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OFERTA EDUKACYJNA 
2017/2018

Szanowni Państwo,
Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach 

swoich prac przygotowuje programy edukacyjne, wydawnictwa i wysta-
wy w kraju i za granicą, dotyczące porozbiorowej i najnowszej historii 
Polski. Upowszechniamy wiedzę o najważniejszych dla narodu polskiego 
wydarzeniach, zwłaszcza o udziale Polaków w walce z totalitaryzmami 
nazistowskim i komunistycznym. Popularyzujemy wyniki najnowszych 
badań historycznych na temat metod, miejsc i sprawców zbrodni prze-
ciwko narodowi polskiemu. Wspieramy także przedsięwzięcia społeczne 
mające na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej.

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz w Szcze-
cinie przekazują Państwu propozycję na rok szkolny 2017/2018 dla ziemi 
lubuskiej. Tegoroczna oferta umożliwia nauczycielom przedmiotów huma-
nistycznych podnoszenie kwalifikacji oraz wzbogacenie zajęć szkolnych 
o atrakcyjne projekty, pomocne w realizowaniu nowej podstawy progra-
mowej historii. Nasze propozycje skierowane do młodzieży wprowadzają 
uczniów w świat istotnych wartości – współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu, szacunku dla tradycji. Wzmacniają również poczucie tożsa-
mości kulturowej, regionalnej i narodowej.

W tym roku szkolnym ważnym motywem przewodnim stały się przy-
gotowania do Roku Stulecia Niepodległości. Dlatego w naszej ofercie zna-
lazły się przede wszystkim ogólnopolski konkurs „Moja Niepodległa” dla 
nauczycieli czy dwuletni cykl seminariów dla nauczycieli. Tematyka ta 
poruszona zostanie również w wielu innych propozycjach warsztatowych 
i konkursowych. 

Proponujemy także różnorodne formy edukacji pozaszkolnej, skiero-
wane do wszystkich miłośników historii najnowszej, niezależnie od wie-
ku. Wszystkie działania edukacyjne prowadzone przez IPN są bezpłatne.

Pełna oferta edukacyjna IPN znajduje się na naszych stronach inter-
netowych: www.ipn.gov.pl, www.pamiec.pl

Zespoły OBEN IPN w Poznaniu i Szczecinie
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PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI



DwUlETNI CYKl  
„O NIEPODlEgłOŚć I gRANICE”

Szkolenia dla nauczycieli certyfikowane przez Instytut Pamięci Naro-
dowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizowane w roku szkolnym 
2017/2018 będą dotyczyć zmagań o niepodległość Polski (do listopada 
1918 r. z uwzględnieniem XIX w.), a w roku 2018/2019 – budowy struktur 
państwa polskiego oraz wojen o granice Rzeczypospolitej.

Podczas trzydniowego spotkania odbędą się warsztaty i wykłady mono-
graficzne. Efektem szkolenia ma być zachęcenie uczestników do realizacji 
w szkołach jak największej liczby zajęć z zakresu najnowszej historii Polski 

SZKOlENIA

Warsztaty dla nauczycieli – „1939 r. – IV rozbiór Polski”, marzec 2017 r., fot. Paweł 
Miedziński.
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przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych opracowanych i wydanych 
przez IPN. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy, którzy prze-
prowadzą z uczniami zajęcia na omówione tematy, otrzymają stosowne 
certyfikaty.

W ramach zajęć proponujemy dwa równoległe seminaria:
– IV seminarium wyjazdowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 

z Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej; termin: 15–17 stycznia 2018.

Informacje i zgłoszenia
dr Zofia Fenrych, zofia.fenrych@ipn.gov.pl; tel. 91 31 29 408.

– I seminarium wyjazdowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycz-
nych z Wielkopolski i ziemi lubuskiej (Zielonogórskie) odbędzie się pod-
czas ferii zimowych (druga połowa lutego 2018 r.).

Informacje i zgłoszenia
dr Katarzyna Florczyk (Zielonogórskie), katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl;  
tel. 61 835 69 64

Koordynator ogólnopolski
dr hab. Marek Gałęzowski, marek.galezowski@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 57
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SEmINARIUm wYJAZDOwE  
„ŻOłNIERZE wYKlęCI – POlSKIE PODZIEmIE  

NIEPODlEgłOŚCIOwE 1944–1956”

Jest to seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
w ramach cyklu szkoleń „Miejsca pamięci w edukacji historycznej”. Zaję-
cia o charakterze wykładowo-warsztatowym połączone są z oprowadza-
niem po miejscach pamięci. Ich uczestnicy zapoznają się z najnowszymi 
ustaleniami historyków oraz formami edukacji na temat żołnierzy pod-
ziemia antykomunistycznego. Podczas dwudniowego seminarium, które 
odbędzie się w październiku 2017 r., zwiedzimy:

Seminarium dla nauczycieli – Kołobrzeg, luty 2017 r., fot. M. Ozga.
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– Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w daw-
nym więzieniu mokotowskim w Warszawie,

– miejsce tajnych pochówków w Kwaterze Ł na Cmentarzu Powąz-
kowskim,

– Pokój Zagadek – prezentacja gry zespołowej typu real life escape game 
na „Przystanku Historia” w Centrum Edukacyjnym IPN.

Seminarium jest skierowane do nauczycieli z Wielkopolski i ziemi lubu-
skiej (Zielonogórskie).

Termin: 24–26 października 2017 r.
Czas zajęć: 2 dni.

Informacje i zgłoszenia 
Marta Szczesiak-Ślusarek, marta.szczesiak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 57.

Seminarium dla nauczycieli – Kołobrzeg, luty 2017 r., fot. M. Ozga.
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„POlSKA I POlACY w XX wIEKU”

Zajęcia wykładowo-warsztatowe dla nauczycieli, prowadzone przez 
specjalistów z danej dziedziny, organizowane przy współpracy z Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Odbywają się w zielonogór-
skiej siedzibie ODN i trwają 3 godziny. Kończą się wydaniem zaświadcze-
nia oraz przekazaniem bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Proponu-
jemy tematy:

Warsztaty dla nauczycieli – „1939 r. – IV rozbiór Polski” – puzzle, marzec 2017 r., 
fot. Paweł Miedziński.
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– „Operacja antypolska NKWD 1937–1939” (październik 2017 r.),
– „Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej” (styczeń 2018 r.),
– „Okaleczony kraj. Straty kulturalne Polski w wyniku II wojny świa-

towej” (marzec 2018 r.),
– „Aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej 1944–1956” (maj 2018 r.).

Zapisy na stronie: www.odn.zgora.pl, formularz: Formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli

Informacje 
dr Agnieszka Łuczak, agnieszka.luczak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 55. 13



„mOJA NIEPODlEgłA”

Ten ogólnopolski konkurs jest związany z obchodami setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i ma zainteresować 
nauczycieli tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości i jego 
historią. Jego celem jest również stworzenie zbioru materiałów edukacyj-
nych dotyczących tej problematyki oraz wydanie publikacji zawierającej 
najwyżej ocenione scenariusze na każdym poziomie edukacji. Konkurs 
został objęty patronatem ministra edukacji narodowej. 

Szczegóły znajdują się na stronie www.szczecin.ipn.gov.pl 

Informacje i zgłoszenia 
dr Zofia Fenrych, zofia.fenrych@ipn.gov.pl; tel. 91 312 94 08.

KONKURSY
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OgólNOŚwIATOwY PROJEKT EDUKACYJNY 
„mAłE RODOwODY NIEPODlEgłEJ”

W listopadzie 2017 r. Instytut Pamięci Narodowej zainauguruje ogól-
noświatowy projekt edukacyjny adresowany do szkół, organizacji, samo-
rządów lokalnych oraz osób prywatnych. Celem projektu jest odszukanie 
i przedstawienie w formie audiowizualnej lokalnej i/lub rodzinnej zwykłej/
niezwykłej historii – małego rodowodu Niepodległej.

Rodowody – odnalezione i opowiedziane przez współczesne poko-
lenie, wzbogacone o materiały źródłowe (teksty i fotografie) oraz histo-
ryczny komentarz będą współtworzyć wspólną multimedialną narrację 
o niepodległej Polsce.

więcej informacji na 
www.ipn.gov.pl

Koordynator
Adam Hlebowicz, adam.hlebowicz@ipn.gov.pl; tel. 22 581 88 70.

OgólNOPOlSKIE PROJEKTY  
EDUKACYJNE
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„O NASZą NIEPODlEgłą! UDZIAł ZIEmIAN 
w wAlKACh O ODZYSKANIE NIEPODlEgłOŚCI 

I TERYTORIUm II RZECZYPOSPOlITEJ 1914–1922”

Projekt przypomina rolę ziemiaństwa w odzyskaniu przez Polskę wol-
ności i skierowany jest do nauczycieli historii, języka polskiego, lokalnych 
patriotów oraz do pasjonatów historii inspirujących młodzież do pozna-
wania dziejów Polski związanych z kształtowaniem państwowości i granic 
z odniesieniem do tradycji lokalnych. Wyjątkowo cenne mogą okazać się 
spotkania ze świadkami historii oraz odkrywanie miejsc związanych z zie-
miaństwem i jego dziejami.

Koordynatorzy ogólnopolscy 
dr Marcin Chorązki, marcin.chorazki@ipn.gov.pl; tel. 12 211 70 26
dr Agnieszka Łuczak, agnieszka.luczak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 55

Koordynatorzy regionalni
dr Katarzyna Florczyk (Zielonogórskie), katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl;  
tel. 61 835 69 64
Jarosław Palicki (Gorzowskie),
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl; tel. 95 735 81 92

VIII Turniej Szare Szeregi, kwiecień 2017 r., 
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„KAmIENIE PAmIęCI.  
NIEZNANI bOhATEROwIE NIEPODlEgłOŚCI”

Zadaniem uczestników projektu jest przedstawienie biografii niezna-
nych szerzej bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległo-
ści w 1918 r., uczestniczyli w obronie jej granic w latach 1918–1921 oraz 
byli w służbie II Rzeczypospolitej aż do 1939 r. Projekt adresowany jest do 
młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup 
rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz pasjonatów historii. Finał pro-
jektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Krakowie, odbędzie się pod koniec maja 2018 r.

Koordynator ogólnopolski
Katarzyna Miśkiewicz, katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 99 

Koordynatorzy IX edycji
Michał Masłowski, michal.maslowski@ipn.gov.pl; tel. 12 211 70 20
Łukasz Płatek, lukasz.platek@ipn.gov.pl; tel. 12 211 70 20
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„»O TYm NIE mOŻNA ZAPOmNIEć…«.  
SPOTKANIA Z lUDźmI, KTóRZY PRZESZlI PIEKłO 

ObOZów I DEPORTACJI”

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i uczniów. Młodzież 
zdobywa wiedzę na temat II wojny światowej, spotykając osoby, które prze-
żyły niemieckie obozy koncentracyjne lub sowieckie deportacje. W ramach 
projektu odbywają się seminaria z udziałem historyków, reżyserów, psycho-
logów, a uczestnicy nagrywają notacje. Wyróżnione zespoły wezmą udział 
w głównych obchodach rocznicowych wyzwolenia obozu w Ravensbrück.

Ogólnopolski koordynator projektu 
Anna Klimowicz, anna.klimowicz@ipn.gov.pl; tel. 22 581 86 67

„POlAND IN ThE hEART OF EUROPEAN hISTORY”

Propozycja skierowana jest do cudzoziemców – nauczycieli historii 
i zmierza do wypełnienia luki w pamięci historycznej społeczeństw euro-
pejskich i światowych oraz daje możliwość zmierzenia się ze stereotypami 
dotyczącymi Polski i jej roli w historii świata. Uczestników zapraszamy 
na szkolenie, w ramach którego odbywają się wykłady, warsztaty, a także 
wizyty w polskich instytucjach kulturalnych i edukacyjnych.

Koordynatorzy projektu
Anna Brojer, anna.brojer@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 97
Magdalena Czoch, magdalena.czoch@ipn.gov.pl; tel. 22 581 86 63
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KONKURSY DLA UCZNIÓW

VII Turniej „Zamieszajmy w PRL-owskim garze”, czerwiec 2017 r., fot. Paweł Mie-
dziński.



„SZTAFETA PAmIęCI. lOSY mOJEJ RODZINY 
w CZASIE II wOJNY ŚwIATOwEJ”

Czy młodzi ludzie interesują się przeszłością swojej rodziny? Czy roz-
mawiają z rodzicami i dziadkami o tym, co działo się w ich rodzinie kil-
kadziesiąt lat temu? Ideą ponadregionalnego konkursu jest stymulowanie 
rodzinnych dyskusji o historii i wspólne przeżywanie przeszłości, umacnia-
jące więzi międzypokoleniowe i poczucie identyfikacji z ojczyzną. Zachęca-
my dzieci i młodzież do przygotowania prac pisemnych na temat rodzin-
nych losów podczas II wojny światowej. Konkurs trwa od stycznia do marca 
2018 r. i jest adresowany do uczniów wszystkich poziomów szkół. Laureaci 

KONKURSY REgIONAlNE  
I PONADREgIONAlNE

VII Turniej „Zamieszajmy w PRL-owskim garze”, czerwiec 2017 r., fot. Paweł Mie-
dziński.
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udadzą się na edukacyjny „Wyjazd Pamięci” do Austrii (maj 2018 r.), pod-
czas którego zwiedzą miejsca ważne dla polskiej historii, m.in. Mauthausen, 
Gusen, Melk, Kahlenberg, zamek Hartheim, Linz oraz będą uczestniczyć 
w międzynarodowych uroczystościach rocznicowych wyzwolenia obozów 
Mauthausen-Gusen.

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin 
Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Poznaniu, a part-
nerami Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Wiel-
kopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopo-
lan – Fort VII w Poznaniu.

Informacje i zgłoszenia 
dr Agnieszka Łuczak, agnieszka.luczak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 55
Elżbieta Rybarska, srpook@interia.eu; tel. 660 182 563

Wyjazd edukacyjny do Austrii dla laureatów konkursu „Losy mojej rodziny w cza-
sie II wojny światowej”, maj 2017 r., fot. Agnieszka Łuczak.

21



„hISTORIA mAlOwANA”. KONKURS PlASTYCZNY

Celem konkursu jest popularyzowanie historii Polski, kształtowanie 
patriotyzmu, rozwijanie wiedzy historycznej za pomocą różnych technik 
malarskich i rozwijanie edukacji historycznej zespolonej z innymi sztukami. 
Pragniemy stworzyć dzieciom i młodzieży szansę rozwijania wyobraźni, 
wymiany emocji, wrażeń i doświadczeń artystycznych oraz umożliwić im 
prezentację swojej twórczości. Tematami prac plastycznych wykonywa-
nych dowolną techniką malarską są postać/postacie, znak lub wydarzenie 
związane z historią Polski. W bieżącym roku szkolnym szczególny nacisk 
kładziemy na przypomnienie o jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Jest to VI edycja Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Histo-
ryczno-Plastycznego, organizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Sulęcinie dla szkół z Pomorza Zachodniego, ziemi lubu-
skiej i Wielkopolski. Konkurs trwa od lutego do kwietnia 2018 r. i jest 
adresowany do uczniów wszystkich poziomów szkół.

Informacje i zgłoszenia 
Wioletta Kaźmierczak, sekretariat.sosw@wp.pl; wiolakazmierczak1@wp.pl; 
tel. 95 755 29 61
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„wOKół SYmbOlI NARODOwYCh”

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I–III szkół podstawowych, na 
poziomie dwóch grup wiekowych: 6–7 lat (klasa I) i 8–9 lat (klasy II–III). 
Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu dotyczącego symboli naro-
dowych. Podstawowe wiadomości wchodzące w zakres merytoryczny kon-
kursu są dostępne na portalu edukacyjnym IPN: http://www. pamiec.pl/
historiawkolorach/main.html. Konkurs zostanie przeprowadzony w szko-
łach województwa zachodniopomorskiego oraz ziemi lubuskiej (Gorzow-
skie) 10 listopada 2017 r. Regulamin, zagadnienia oraz formularz zgłosze-
niowy zostaną opublikowane na stronie internetowej IPN we wrześniu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci zaś nagrody rzeczowe.

Informacje i zgłoszenia 
Anna Pieluszczak, anna.pieluszczak@ipn.gov.pl; tel. 91 312 94 22

VIII Turniej „Szare Szeregi”, kwiecień 2017 r., fot. Paweł Miedziński.
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I lUbUSKI TURNIEJ hISTORYCZNY  
„SZARE SZEREgI”

Pierwsza edycja Lubuskiego Turnieju Historycznego „Szare Szeregi” 
skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Jej tematyka będzie doty-
czyć udziału Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem historii Szarych Szeregów. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów, 
na podstawie których będą przygotowane zadania turniejowe. Materiały 
te zostaną przesłane na podany adres e-mail nauczyciela lub szkoły po 
zakończeniu zgłoszeń.

W październiku 2017 r. na stronie internetowej IPN pojawi się regula-
min wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Turniej odbędzie się w kwiet-
niu 2018 r.

Informacje i zgłoszenia
dr Zofia Fenrych, zofia.fenrych@ipn.gov.pl; tel. 91 312 94 08
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„SPRAwDź PAwlACZ.  
hISTORIA POlSKI w lUbUSKICh hISTORIACh 

RODZINNYCh. NA STUlECIE NIEPODlEgłOŚCI”

Propozycja jest skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z ziemi lubuskiej (region gorzowski). Celem konkursu jest 
zaproszenie do badania historii rodzinnych i przygotowanie na tej pod-
stawie prac, które je osadzą w historii Polski. Prace będą przygotowane 
w trzech kategoriach: pisemna, multimedialna i filmowa.

Informacje i zgłoszenia
Jarosław Palicki (Gorzów Wielkopolski), jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl;  
tel. 95 735 81 92

VIII Turniej „Szare Szeregi”, kwiecień 2017 r., fot. Paweł Miedziński.



VIII Turniej „Szare Szeregi”, kwiecień 2017 r., fot. Paweł Miedziński.
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„SPRZąCZKI I gUZIKI Z ORZEłKIEm ZE RDZY”

Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu poświę-
conej konkretnej ofierze zbrodni katyńskiej. Praca polega na znalezieniu 
informacji o wybranym przez siebie bohaterze oraz opracowaniu koncepcji 
plastycznej. Niejednokrotnie uczestnicy docierają do rodzin ofiar i pozysku-
ją zdjęcia oraz pamiątki rodzinne. Laureaci konkursu uczestniczą w zagra-
nicznych wyjazdach edukacyjnych do ważnych dla Polaków miejsc pamięci.

Koordynator 
Izabela Sienkiewicz, izabela.sienkiewicz@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 96

„PIERwSZY DZIEń wOlNOŚCI”

Konkurs edukacyjny organizowany przez IPN dla harcerzy oraz przez 
harcerzy dla lokalnej społeczności. Głównym celem jest zaprezentowa-
nie historii pierwszego dnia wolności we własnym miejscu zamieszkania. 
Uczestnikom konkursu pozostawia się dowolność tematyki nawiązującej 
do wydarzeń z 11 listopada 1918 r.

Więcej na: www.ipn.gov.pl.

Koordynator
Karolina Kolbuszewska, karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 95

KONKURSY OgólNOPOlSKIE
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„POlICJANCI w SłUŻbIE hISTORII”

Jest to projekt Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komendy Głównej 
Policji skierowany do uczniów policyjnych klas mundurowych. Celem kon-
kursu jest zainteresowanie ich najnowszą historią Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii Policji Państwowej w czasach II Rzeczypospolitej 
i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepod-
ległości i odbudowę państwa polskiego.

Koordynatorzy 
Karolina Kolbuszewska, karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 95
dr Mateusz Marek, mateusz.marek@ipn.gov.pl; tel. 22 581 86 56

Koordynatorzy regionalni
Piotr Orzechowski (Zielonogórskie), piotr.orzechowski@ipn.gov.pl; tel. 61 
835 69 53

Warsztaty „Policjanci w historii”, maj 2017 r., fot. Piotr Orzechowski.
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„O NASZą NIEPODlEgłą!”  
KONKURS w RAmACh PROJEKTU

Jest to jeden z najważniejszych elementów projektu poświęconego 
udziałowi ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium 
II Rzeczypospolitej w latach 1914–1922. Konkurs jest adresowany do 
młodzieży szkół podstawowych (klasy VI–VII), młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej z całej Polski. Uczestnicy mają za zadanie wykonać 
pracę w jednej z trzech form: pisemnej, fotograficznej lub multimedialnej. 
Będą oceniane kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samo-
dzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i rela-
cje świadków). Zwycięzcy konkursu pojadą do Warszawy na sesję nauko-
wo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która jest 
planowana na pierwszą połowę czerwca 2018 r.

Koordynatorzy ogólnopolscy
dr Marcin Chorązki, marcin.chorazki@ipn.gov.pl; tel. 12 211 70 26
dr Agnieszka Łuczak, agnieszka.luczak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 55

Koordynatorzy regionalni 
dr Katarzyna Florczyk (Zielonogórskie), katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl;  
tel. 61 835 69 64
Jarosław Palicki (Gorzowskie),
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl; tel. 95 735 81 92
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Warsztaty „Polskie drogi do niepodległości”, listopad 2016 r., fot. Paweł Miedziński.



LEKCJE, WYKŁADY, WARSZTATY



lEKCJE w SZKOłACh. „wIZYTA hISTORYKA”

Szkoły ponadgimnazjalne z regionu zielonogórskiego mogą zamówić 
nietypową lekcję historii, przeprowadzoną przez doświadczonego dydak-
tyka, na tematy z historii najnowszej oraz regionalnej. Zajęciom, które 
trwają 90 minut, towarzyszy prezentacja ciekawego materiału źródłowego 
i ilutracyjnego.

Proponujemy tematy:
– „Poznański Czerwiec 1956”;
– „Rok 1918. Niepodległość i zwycięskie powstanie”;
– „Aparat represji Polski Ludowej wobec społeczeństwa polskiego”;
– „Podziemie niepodległościowe w latach 1944–1956”;
– „Wydarzenia zielonogórskie z 30 maja 1960 r. na tle relacji Kościół 

katolicki–PRL”.

Informacje i zapisy
Marta Szczesiak-Ślusarek, marta.szczesiak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 57
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„KONSPIRACJA I wYChOwANIE.  
SZARE SZEREgI A OKUPACJA 1939–1945”.  

ZAJęCIA DlA INSTRUKTORów hARCERSKICh

Zajęcia mają charakter warsztatowo-wykładowy z wykorzystaniem 
źródeł na temat polskiego harcerstwa pod okupacją – najliczniejszej kon-
spiracyjnej organizacji młodzieżowej w okresie II wojny światowej. Wykład 
poprowadzi specjalizująca się w tej tematyce dr Zofia Fenrych. Po wykła-
dzie uczestnicy otrzymają publikację Wojciecha Hausnera i Marka Wierz-
bickiego Sto lat harcerstwa.

Kontakt
dr Katarzyna Florczyk, katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 64

Warsztaty „Polskie drogi do niepodległości”, listopad 2016 r., fot. Paweł Miedziński.
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lEKCJE ARChIwAlNE. „CO KRYJą ARChIwA IPN?”

Lekcje archiwalne dla zorganizowanych grup uczniów szkół ponad-
podstawowych oraz studentów odbywają się w siedzibie czytelni punktu 
zamiejscowego poznańskiego IPN w Zielonej Górze. Każda z lekcji składa 
się z dwóch części:

– wykładu – uczestnicy lekcji poznają zasady działania archiwum 
i korzystania z dokumentów oraz różne rodzaje materiału źródłowego;

– warsztatów, podczas których analizują przykładowe dokumenty 
i poznają metody działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, 
np. wobec Kazimierza Świtonia, Anny Walentynowicz czy Krzysztofa 
Skiby.

Informacje i zapisy
dr Katarzyna Florczyk (Zielonogórskie), katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl;  
tel. 61 835 69 64
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Warsztaty „Kryzysowa Polska Ludowa”, styczeń 2017 r., fot. Paweł Miedziński.

Gry edukacyjne, kwiecień 2017 r., fot. Paweł Miedziński.
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Gra „Polak mały”, Zielona Góra, 2 czerwca 2016 r., fot. Agnieszka Kołodziejska.
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wARSZTATY DlA UCZNIów.  
„RADIO »SOlIDARNOŚć« – FORmA OPORU POD-

CZAS STANU wOJENNEgO”

Szkoły z regionu zielonogórskiego mogą zamówić nietypową lekcję 
historii. Jedną z trudniejszych i bardziej ryzykownych form działalności 
podziemnej w czasie stanu wojennego było Radio „Solidarność”. Warszta-
ty przybliżają tę formę oporu, sprzeciwiającą się cenzurze i propagandzie 
stanu wojennego. Uczestnicy zajęć poznają:

– czasy stanu wojennego,
– historię oraz metody działania niezależnej rozgłośni radiowej,
– zachowane nagrania audycji Radia „Solidarność”.
Zadaniem uczestników jest zredagowanie radiowego serwisu infor-

macyjnego na podstawie materiałów archiwalnych oraz nagranie krótkiej 
audycji.

Informacje i zapisy 
Witold Sobócki, witold.sobocki@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 64
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Turniej gier edukacyjnych IPN „Historia w grze”, Zielona Góra, 10 maja 2016 r., 
fot. Agnieszka Kołodziejska.

„Polskie drogi do Niepodległości”, warsztaty, listopad 2016 r., fot. Paweł Miedziński.
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RAJDY I ZAJĘCIA TERENOWE



I Rajd Woldenberg – Dobiegniew, maj 2017 r., fot. Paweł Miedziński.
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Gra terenowa „Polegaj jak na Zawiszy!”, wrzesień 2017 r., fot. Paweł Miedziński.
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SPACERY EDUKACYJNE

– „Gorzów Wielkopolski: miasto przemysłu – miasto »Solidarności«”
– „Landsberg – Gorzów Wielkopolski. Miasto ruin – miasto pionierów”

Informacje i zgłoszenia
Jarosław Palicki (Gorzów Wielkopolski), jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl;  
tel. 95 735 81 92

Gra miejska „Żagań – nowy dom”, Żagań, 28 września 2012 r., fot. Agnieszka 
Kołodziejska.
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III KATYńSKI mARSZ w wOlSZTYNIE

W wielu miastach Polski od kilku lat organizowane są obchody 
rocznicy zbrodni katyńskiej w formie Marszu Cieni. 7 kwietnia 2018 r. 
o godz. 12.00 w Wolsztynie blisko 100 rekonstruktorów z całej Polski 

Katyński Marsz Cieni, Wolsztyn, 1 kwietnia 2017 r., fot. Tomasz Łuczak.



w historycznych mundurach przedstawi inscenizację ostatniego etapu 
Golgoty Wschodu. Podczas rekonstrukcji oficerowie są przewożeni wago-
nami kolejowymi na miejsce kaźni – stację Gniezdowo, gdzie zostaje 
przedstawiona symboliczna scena mordu – rozładunek jeńców i śmierć 
przez strzał w tył głowy.

Organizator: OBEN IPN w Poznaniu, Stowarzyszenie Miłośników 
Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzono-
wie, Urząd Miasta w Wolsztynie.

Informacje i zgłoszenia 
dr Agnieszka Łuczak, agnieszka.luczak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 55 45



RAJD hISTORYCZNY

Na przełomie maja i czerwca zapraszamy do udziału w rajdzie histo-
rycznym. Celem rajdu są upamiętnienie i edukacja związana z tematyką 
historii najnowszej w województwie zachodniopomorskim (region gorzow-
ski). Przemarsz będzie połączony z ćwiczeniami sprawnościowymi oraz 
zadaniami o charakterze edukacyjnym. Szczegółowe informacje zostaną 
opublikowane na naszych stronach internetowych oraz rozesłane do szkół 
i organizacji harcerskich.

Informacje i zgłoszenia 
Paweł Miedziński, pawel.miedzinski@ipn.gov.pl; tel. 91 312 94 13

Gra miejska „Stan wojenny”, Koszalin, grudzień 2016 r., fot. Paweł Miedziński.

46



SPOTKANIA FILMOWE



SPOTKANIA FIlmOwE  
„hISTORIA NA DUŻYm EKRANIE”

Do cyklicznych spotkań filmowych w kinie NEWA w Zielonej Górze 
zapraszamy zorganizowane grupy młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych. Projekcje filmów fabularnych są poprzedzone krótkimi wykłada-
mi historycznymi. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną, 
podając dane osobowe nauczyciela, numer telefonu, liczbę uczniów oraz 
opiekunów.

– 30 stycznia 2018 r. – Dzieci Ireny Sendlerowej
– 28 lutego 2018 r. – Generał Nil
– 23 marca 2018 r. – Marcowe migdały
– 19 kwietnia 2018 r. – Jack Strong

Informacje i zapisy
dr Katarzyna Florczyk, katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 64
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WYSTAWY

Wypożyczamy wystawy historyczne, zachę-
cając Państwa do tworzenia własnej oprawy 
artystycznej ekspozycji i podejmowania dzia-
łań edukacyjnych związanych z ich tematyką.



Wystawa „Milcząc, wołają”, marzec 2017 r., fot. Piotr Życieński.



wYSTAwY PRZYgOTOwANE PRZEZ IPN  
ODDZIAł w POZNANIU

– „30 maja 1960 r. – w obronie Domu Katolickiego w Zielonej Górze”,
– „Twarze zielonogórskiej bezpieki”,
– „Sowieckie piekło 1939–1956”,
– „Powstanie warszawskie”,
– „Polska Walcząca”,
– „Milcząc, wołają”,
– „Dekret o reformie rolnej 6 IX 1944 r. Dokumenty i świadectwa 

z czasu wygnania ziemiaństwa”,
– „Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz 1945–1956”,
– „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 

1944–1956”,
– „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”,
– „Rozstrzelane miasta. Poznań–Budapeszt 1956”,
– „Sługa boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)”,
– „Plastyka niezależna 1976–1989”,
– „Solidarni z Rumunią”.

wYSTAwY w JęZYKACh ObCYCh

– „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” / Europe 
in the family. The polish landed gentry in the 20th century/ L’Europe en 
famille. La noblesse terrienne polonaise au vingtième siècle;

– „Vertriebene 1939… Deportationen von polnischen Bürgern aus den 
ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

Pełny opis wystaw na stronie: https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/
wystawy

Informacje i zapisy 
Marcin Podemski, marcin.podemski@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69 64
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wYSTAwY PRZYgOTOwANE PRZEZ IPN  
ODDZIAł w SZCZECINIE

– „Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na 
Pomorzu Zachodnim 1945–1956”,

– „Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989”,
– „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”,
– „W kręgu przyjaciół. Federacja Młodzieży Walczącej w Szczecinie 

na tle kraju”,
– „»Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu…«. Ekshumacje 

i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego”,
– „Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień ’70 – styczeń ’71”.
Pełen opis wystaw na stronie: http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/edukacja/

wystawy

Informacje i zgłoszenia
Mateusz Lipko, mateusz.lipko@ipn.gov.pl; tel. 91 312 94 29

wYSTAwY w DYSPOZYCJI DElEgATURY IPN 
w gORZOwIE wIElKOPOlSKIm

– „Narodziny wolności. Wybory 4 czerwca 1989 r. w Gorzowie Wlkp.”,
– „Karnawał »Solidarności« w Gorzowie Wielkopolskim 1980–1981”,
– „Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim”,
– „Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań filia 

Gorzów Wielkopolski 1980/1981”,
– „»W godzinie ciężkiej próby…«. Opozycja gorzowska od stanu wojen-

nego do wyborów czerwcowych 1989 r.”,
– „Twarze gorzowskiej bezpieki”.

Informacje i zgłoszenia
Jarosław Palicki (Gorzów Wielkopolski), jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl;  
tel. 95 735 81 92
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SPOTKANIA OTWARTE

Wszystkich miłośników historii najnowszej oraz zainteresowanych 
przeszłością regionu zapraszamy do udziału w zajęciach na Przystankach 
Historia w centrach edukacyjnych IPN. 

W ramach spotkań otwartych proponujemy:
– spotkania z historykami i świadkami historii,
– prezentacje książek i rozmowy z autorami,
– pokazy filmowe i spotkania z twórcami,
– rozgrywki gier planszowych,
– dyskusje panelowe,
– szkolenia i warsztaty.



PRZYSTANEK hISTORIA  
w ZIElONEJ góRZE

Centrum Edukacyjne IPN w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej im. Cypriana Norwida, ul. Wojska Polskiego 9.

Nauczycielom szkół podstawowych na początku roku szkolnego 
2017/2018 proponujemy szkolenie dotyczące gier wydawanych przez IPN. 
Najlepiej przyjmowane przez najmłodszych odbiorców są gry edukacyjne 
o tematyce historycznej, m.in. „Polak Mały”, „Pamięć ’39”, „ZnajZnak”, 
które mogą stać się inspiracją dla nauczycieli. Pozwalają one przyswajać 
wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy, a przy tym uczą koncentra-
cji i szlachetnej rywalizacji.

Zajęcia odbędą się przy minimalnej liczbie 10 osób. Dokładną datę 
spotkania podamy na stronie internetowej.

Informacje i zapisy 
Agnieszka Kołodziejska, agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl;  
tel. 61 835 69 53

PRZYSTANEK hISTORIA  
w gORZOwIE wIElKOPOlSKIm

Spotkania w ramach Przystanku Historia w Gorzowie Wielkopol-
skim odbywają się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. Sikorskiego 107. 

Zapraszamy na portal www.facebook.co/Przystanek.Gorzów, gdzie są 
zamieszczane wszystkie aktualne informacje o spotkaniach. 

Informacje i zgłoszenia
Jarosław Palicki, jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl; tel. 95 735 81 92
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WYMIANA MIĘDZYNARODOWA



w JęZYKU ANgIElSKIm

„Why is it so important? The lesson on modern Polish history for foreig-
ners” / „Dlaczego to takie ważne? Lekcja współczesnej historii Polski dla 
obcokrajowców”

Obcokrajowców – uczestników programów wymiany studenckiej i mię-
dzyszkolnej zapraszamy na zajęcia prezentujące misję i działalność Instytutu 
w regionie zielonogórskim, jego dorobek naukowy oraz najważniejsze pro-
jekty edukacyjne dotyczące współczesnej historii Polski. Zajęcia prowadzi 
Agnieszka Kołodziejska.

w JęZYKU NIEmIECKIm

Warsztaty dla młodzieży towarzyszące wystawie „Vertriebene 1939… 
Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingeglie-
derten Gebieten” („Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem 
wcielonych do III Rzeszy”). Wystawa została przygotowana w dwóch wer-
sjach językowych: polskiej i niemieckiej. Zajęcia prowadzi Jacek Kubiak.

Kontakt
dr Agnieszka Łuczak, agnieszka.luczak@ipn.gov.pl; tel. 61 835 69
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Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu i Szczeci-

nie przekazuje Państwu ofertę na rok szkolny 2017/2018 dla wo-

jewództwa lubuskiego. Tegoroczna propozycja umożliwia podno-

szenie kwalifikacji nauczycielom przedmiotów humanistycznych 

oraz wzbogacenie zajęć szkolnych o atrakcyjne projekty, pomocne 

w realizowaniu nowej podstawy programowej historii. Nasza oferta 

wprowadza uczniów w świat istotnych wartości — współpracy, so-

lidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji. Wzmacnia 

również poczucie tożsamości kulturowej, regionalnej i narodowej. 

Oferujemy bezpłatne:

— szkolenia dla nauczycieli,

— projekty edukacyjne,

— konkursy dla uczniów,

— lekcje, wykłady, warsztaty,

— rajdy i zajęcia terenowe,

— przeglądy filmowe,

— wystawy,

— wydawnictwa edukacyjne,

— portale tematyczne,

— rocznice, akcje, obchody.

www.ipn.gov.pl

www.poznan.ipn.gov.pl

www.szczecin.ipn.gov.pl

www.pamiec.pl


