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http://ko.poznan.pl/

„Arkadiusz M. Kolporter”
https://www.youtube.com/watch?v=epnLC1wPtPA

„SB poświęcam…”
https://www.youtube.com/watch?v=DEtoFtPZdwU

„Solidarność. Droga moja…”
https://www.youtube.com/watch?v=c2w0QikQJsU
 
„Trener”
https://youtu.be/D2nnXAjTcj4
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www.kultura-niezalezna.pl
www.okulicki.ipn.gov.pl
www.rok1989.pl
www.truthaboutcamps.eu
www.grudzien70.ipn.gov.pl
www.marzec1968.pl
www.slady.opn.gov.pl
www.17wrzesnia39.pl
www.sierpien1980.pl
www.polskiepodziemie.pl
www.karbonski.ipn.gov.pl
www.wilczetropy.ipn.gov.pl
www.oblawaaugustowska.pl
www.inka.ipn.gov.pl
www.ppp.ipn.gov.pl
www.zbrodniawolynska.pl
www.czerwiec76.ipn.gov.pl
www.zyciezazycie.pl
www.ipn.gov.pl
www.poszukiwania.ipn.gov.pl
http://xj.popieluszko.pl
www.13grudnia81.pl
www.czerwiec56.ipn.gov.pl
www.martyrologiawsipolskich.pl
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Strona główna – www.ipn.gov.pl
Powstanie Wielkopolskie – http://www.pw.ipn.gov.pl
Powstanie Wielkopolskie – http://www.powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl
Solidarność Walcząca w dokumentach – www.sw.ipn.gov.pl 
Stulecie Odzyskania Niepodległości – www.mojaniepodlegla.pl
Wolne Związki Zawodowe 1978 – 1980 – www.wzz.ipn.gov.pl
Marzec 1968 – www.marzec1968.pl
„Operacja polska” NKWD 1937 – 1938 – www.operacja-polska.pl
III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN – 
www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl
Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – www.zagonczyk.ipn.gov.pl
Sfałszowane wybory do Sejmu – 19 stycznia 1947 – www.wybory1947.pl
Od niepodległości do niepodległości – www.polska1918-89.pl
Polskie Państwo Podziemne – www.ppp.ipn.gov.pl
Danuta Siedzikówna „Inka” – www.inka.ipn.gov.pl
Polskie  podziemie  niepodległościowe  w  latach 1944 – 1956 – 
www.polskiepodziemie.pl
Obława Augustowska – www.oblawaaugustowska.pl
Żołnierze Wyklęci Mazowsza i Mazur – www.wilczetropy.ipn.gov.pl
Poszukiwania ofiar terroru komunistycznego – www.poszukiwania.ipn.gov.pl
Zbrodnia Wołyńska – www.zbrodniawolynska.pl
Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne – www.truthaboutcamps.eu
Polska wieś pod dwiema okupacjami 1939 – 1945  – www.martyrologiawsipolskich.pl
gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” – www.okulicki.ipn.gov.pl
Protesty robotników w czerwcu 1976 – www.czerwiec76.ipn.gov.pl
Polacy ratujący Żydów – www.zyciezazycie.pl
Protesty robotników na Wybrzeżu 1970 – www.grudzien70.ipn.gov.pl
Poznański Czerwiec 1956 –  www.czerwiec56.ipn.gov.pl
Wojna obronna 1939  – www.1wrzesnia39.pl    www.17wrzesnia39.pl
Okrągły stół i wybory 4 VI 1989 – www.rok1989.pl
Kultura niezależna 1976 – 1989 – www.kultura-niezalezna.pl
Stefan Korboński – www.korbonski.ipn.gov.pl
Ks. Jerzy Popiełuszko – www.popieluszko.ipn.gov.pl
NSZZ „Solidarność” – www.sierpien1980.pl
Stan wojenny – www.13grudnia81.pl
Rotmistrz Witold Pilecki – www.pilecki.ipn.gov.pl
Miejsca represji komunistycznych 1944 – 1956  – www.slady.ipn.gov.pl
Zbrodnia Katyńska – www.katyn.ipn.gov.pl
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https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/wystawy/24554
Wystawy-Oddzialu-IPN-w-Poznaniu-wykaz.html
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InInstytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu 
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań 
 www.poznan.ipn.gov.pl 
 facebook.com/ipn.poz/ 

p.o. Naczelnik
Marta Szczesiak–Ślusarek
marta.szczesiak-slusarek@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57

Sekretariat
Monika Podobińska
monika.podobinska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 69
fax. 61 835 69 65

Pracownicy
Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53

Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53

Agnieszka Kołodziejska
agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 55

Katarzyna Książkowska
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64

Piotr Orzechowski
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53

Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64

Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64


