
Kamil Hypki: jest pomysłodawcą i autorem cyklicznej audycji na antenie Radia Zachód 

pt. „Historie pisane na nowo”, która powstaje przy współpracy z poznańskim oddziałem 

IPN. W kolejnych odcinkach tego nagradzanego cyklu prezentowane są sprawy 

zapomniane i przemilczane oraz ich bohaterowie. Najważniejsze reportaże powstałe 

w ramach „Historii pisanych na nowo” zostały we współpracy z IPN wydane na płytach 

i w porozumieniu z Lubuskim Kuratorium Oświaty są pomocami dydaktycznymi 

w szkołach województwa lubuskiego. 

Redaktor Hypki współpracuje stale z poznańskim oddziałem IPN przy szeregu wydarzeń 

mających miejsce na terenie Zielonej Góry i okolic, przygotowuje m.in. każdorazowo 

relacje ze spotkań Akademii Niepodległości oraz Przystanku Historia. 

Zbysław Kaczmarek: od lat ściśle współpracuje z poznańskim oddziałem IPN w ramach 

popularyzacji historii regionalnej. Włącza się w projekty historyczne mające na celu 

upowszechnienie mniej znanych wątków dotyczących historii XX w. a także inicjuje 

współpracę z historykami z poznańskiego IPN podczas tworzenia produkcji filmowych. 

Przy współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu powstały 

m.in. trzy odcinki filmów edukacyjnych „Powstanie Wielkopolskie. Zwycięstwo”, które 

mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych. Projekt „Zapomniane historie” 

przybliża natomiast mało znane fakty z najnowszej historii Wielkopolski i pokazuje 

przejawiającą się w różnych formach niepokorną postawę wobec władz PRL. Cykl ten 

od lat realizowany jest przy współpracy historyków z poznańskiego oddziału IPN oraz 

z wykorzystaniem materiałów archiwalnych z tutejszego archiwum. Z kolei filmy z serii 

„Historie nieznane” przybliżają mniej znane przypadki społecznego oporu 

w Wielkopolsce lat 1939-89. Reżyser Zbysław Kaczmarek jest również autorem spotów 

o Powstaniu Wielkopolskim, które upamiętniały 100. rocznicę wybuchu powstania oraz 

materiałów promujących akcję edukacyjno-medialną „Zapal znicz pamięci”. 

Piotr Świątkowski: ściśle współpracując z poznańskim oddziałem IPN, dba szczególnie 

o poziom merytoryczny i dobrą jakość przekazu historycznego na antenie rozgłośni 

Radia Poznań. W swojej pracy wykorzystuje materiały archiwalne z zasobu archiwum, 

zaprasza na antenę specjalistów z poznańskiego oddziału IPN oraz prezentuje 

publikacje wydane przez IPN. 

Redaktor Świątkowski przygotował we współpracy z historykami z IPN m.in. audycje 

dotyczące przejęcia przez komunistów Drukarni św. Wojciecha, inwigilacji Krystyny 

Feldman, Żołnierzy Wyklętych. W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

zainicjował wspólnie z IPN emisję cyklu powstańczych wspomnień oraz wydanie na 

płytach słuchowisk o powstaniu. Jest realizatorem ze strony radia akcji edukacyjno-

medialnej „Zapal znicz pamięci” oraz wspólnie z Oddziałowym Biurem Edukacji 

Narodowej prowadzi spotkania w ramach Przystanku Historia IPN w Radiu Poznań. 

Piotr Świątkowski inicjuje również akcje poza anteną: wspólnym przedsięwzięciem 



Radia Poznań i poznańskiego oddziału IPN był wyjazd z darami i materiałami 

edukacyjnymi do środowisk polskich na Litwie. 

Jan Kołodziejski – pośmiertnie: w latach 80. był aktywnym działaczem podziemia 
niepodległościowego. Podczas demonstracji 13 lutego 1982 r., na której poznaniacy 
protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, został zatrzymany i pobity 
w milicyjnej „suce”. Działalność antykomunistycznego podziemia uwiecznił w fotografiach, 
czym zasłużył sobie na miano fotoreportera poznańskiej opozycji. W latach 1982–1989 
założył w swoim mieszkaniu i prowadził drukarnię współpracującą z Tymczasowym 
Zarządem Regionu w Poznaniu. Pomagał tworzyć podobne punkty na terenie miasta. Był 
szefem Agencji Fotograficznej Solidarność. Dokumentował pomoc niesioną przez Polaków 
Rumunom podczas rewolucji w tym kraju w 1989 r. O jego działalności Zbysław Kaczmarek 
nakręcił film dokumentalny „Fotograf”. 

Jan Kołodziejski bardzo chętnie dzielił się swoimi zdjęciami i bezinteresownie 

przekazywał je do wykorzystania w publikacjach czy na wystawach przygotowywanych 

przez IPN. Pomagał również gromadzić i opracowywać spuściznę fotograficzną opozycji 

antykomunistycznej.  


