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Znaki 
Pamięci

W historii każdego narodu są momenty, w któ-
rych musi on stawić czoła przeciwnościom zagra-
żającym jego istnieniu. Koniec I wojny światowej 
dał szansę Polakom na wywalczenie niepodległo-
ści po 123 latach niewoli. W tej walce wielu złoży-
ło ofiarę życia.
Prezentowane tu repliki polskich odznaczeń 
są symbolami pamięci tamtych wydarzeń. 
Wszystkie niosą ze sobą historię oraz wiarę ludzi 
w wolną i niezależną ojczyznę. Pamiętając o tych 
wydarzeniach, miejmy świadomość, iż niepodle-
głość równie trudno jest utrzymać, jak wywalczyć.

– Prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej

dr Jarosław Szarek

„Naród, który traci pamięć, prze-
staje być Narodem – staje się jedy-
nie zbiorem ludzi, czasowo zajmu-
jących dane terytorium”.

Józef Piłsudski
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Legioniści pod Kostiuchnówką, 1916 r. (NAC)

I Brygada Legionów Polskich
Na początku I wojny światowej z podkrakowskich 
Oleandrów wyruszyła Pierwsza Kompania Ka-
drowa – stu kilkudziesięciu strzelców dowodzo-
nych przez Józefa Piłsudskiego wierzyło, że wresz-
cie będzie mogła odrodzić się niepodległa Polska. 
Kompania wkroczyła do Kielc, później żołnierze 
zostali wycofani do Krakowa i tam oddziały prze-
szły reorganizację. W grudniu 1914 r. przy austro- 
-węgierskiej armii sformowano I Brygadę Legio-
nów Polskich. Brygada walczyła z wojskami ro-
syjskimi m.in. na Wołyniu, gdzie 6 lipca 1916 r. 
pod Kostiuchnówką stoczyła najcięższą ze swych  
bitew. Wiosną 1917 r. nastąpiła reorganizacja pol-
skich formacji, a żołnierze Legionów Polskich mie-
li złożyć przysięgę na wierność cesarzowi Niemiec. 
Odziały wierne Józefowi Piłsudskiemu odmówi-
ły jej złożenia, więc żołnierzy internowano. W nocy 
z 21 na 22 lipca 1917 r. Piłsudski został aresztowa-
ny i przewieziony do Magdeburga, gdzie przebywał 
w izolacji w wojskowej twierdzy do listopada 1918 r. 

Przypinka, wzorowana na Odznace I Brygady „Za 
wierną służbę”, została wydana w 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości.
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Największą polską formacją tworzoną na tere-
nie Rosji był I Korpus Polski. Powołany w lipcu 
1917 r., działał do maja 1918 r. na terenie ziem 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej pod do-
wództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. 
Jednostka miała walczyć na froncie przeciwko 
Niemcom, jednak przyszło jej toczyć boje z bol-
szewikami. Największym sukcesem było zaję-
cie 29 stycznia 1918 r. twierdzy Bobrujsk, która 
stała się główną bazą korpusu. Tam też 21 maja 
1918 r. żołnierze zostali rozbrojeni przez Niem-
ców i w ciągu kilku tygodni ewakuowani do War-
szawy, gdzie po kapitulacji Niemiec i odrodzeniu 
niepodległej Polski zasilili szeregi Wojska Pol-
skiego.

Przypinka jest wzorowana na Odznace pamiąt-
kowej I Korpusu Polskiego w Rosji, ustanowio-
nej rozkazem pożegnalnym z 12 czerwca 1918 r. 
przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Inspira-
cję dla odznaki stanowił krzyż z mogiły powstań-
czej 1863 r. Przypinka została wydana w 100. rocz-
nicę rozwiązania I Korpusu.

I Korpus Polski w Rosji 

Defilada kawalerii I Korpusu Polskiego w Mińsku Litew-
skim, październik 1917 r. (WBH)
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Obrona Lwowa

Orlęta – obrona cmentarza – fragment obrazu Wojciecha 
Kossaka, 1926 r. (domena publiczna)

1 listopada 1918 r. Ukraińcy służący w armii Au-
stro-Węgier wkroczyli do Lwowa i ogłosili mia-
sto stolicą Zachodnioukraińskiej Republiki Lu-
dowej. Polska ludność stanęła do walki. Bito 
się o każdy fragment miasta, każdy budynek  
– o Szkołę Sienkiewicza, cmentarz żydowski, cy-
tadelę, Kasę Oszczędności, pasaż Hausmana,  
Odwach Główny, Krajową Dyrekcję Skarbu  
i Teatr Skarbkowski. Wśród obrońców byli ucz-
niowie i harcerze – ponad 1/3 poległych nie 
ukończyła 25 roku życia. Nazwano ich Orlętami.  
22 listopada Ukraińcy wycofali się z miasta 
i rozpoczęli oblężenie. Wiosną 1919 r. na odsiecz 
przybyła armia gen. Hallera. W 1920 r., podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, na przedpola mia-
sta dotarła 1 Armia Konna, z którą pod Zadwó-
rzem starło się w straceńczej bitwie 300 lwowian  
– większość z nich zginęła. Udało im się jednak 
spowolnić marsz bolszewickiej kawalerii o je-
den dzień. Dzięki temu możliwe było przygoto-
wanie obrony miasta, nie doszło też do połącze-
nia na czas wojsk sowieckich pod Warszawą. 

Przypinka jest repliką Krzyża Obrony Lwowa, 
odznaczenia nadawanego za obronę miasta w li-
stopadzie 1918 r.; została wydana w 100. roczni-
cę wydarzeń.
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26 grudnia 1918 r. Ignacy Paderewski, wielki kom-
pozytor, mąż stanu, jeden z przywódców Komitetu 
Narodowego Polski, przybył do znajdującego się 
pod władzą niemiecką Poznania i wygłosił prze-
mówienie do rodaków licznie zgromadzonych 
przed hotelem Bazar. W odpowiedzi Niemcy urzą-
dzili paradę wojskową – zrywano polskie flagi, na-
padano na polskie instytucje. Doszło do zamie-
szek, wywiązała się walka podjęta przez Polską 
Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. W kilka 
dni udało się oswobodzić większość miast Wiel-
kopolski. Pierwszym dowódcą powstania miano-
wano kpt. Stanisława Taczaka. Na początku 1919 r. 
Niemcy przeszyli do ofensywy. Wysłany przez 
Naczelnego Wodza gen. Józef Dowbor-Muśnicki 
przejął dowodzenie nad powstaniem. Dzięki dzia-
łaniom dyplomatycznym prowadzonym przez Ro-
mana Dmowskiego Entanta zmusiła wojska nie-
mieckie do zawieszenia broni 16 lutego 1919 r. 

Przypinka jest repliką Odznaki pamiątkowej 
Wojsk Wielkopolskich, ustanowionej przez Józe-
fa Piłsudskiego w 1920 r.; została wydana w 100. 
rocznicę wybuchu postania wielkopolskiego.

Powstanie wielkopolskie

Manifestacyjne powitanie Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu 26 grudnia 1918 r. (NAC)
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Od XVII w. symbolem wspólnej polsko-litewskiej 
historii był wizerunek Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. W okresie zaborów Ostra Brama stała się 
miejscem licznych patriotycznych manifestacji 
przeciw rosyjskiemu zaborcy.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. od-
działy gen. Lucjana Żeligowskiego zajęły Wilno, 
a miasto stało się stolicą Litwy Środkowej. Dwa 
lata później Wileńszczyznę przyłączono do Polski. 
Choć radość Polaków z przyłączenia miasta była 
ogromna, wydarzenia te podzieliły Polaków i Litwi-
nów. Litwini w Wilnie widzieli stolicę swojego nie-
podległego państwa. Matka Boska Ostrobramska 
czuwała jednak, aby w sercach obu narodów nie za-
gościła nienawiść. Dziś przed cudownym obrazem 
i Polacy, i Litwini mogą razem dziękować za wol-
ność, modlić się i zanosić prośby o błogosławień-
stwo dla swoich ojczyzn.

Przypinka jest repliką ryngrafu Matki Boskiej Os-
trobramskiej należącego do Jana Slaskiego, posła 
i senatora II RP, oficera Wojska Polskiego zamor-
dowanego w Katyniu. Została wydana z okazji  95. 
rocznicy przyłączenia Wilna do Polski, przypadają-
cej na 2019 r.

Przyłączenie Wileńszczyzny

Józef Piłsudski przy Ostrej Bramie po zajęciu Wilna 
w kwietniu 1919 r. (NAC)
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Defilada 1 Pułku Strzelców Armii Polskiej po przyjeździe 
na ziemie polskie, kwiecień 1919 r. (domena publiczna)

Błękitna Armia
W 1917 r. państwa Ententy za oficjalną reprezen-
tację państwa polskiego uznały Komitet Narodo-
wy Polski. W tym samym roku utworzone zostały 
pierwsze jednostki Armii Polskiej we Francji. Jej 
szeregi zasilili liczni ochotnicy ze Stanów Zjedno-
czonych, Kanady i Francji. 4 października 1918 r. 
Naczelnym dowódcą został gen. Józef Haller. 
Wiosną 1919 r. pierwszy transport żołnierzy sta-
nął na polskiej ziemi – ze względu na kolor mun-
durów nazywano ich „Błękitną Armią”. Dzięki 
udziałowi Armii Hallera w walkach na wschodzie 
wiosną 1919 r. udało się uwolnić oblężony Lwów 
oraz wyprzeć odziały ukraińskie z Wołynia i Ga-
licji Wschodniej. Oddziały Błękitnej Armii prze-
rzucono na granicę zachodnią, a następnie skie-
rowano do przejmowania Pomorza. 10 lutego 
1920 r. gen. Haller dokonał symbolicznych zaślu-
bin Polski z morzem. Błękitna Armia była istot-
nym elementem wojsk polskich podczas wojny 
z bolszewikami.

Przypinka jest wzorowana na odznace oficerskiej 
Armii Polskiej we Francji, której autorem był wy-
bitny polski rzeźbiarz Xawery Dunikowski; zosta-
ła wydana z okazji 100. rocznicy utworzenia Armii 
Polskiej we Francji.
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Kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, szyb-
ko okazało się, że nie będzie to wojna o istnie-
nie jednego kraju, ale o przyszły kształt Euro-
py. Na drodze ogólnoświatowej rewolucji stanęła 
jednak odradzająca się Polska. Bitwę o losy Eu-
ropy stoczono w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. 
na przedpolach Warszawy. Dzięki uderzeniu 
oskrzydlającemu znad Wieprza i związaniu głów-
nych sił wroga w okolicach Radzymina i Ossowa 
polskie wojska odniosły zwycięstwo. O sukcesie 
zdecydowała współpraca na wielu płaszczyznach, 
np. dużym osiągnięciem polskiego wywiadu było 
odszyfrowanie radiodepesz dowództwa Armii 
Czerwonej. 

15 sierpnia, w dniu, który zadecydował o losach 
bitwy, Kościół katolicki obchodzi święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po uwolnie-
niu Warszawy od zarazy w drugiej połowie XVII w. 
powierzono ochronę miasta Matce Bożej Ła-
skawej. Przed jej obrazem we Lwowie złożył ślu-
by król Jan Kazimierz, przysięgając uwolnić kraj 
od szwedzkiego potopu. 

Zawieszka z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, 
patronki Warszawy; została wydana z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Bitwa warszawska

Cud nad Wisłą – fragment obrazu Jerzego Kossaka, 1930 r. 
(domena publiczna)
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Zgodnie z zapisami traktatu wersalskiego kwe-
stie przebiegu granic na terenie Górnego Śląska 
określić miał plebiscyt. Zanim jednak ogłoszo-
no referendum, doszło do dwóch powstań wy-
wołanych przez polskich mieszkańców Śląska 
– w 1919 i 1920 r. Pierwsze, zakończone klęską, 
było reakcją na represje niemieckie, drugie, któ-
rego celem było usunięcie z obszaru plebiscy-
towego niemieckich organów bezpieczeństwa 
oraz utworzenie policji polsko-niemieckiej, po-
wiodło się. Plebiscyt przeprowadzono w marcu 
1921 r. W jego wyniku prawie cały obszar Gór-
nego Śląska przyznany został Niemcom. Plany 
nowego podziału przedostały się do opinii pub-
licznej. W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło 
trzecie powstanie śląskie. Powstańcy wysadzili 
mosty na Odrze, by odciąć Śląsk od reszty Nie-
miec. Najcięższe walki toczyły się o Górę Świętej 
Anny. Powstanie zakończyło się sukcesem. Rada 
Ambasadorów zmieniła podział Górnego Śląska 
na korzyść Polski.

Przypinka jest wzorowana na odznace wybitej 
z okazji objęcia Górnego Śląska przez Rzeczpo-
spolitą 20 czerwca 1922 r.; została wydana w 95. 
rocznicę tych wydarzeń.

Objęcie Górnego Śląska 

Brama triumfalna w Królewskiej Hucie zbudowana na po-
witanie wojsk polskich 23 czerwca 1922 r. (NAC)
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Korpus Ochrony Pogranicza powołano 12 wrześ-
nia 1924 r. Żołnierze KOP podczas codziennej 
służby na granicach ścierali się z sowieckimi dy-
wersantami i litewskimi bojówkami, zwalczali 
przemyt i pospolity bandytyzm. Spełniając swój 
żołnierski obowiązek, strzegli bezpieczeństwa 
państwa i spokoju ludności kresowej. We wrześ-
niu 1939 r., kiedy wrogowie ze wschodu przekro-
czyli granice naszego państwa, oni pierwsi sta-
nęli do walki. Po klęsce wojny obronnej okupanci 
wyszukiwali ich wśród jeńców i w miejscach za-
mieszkania. Większość z nich, schwytana przez 
sowietów, została zamordowana w 1940 r. 
w Katyniu. Ci, którym udało się uniknąć niewoli, 
walczyli w konspiracji i w Polskich Siłach Zbroj-
nych na Zachodzie. 

W latach powojennych dyskredytowano rolę żoł-
nierzy KOP i próbowano wymazać ich z  pamięci 
naszego społeczeństwa.

Przypinka jest wzorowana na oryginalnej Od-
znace pamiątkowej KOP i została wydana w 95. 
rocznicę powstania Korpusu.

Korpus Ochrony Pogranicza

Zasadzka patrolu KOP, lata 20. (NAC).
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Do zadań Instytutu należy:

*  gromadzenie dokumentów sporządzo-
nych przez organy bezpieczeństwa pań-
stwa  od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 
i zarządzanie nimi 

*  prowadzenie śledztw w sprawie zbrod-
ni nazistowskich i komunistycznych 
na osobach narodowości polskiej lub 
obywatelach polskich innych narodowo-
ści, popełnionych w okresie od 8 listopa-
da 1917 r. do 31 lipca 1990 r. 

*  prowadzenie badań naukowych oraz 
działalność w zakresie edukacji publicz-
nej

*  poszukiwanie miejsc spoczynku osób 
poległych w walkach o niepodległość 
i zjednoczenie państwa polskiego, pole-
głych w walce z systemem totalitarnym 
lub wskutek represji totalitarnych i czy-
stek etnicznych w okresie od 8 listopada 
1917 r. do 31 lipca 1990 r. 

*   upamiętnianie historycznych wyda-
rzeń, miejsc i postaci w dziejach walk 
i męczeństwa narodu polskiego w kraju 
i za granicą oraz miejsc walki i męczeń-
stwa innych narodów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 
listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.

„Znaki Pamięci”
Projekt Biura Edukacji Narodowej
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