorosłych pasjonatów
historii, jak i młodzieży oraz dzieci, które dopiero zaczynają poznawać  XX-wieczne losy
naszej Ojczyzny.

Pomysł przedstawienia  ojczystego dziedzictwa szerokiemu gronu odbiorców znajduje
potwierdzenie w wynikach badań społecznych dotyczących pamięci i świadomości
historycznej Polaków, przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej. Wyniki
raportu „Edukacja dla pamięci” zostaną zaprezentowane podczas konferencji otwierającej
Kongres.

A co jeszcze czeka uczestników Kongresu Pamięci Narodowej?

Strefa naukowa – debaty historyczne

W ramach strefy naukowej zostaną zorganizowane 24 panele dyskusyjne poświęcone XX-
wiecznej historii Polski. Będzie to niezwykła okazja do podyskutowania z historykami,
publicystami, dziennikarzami, weteranami, świadkami historii i uczestnikami życia
politycznego. Mamy świadomość ogromnej roli, jaką w upowszechnianiu wiedzy
historycznej odgrywają działacze społeczni, dlatego ich głosu nie może zabraknąć także
podczas Kongresu Pamięci Narodowej. Dobrą okazją do wymiany doświadczeń na tym polu
będą dyskusje z przedstawicielami organizacji III sektora, w których weźmie udział kilkuset
społeczników. 

Każdy dzień  poświęcimy innej tematyce.

Pierwszego dnia poruszymy tematy związane z polityką pamięci oraz polityką historyczną.
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Eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania o znaczenie i wpływ na wizerunek państw
oraz narodów skutecznie prowadzonej polityki historycznej. Omówią stan wiedzy
historycznej młodego pokolenia, efektywność edukacji historycznej oraz sposoby
zainteresowania najmłodszych historią.

Drugi dzień debat Kongresu wypełnią dyskusje związane z II wojną światową oraz
problematyką powojennych rozliczeń z przeszłością. Będą poruszane takie wątki jak:
pomoc Żydom pod okupacją niemiecką, zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce oraz
zaangażowanie Polski w walkę z totalitaryzmami.

W czasie ostatniego dnia Kongresu porozmawiamy o „Solidarności” i jej fenomenie,
transformacji ustrojowej w Polsce oraz o mechanizmach ówczesnych przemian oraz
towarzyszących im sukcesach i porażkach.

Na zakończenie każdego dnia odbędzie się uroczysta Gala i wręczenie wyjątkowych
nagród przyznawanych przez IPN:

Kustosz Pamięci Narodowej, 

Sygnety Wydawnictwa IPN,

Debiut Historyczny Roku,

Medal „Reipublicae Memoriae Meritum”.

4. edycja Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach „Echa
Katynia”

Ważnym punktem Kongresu Pamięci Narodowej jest 4. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach „Echa Katynia”.  Jak co roku, będzie to doskonała
okazja do obejrzenia polskich i zagranicznych filmów pokazujących zmagania jednostki z
systemami totalitarnymi. Projekcjom towarzyszyć będą liczne panele dyskusyjne i
spotkania z twórcami.

Edukacja historyczna dla młodszych pokoleń

Wychodzimy z założenia, że najlepiej uczymy się poprzez zabawę i odkrywanie, dlatego
podczas Kongresu Pamięci Narodowej zadbaliśmy o wyjątkową oprawę Strefy Edukacyjnej.

Niewątpliwą atrakcją dla młodzieży będzie Strefa Nowych Technologii, czyli otwarta strefa z
grami w stylu point and click, które można obsługiwać w technologii Virtual Reality. Młodzi
adepci historii oraz miłośnicy wirtualnej rozrywki zagrają w „Grę Szyfrów”, składającą się z
czterech misji. Rozgrywka przybliża przebieg wojny polsko-bolszewickiej, a także działania
polskiej kryptologii, która przeważyła o naszym zwycięstwie oraz uchroniła Europę przed
zalewem bolszewickiej rewolucji. Zaprezentujemy także aplikację „Szybowcowa 87”, która
za pomocą gogli VR, pozwoli nam odkryć mieszkanie, będące jednocześnie konspiracyjną
drukarnią z lat 80. Oba tytuły są już dostępne na platformie STEAM, dzięki czemu możesz



poznawać historię z perspektywy… domowej kanapy.

Edukatorzy IPN zapraszają również w Edukacyjną Podróż Historyczną poprzez 5 stref ze
stanowiskami multimedialnymi, które zaprezentują młodym uczestnikom gry, quizy i wiele
innych aktywności. Będą to: Strefa „Walka o niepodległość i granice”, Strefa „II RP”, Strefa
„II wojna światowa”, Strefa „Powojenny opór antykomunistyczny”, Strefa „Solidarność (do
1989 r.)”. Z kolei na zewnątrz przed Stadionem odbędą się rekonstrukcje historyczne. To
doskonała okazja do obejrzenia z bliska pojazdów i samolotów z minionej epoki.

Młodzi programiści w służbie pamięci

Biuro Nowych Technologii IPN w ramach Kongresu Pamięci Narodowej organizuje także
hackathon dla młodych programistów ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem finalistów
będzie rozwiązanie zadania przygotowanego przez IPN w trakcie trwania Kongresu.
Eliminacje ogólnokrajowe trwają już od 17.02. Główną nagrodą będą okulary wirtualnej
rzeczywistości Gogle Oculus Quest II i 3 zestawy gogli dla szkoły. W ten sposób poprzez
rywalizację uczniowie będą mogli zgłębiać tajniki programowania, a także zdobędą wiedzę
na temat historii własnej Ojczyzny.

Olimpiada Gier Planszowych

Podczas Kongresu odbędzie się wielki finał Olimpiady Gier Planszowych, skupiający ponad
200 graczy z całego kraju. Uczestnicy rozegrają turnieje gier wydanych przez IPN, m.in.:
„ZnajZnak”, „Miś Wojtek”, „Bitwa Warszawska” czy „ORP Orzeł” i „Niepodległa”. 

Archiwum dla przyszłych pokoleń

Sercem Instytutu Pamięci Narodowej jest Archiwum IPN, w którym znajdują się niezliczone
ilości dokumentów. Eksperci Archiwum IPN w Strefie Edukacyjnej Kongresu przygotowali 3
inspirujące ekspozycje:

fragmenty wystawy „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135 rocznica powstania
Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, czyli kolekcji pozyskanej ze Związku Sokolstwa
Polskiego w Ameryce.

Archiwum Pełne Pamięci, czyli projekt skierowany do osób prywatnych z prośbą o
przekazywanie dokumentów, które uzupełniają czy też obrazują naszą polską
historię. Ukazują historię widzianą oczami ludzi i rodzin, którym przyszło
funkcjonować w tak trudnych realiach.

wystawę grafik obozowych Marii Hiszpańskiej-Neumann i najcenniejsze archiwalia
z okresu II wojny światowej.

Odwiedzający ekspozycje będą mogli dowiedzieć się także o zadaniach i pracy Centrum
Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej oraz znaczeniu programu dokumentacyjnego
„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945”.



Wydarzenia towarzyszące

Kongres Pamięci Narodowej to także okazja do odwiedzenia towarzyszących mu wystaw
multimedialnych wśród których warto wspomnieć o wystawach:

„20–40–22” prezentującej wielkie zwycięstwo 1920 r. jak i tragedię 1940 r., jest
niezwykłą podróżą po najtrudniejszych momentach polskiej historii widzianej przez
pryzmat konkretnych historycznych postaci.

„Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, która jest międzynarodowym projektem
edukacyjno-memoratywnym mającym na celu upamiętnić wysiłek zbrojny Polskich
Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losy ludności cywilnej ewakuowanej
z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Wystawa przypomina bohaterskie czyny
naszych lotników w Bitwie o Anglię, polskich żołnierzy spod Tobruku, Narwiku czy
Monte Cassino;

„Patrioci. Żołnierze. Żydzi”, która prezentuje sylwetki Żydów walczących o
niepodległość i granice Polski w latach 1914–1921 oraz ich późniejsze losy.

Zapraszamy także do odwiedzenia sekcji Wydawnictwa IPN, w której zaprezentujemy
nowości wydawnicze i bestsellery a także komiksy i gry planszowe dla najmłodszych.

Kongres Pamięci Narodowej dla najmłodszych

Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem będą warsztaty „Drużyna Inki” prowadzone przez
Biuro Przystanków Historia. Są to zajęcia, podczas których uczestnicy poznają historię
sanitariuszki „Inki” – Danuty Siedzikówny i jej rodziny. Historyczny wstęp wprowadzi nas do
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, po którym każdy uczestnik
otrzyma podręczną apteczkę.

Najmłodsi uczestnicy Kongresu Pamięci Narodowej poznają historię „Misia Wojtka”, którą
zaprezentujemy w formie spektaklu teatralnego. Niedźwiedź Wojtek był żołnierzem 2
Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Przygarnięty jako mały
niedźwiadek przeszedł z armią polską cały szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę,
Egipt aż do Włoch, gdzie brał czynny udział w walce.

Wartościowy czas dla całej rodziny

Kongres Pamięci Narodowej to niepowtarzalna szansa odkrycia historii Polski XX wieku W
trakcie 3 dni wydarzenia każdy – niezależnie od wieku – znajdzie w naszej ofercie coś dla
siebie. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Szczegółowy plan wydarzenia znajduje się pod
adresem https://kongrespamiecinarodowej.pl.

Zarejestruj się
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