


Przed stu laty nasi przodkowie dzięki swej woli, odwadze, 
wierze, umiłowaniu wolności i pamięci o dumnej przeszło-
ści wywalczyli niepodległą Polskę. Dobrze wykorzystali dany 
im czas, choć wielu oddało w boju życie. 
Prezentowane tu repliki odznaczeń symbolizują wydarze-
nia sprzed wieku i przypominają dzieje tamtych zmagań. 
Pamiętając o naszych bohaterach, zachowujmy w świa-
domości i tę prawdę, że niepodległość równie trudno jest 
utrzymać, jak wywalczyć.

Prezes
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Znaki
Pamięci

Wydanie z okazji dwudziestolecia 
Instytutu Pamięci Narodowej

„Naród, który traci pamięć, przestaje być Naro-
dem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo 
zajmujących dane terytorium”.

Józef Piłsudski



W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach 
niewoli. Jako symboliczną datę przyjęliśmy 11 listopada 1918 r. 
Tego dnia Rada Regencyjna w Warszawie przekazała władzę 
nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Co roku 11 listo-
pada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Przypinka jest w kształcie biało-czerwonej pinezki z datą 
„1918”. To graficzny znak wskazujący nowe miejsce na mapie: 
Polskę.

„Nie było jej, a jest. Polska!”

Chłopcy oglądający defiladę podczas obchodów Święta Niepodległości w Krakowie, 
1937 r. Fot. NAC.



Flaga Polski jest jednym z symboli państwowych Rzeczypo-
spolitej. Na flagę składają się dwa poziome pasy równej sze-
rokości: biały i czerwony, które są odwzorowaniem kolory-
styki godła państwowego. Jest nim orzeł biały na czerwonym 
polu. Kolory mają swoje znaczenie symboliczne: biały to czy-
stość i niepokalanie, czerwony – odwaga i waleczność. Za flagę 
Polski uważamy również wariant z godłem Polski, umieszczo-
nym pośrodku białego pasa. Symbole państwowe Rzeczypo-
spolitej są chronione polskim prawem.

Flaga narodowa Polski

Uroczystości 10-lecia rządów prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Krakowie w maju 
1936 r. Fot. NAC.



W grudniu 1914 r. przy wojskach austro-węgierskich sfor-
mowano I Brygadę Legionów Polskich. Walczyła z oddzia-
łami rosyjskimi m.in. na Wołyniu, gdzie 6 lipca 1916 r. pod 
Kostiuchnówką stoczyła najcięższą ze swych bitew. Wiosną 
1917 r. żołnierze Legionów Polskich mieli złożyć przysię-
gę na wierność cesarzowi Niemiec. Oddziały wierne Józefo-
wi Piłsudskiemu odmówiły, a żołnierzy internowano. Piłsud-
ski został aresztowany i przewieziony do Magdeburga, gdzie 
przebywał w wojskowej twierdzy do listopada 1918 r. 
Przypinka jest repliką odznaki I Brygady – „Za wierną służbę”.

I Brygada Legionów Polskich

Biskup Władysław Bandurski oraz Józef Piłsudski odwiedzają żołnierzy w okopach 
na froncie wschodnim w 1916 r.. Fot. NAC.



I Korpus Polski sformowany został do walki z Niemcami 
w 1917 r. na Białorusi. Składał się z żołnierzy narodowości 
polskiej (ok. 30 tys.), służących w armii rosyjskiej. 6 sierp-
nia 1917 r. dowódcą Korpusu został generał Józef Dowbor-
-Muśnicki. Od stycznia 1918 r. dowborczycy odnieśli wiele zwy-
cięstw nad bolszewikami – zdobyli m.in. twierdzę w Bobruj-
sku i Mińsk Litewski. Po powrocie do Polski walczyli w odro-
dzonym Wojsku Polskim o naszą niepodległość. 
Krzyż Korpusu został ustanowiony przez jego dowódcę 
12 czerwca 1918 r. i nawiązuje do powstania styczniowego 
w 1863 r. Przypinka jest jego repliką.  

I Korpus Polski w Rosji

Defilada kawalerii I Korpusu Polskiego w Mińsku Litewskim w październiku 1917 r.
Fot. WBH.



Generał Józef Haller składa przysięgę na sztandar I Pułku Strzelców Armii Polskiej. 
Nancy, Francja, 6 października 1918 r. Fot. NAC.

W 1917 r., kierowany przez Romana Dmowskiego, Komi-
tet Narodowy Polski budował we Francji Armię Polską – 
od koloru mundurów nazywaną Błekitną Armią. Wstępowali 
do niej polscy ochotnicy z Francji, USA i Kanady. Jej dowód-
cą został gen. Józef Haller. Wysiłek zbrojny Błekitnej Armii 
zapewnił Polsce miejsce wśród zwycięzców I wojny świato-
wej i przyczynił się do obrony naszych granic. Przypinka jest 
wzorowana na odznace oficerskiej Armii Polskiej we Francji 
z orłem „hallerowskim”, której autorem był wybitny polski 
rzezbiarz, Xawery Dunikowski.

Błękitna Armia 



Powitanie gen. Stanisława Szeptyckiego na Rynku w Katowicach w czerwcu 1922 r. 
po wkroczeniu wojsk polskich na Górny Śląsk. Fot. NAC.

Zgodnie z zapisami traktatu wersalskiego przebieg granic 
na terenie Górnego Śląska miał zostać określony przez 
plebiscyt. W 1919 i 1920 r. doszło do dwóch polskich powstań 
na Śląsku. W wyniku plebiscytu w marcu 1921 r. prawie cały 
region przyznano Niemcom. Na wieść o tym w nocy z 2 na 
3 maja 1921 r. wybuchło trzecie powstanie śląskie. Najcięż-
sze walki toczyły się o Górę Świętej Anny. Zryw zakończył się 
sukcesem – podział tych ziem zmienił się na korzyść Polski. 
Przypinka jest wzorowana na odznace wybitej z okazji obję-
cia Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą 20 czerwca 1922 r.

Objęcie Górnego Śląska
przez Rzeczpospolitą



Uroczystość zaprzysiężenia Wojsk Wielkopolskich w Poznaniu, 26 stycznia 1919 r. 
Na czele 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich stoi rtm. Teodor Raszewski. Fot. Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego.

Rozetka wielkopolska – oznaka w kształcie trefla wyróż-
niająca żołnierzy wojsk wielkopolskich, wprowadzona 
22 stycznia 1919 r. przepisem Głównodowodzącego Sił Zbroj-
nych w byłym zaborze pruskim gen. Józefa Dowbora-Muśni-
ckiego. Służący w armii pruskiej Wielkopolanie używali 
terminu die Rosette nazywając element – często w kształcie 
trójliścia – mocujący podpinkę z boku skórzanego hełmu. 
Prawdopodobnie dlatego, wprowadzając na rogatywki wojsk 
wielkopolskich oznakę w kształcie trefla, określono ją znajomą 
nazwą „rozetka”. Oznaka wykonywana była ze sznurka barwy 
zielonej lub srebrnej z małym guzikiem u dołu i przyszywana 
na lewej kwaterze rogatywki.
Przypinka jest repliką rozetki wielkopolskiej przygotowaną 
w setną rocznicę powstania.

Powstanie wielkopolskie



Orlęta - obrona cmentarza – obraz Wojciecha Kossaka, 1926 r. Fot. domena publiczna.

1 listopada 1918 r. wybuchły walki o Lwów między Polaka-
mi i Ukraińcami. Miasta bronili ochotniczo również polscy 
uczniowie i harcerze – ponad 1/3 poległych nie ukończyła 
25 roku życia. Nazwano ich Orlętami Lwowskimi. Walki 
trwały do maja 1919 r., kiedy to armia gen. Józefa Halle-
ra uwolniła miasto od ukraińskiego oblężenia. Lwowskich 
obrońców od 1919 r. honorowano Krzyżem Obrony Lwowa. 
25 maja 1922 r. wmurowano Krzyż na lwowskim dworcu 
kolejowym, który był pierwszą polską placówką obrony 
w listopadzie 1918 r. 
Przypinka jest repliką Krzyża, przyznanego również całemu 
miastu Lwów.

Obrońcy Lwowa



Grupa polskich żołnierzy w okopie ze stanowiskiem ciężkiego karabinu maszynowego.
Fot. NAC.

Armia Ochotnicza została powołana przez Radę Obrony Pań-
stwa na początku lipca 1920 r. Jej dowództwo objął gen. Józef 
Haller. W odpowiedzi na odezwę ROP „Obywatele Rzeczypo-
spolitej! Ojczyzna w potrzebie!” oraz liczne apele partii poli-
tycznych, organizacji społecznych i Kościoła do końca wrze-
śnia 1920 r. w szeregach armii znalazło się ponad sto tysięcy 
ochotników. Duch walki, wniesiony przez nich do regular-
nych oddziałów Wojska Polskiego, przyczynił się do odwróce-
nia losów wojny i ostatecznego zwycięstwa nad bolszewikami.
Krzyż Armii Ochotniczej 1920 r. był nieoficjalnym (nigdy nie 
zatwierdzonym) odznaczeniem przyznawanym w okresie 
II Rzeczypospolitej ochotnikom biorącym udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

Armia Ochotnicza



Kobiety walczące w Ochotniczej Legii Kobiet podczas wojny polsko-bolszewickiej, 
w sierpniu 1920 r. Fot. domena publiczna

Ochotnicza Legia Kobiet była organizacją wojskową utworzo-
ną z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej (matki Jurka Bitscha-
na, który stał się symbolem Orląt Lwowskich) w czasie walk 
we Lwowie w listopadzie 1918 r. Początkowo ochotniczki 
służyły głównie jako sanitariuszki i kurierki, lecz w toku walk 
z oddziałami ukraińskimi coraz częściej trafiały z bronią 
w ręku na pierwszą linię frontu. Ponownie odegrały znaczą-
cą rolę w wojnie polsko-bolszewickiej. Oddziały Legii odzna-
czyły się szczególnymi zasługami w obronie Wilna i Warszawy. 
Pod koniec września 1920 r. w szeregach organizacji służyło 
ponad 2500 kobiet. 
Przypinka jest repliką odznaki „Za Trud Ofiarny”, przyznawa-
nej przez powołany w 1929 r. Związek Legionistek Polskich 
za co najmniej półroczną służbę w OLK.

Ochotnicza Legia Kobiet



Fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, 1930 r. Fot. ze zbiorów Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie – Muzeum.

Konflikt polsko-bolszewicki rozpoczął się 18 listopada 1918 r. 
zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Bolszewi-
cy mieli cel – wsparcie rewolucji w Niemczech i w krajach 
powstałych po rozpadzie Austro-Węgier. Pokonanie Polski 
w zamierzeniach najeźdźców było tylko formalnością. 
Na przedpolach Warszawy 13–15 sierpnia 1920 r., pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego, rozegrała się decydująca batalia, 
określana „Cudem nad Wisłą”. Uznana została za 18. przeło-
mową bitwę w historii świata, ponieważ zapobiegła inwazji 
bolszewizmu na Europę.
Medalik z Matką Bożą Łaskawą.

Bitwa Warszawska



Zasadzka patrolu KOP na granicy z Rosją.  Fot. NAC.

Korpus Ochrony Pogranicza powołano 12 września 1924 r. 
Żołnierze KOP podczas codziennej służby strzegli bezpie-
czeństwa Rzeczypospolitej i spokoju ludności kresowej. 
17 września 1939 r. pierwsi stanęli do walki z atakującymi 
nas Sowietami. Ci, którzy dostali się w sowieckie ręce, zostali 
zamordowani w 1940 r. w Katyniu. Inni walczyli w krajo-
wej konspiracji i w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. 
W latach powojennych próbowano wymazać żołnierzy KOP 
z polskiej pamięci. 
Przypinka jest wzorowana na oryginalnej odznace pamiątko-
wej Korpusu Ochrony Pogranicza.

Korpus Ochrony Pogranicza



Uroczysko Kuropaty, 2017 r. Fot. Sergiusz Kazimierczuk.

Operacja polska NKWD była zbrodnią ludobójstwa dokonaną 
na Polakach w Związku Sowieckim przez jego służbę bezpie-
czeństwa w latach 1937–1938. Wciąż nie znamy ostatecznej 
liczby ofiar operacji polskiej. Według ustaleń stowarzysze-
nia „Memoriał” represje objęły co najmniej 139 835 osób, 
nie mniej niż 111 091 zostało zamordowanych. Brzoza jest 
symbolem polskich grobów na Wschodzie.
Drzewo przewiązane szarfą z polską flagą nawiązuje do krzy-
ży w Katyniu i drzew z polskimi szarfami i flagami w miej-
scach straceń ofiar Wielkiego Terroru.

Operacja Polska NKWD
1937-1938



Stacja kolejowa Gniezdowo 3 km od miejsca egzekucji polskich jeńców wojen-
nych z obozu w Kozielsku, zdjęcie lotnicze z okresu II wojny światowej. Fot. Muzeum 
Katyńskie.

Katyń – symbol zbrodni ludobójstwa popełnionej na około 
22 tys. Polaków. Byli wśród nich oficerowie wojska polskie-
go, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby 
Więziennej oraz cywile. Zostali zamordowani przez Sowie-
tów wiosną 1940 r. Miejsca pochówku oraz prawda o tych 
wydarzeniach były utrzymywane w tajemnicy do końca trwa-
nia komunizmu. 
Kopia guzika znalezionego w Katyniu jest znakiem pamięci 
o tych, którzy zginęli.

Katyń



Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w kaplicy Ostrobramskiej na Starym Mieście 
w Wilnie. Fot. domena publiczna.

Od XVII w. jednym z symboli Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów jest wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej. W 1944 r. 
5 Brygada Wileńska Armii Krajowej, dowodzona przez Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszkę”, walczyła o wolne polskie 
Wilno w operacji „Ostra Brama”. Dziś, zarówno Polacy, jak 
i Litwini, mogą razem zanosić prośby do wspólnej patronki 
o błogosławieństwo dla swoich ojczyzn.
Przypinka jest repliką ryngrafu Matki Boskiej Ostrobram-
skiej należącego do Jana Slaskiego, posła i senatora II Rzeczy-
pospolitej, oficera Wojska Polskiego, zamordowanego przez 
sowietów w Katyniu w 1940 r.

Matka Boża Ostrobramska



Fotografia wykonana po Mszy Świętej trydenckiej w intencji powstańców warszaw-
skich i ludności cywilnej, zorganizowanej przez IPN 15 września 2019 r. na dziedzińcu 
kamienicy przy ul. Poznańskiej 12 w Warszawie. Siedzą dwaj powstańcy, od lewej: 
por. Henryk Troszczyński oraz płk Kazimierz Klimczak, ps. Szron. Fot. Piotr Życieński.

Instytut Pamięci Narodowej

Do zadań Instytutu należy:
• gromadzenie dokumentów sporządzonych przez organy bezpieczeństwa 

państwa od 22 lipca 1944 r. do 31  lipca 1990 r. i zarządzanie nimi,
• prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych 

na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych naro-
dowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r., 
a także lustracji osób publicznych,

• prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji 
publicznej,

• poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodle-
głość i zjednoczenie państwa polskiego, poległych w walce z systemem 
totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okre-
sie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. 

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






