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Oddział w Szczecinie



Szanowni Państwo,

na początku nowego roku szkolnego kieruję na Państwa ręce ofertę edukacyjną przygotowaną przez ze-
spół Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Nadchodzący czas jest dla nas wyjątkowo 
ważny. W listopadzie będziemy wspólnie świętować setną rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po 123 latach zaborów, udało się naszym przodkom wywalczyć niepodległość, a następnie zbrojnym wy-
siłkiem ukształtować nowe granice państwa. Dlatego w naszych działaniach edukacyjnych będziemy kon-
centrować się na problematyce związanej z polskimi drogami do niepodległości, ze szczególnym uwzględ-
nieniem heroicznych postaw u progu tworzącej się II Rzeczypospolitej. W naszej ofercie znajdą Państwo 
propozycje nowe, jak również te cieszące się uznaniem od wielu lat. Adresowane do uczniów i nauczycieli 
wszystkich poziomów edukacji, harcerzy i ich opiekunów oraz wszystkich Państwa, zajmujących się popu-
laryzowaniem historii Polski. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej oferty.

dr Paweł Skubisz
Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie



DLA PEDAGOGÓW



Jest to szereg działań adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizujących zaję-
cia związane z historią Polski XX wieku – warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN, a także spotkania                  
z fachowcami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją oraz naukowcami, specjalistami w swojej dziedzi-
nie. Na każdym spotkaniu są przekazywane materiały edukacyjne. Każdorazowo częścią spotkania jest pra-
ca warsztatowa ukazująca ich praktyczne zastosowanie. Celem spotkań jest również spopularyzowanie 
funkcjonujących już w przestrzeni internetowej publikacji IPN. Szczegółowe informacje na temat konkret-
nych spotkań będą umieszczone na naszych stronach internetowych oraz rozsyłane do szkół.
Spotkania organizowane są we współpracy z lokalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Możliwe jest także przeprowadzenie warsztatów w szkole po 
zebraniu min. 10 zainteresowanych osób. Szkolenia trwają od 2 do 4 godzin zegarowych. Udział w warsz-
tatach oraz wszelkie przekazywane materiały edukacyjne są bezpłatne. Każdorazowo uczestnicy spotkania 
otrzymują zaświadczenie. 

O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne

Dla pedagogów



W tym roku szkolnym planowana jest następująca tematyka:
– Historia polskiej niepodległości (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)
– Symbole narodowe (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)
– Zbrodnia Wołyńska
– „Operacja polska” NKWD
– Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
– Wykorzystanie gier w edukacji historycznej 
– i inne.

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl 

O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne

Dla pedagogów



W 2019 r., w czasie ferii zimowych (dla województwa zachodniopomorskiego) odbędzie się piąte semina-
rium wyjazdowe dla nauczycieli. Będzie to druga część ogólnopolskiego projektu Zmagania o niepodle-
głość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej. W progra-
mie trzydniowego spotkania znajdą się przede wszystkim wykłady monograficzne i warsztaty prowadzone 
przez edukatorów IPN. Efektem szkolenia ma być zachęcenie uczestników do realizacji w szkołach jak naj-
większej liczby zajęć z zakresu najnowszej historii Polski przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych 
opracowanych przez IPN. Dokładny termin seminarium zostanie ogłoszony we wrześniu 2018 r.        
                                                                                                                       

 Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych, tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl 

Marcin Ozga, tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

V seminarium wyjazdowe 
Budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Dla pedagogów



Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium adresowanym do instruktorów harcerskich oraz zainte-
resowanych tą tematyką nauczycieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W czasie wykładów, dyskusji, 
prezentacji materiałów edukacyjnych, warsztatów uczestnicy starają się przekuć teorię w praktykę – w jaki 
sposób doświadczenia harcerskie można dziś wykorzystać do wychowania młodego człowieka i wdrożenia 
go w harcerską przygodę. W tym roku szkolno-harcerskim ważnym tematem, który pojawi się na semina-
rium, jest setna rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Szczegóły spotkań i terminy będziemy 
na bieżąco publikować na naszych stronach internetowych. Osoby zainteresowane informacjami na temat 
seminarium proszone są o kontakt i podanie swojego adresu e-mail. 
Udział w seminarium oraz wszelkie przekazywane materiały edukacyjne są bezpłatne.

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl 

Seminarium dla instruktorów harcerskich i nauczycieli 

Dla pedagogów



DLA SZKÓŁ



Zapraszamy uczniów przygotowujących się do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie na kilkudnio-
we, intensywne warsztaty poświęcone dziejom Polski XX w. Podczas czterech spotkań poruszone zostaną 
zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Uczestnicy warsztatów będą pracować na 
różnych typach źródeł. Zajęcia będą się odbywały w pierwszym kwartale 2019 r. Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłanych zgłoszeń.                 
O rozpoczęciu rekrutacji poinformujemy szkoły drogą mailową oraz za pośrednictwem Internetu. Warszta-
ty są bezpłatne. 

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl 

Fakultety dla maturzystów
Powtórka z najnowszej historii Polski

Dla szkół



Gra miejska to specyficzna forma edukacji, w której ważne są zarówno fakty historyczne, jak i miejsca, 
w których się wydarzyły. Gra terenowa to wykorzystanie nie tylko historyczności miejsca, ale także jego 
walorów krajoznawczych i przyrodniczych. Formuła ta umożliwia młodzieży naukę poprzez zabawę, ry-
walizację, pracę w grupie. Miasto/las stają się w niej „żywą” planszą, w której budynki, pomniki, ulice i inne 
obiekty w przestrzeni są istotnymi elementami gry. Informacje na temat organizowanych gier miejskich           
i terenowych będą na bieżąco publikowane na stronach IPN oraz rozsyłane do szkół.
Zachęcamy także nauczycieli i uczniów do samodzielnego przygotowywania gier terenowych, miejskich                
i szkolnych. Edukatorzy IPN mogą wspomóc takowe działania merytorycznie i materiałowo. 

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl 

Gry miejskie i terenowe

Dla szkół



Lekcje archiwalne przygotowane we współpracy z Archiwum IPN z myślą o uczniach szkół ponadgimna-
zjalnych, odbywają się w siedzibie IPN w Szczecinie przy ul. Janickiego 30. Każda lekcja składa się z dwóch 
części. W pierwszej uczniowie poznają zasady działania archiwum i korzystania z dokumentów w nim zgro-
madzonych oraz różne rodzaje materiałów źródłowych. Część druga ma charakter warsztatowy – polega 
na analizie przykładowych dokumentów, dzięki której można poznać mechanizmy i metody działania apa-
ratu bezpieczeństwa, na przykład wobec Kazimierza Świtonia.
Zajęcia są bezpłatne, odbywają się po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu. 

Informacje i zgłoszenia:
Grzegorz Czapski

   tel. 91 312 94 11, e-mail: grzegorz.czapski@ipn.gov.pl

Co kryją archiwa IPN?

Dla szkół



Zapraszamy do udziału w dwóch blokach warsztatowych adresowanych do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Każde zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne i adresowane są do trzech grup uczniów na raz. Pierwsza 
część to wykład wprowadzający, druga to trzy warsztaty odbywające się symultanicznie. Zajęcia odbywają 
się w szkole i do niej należy zapewnienie odpowiedniej liczby sal, nauczycieli-opiekunów oraz sprzętu.             
Są one bezpłatne, odbywają się po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu. 

Informacje i zgłoszenia:
Grzegorz Czapski

   tel. 91 312 94 11, e-mail: grzegorz.czapski@ipn.gov.pl

Warsztaty modułowe
Życie pod kontrolą, Kryzysowa Polska Ludowa

Dla szkół



Życie pod kontrolą to zajęcia, w ramach których zapoznajemy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tema-
tyką dotyczącą struktury i działalności aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989. Podczas 
zajęć prowadzimy warsztaty źródłowe, omawiamy techniki operacyjne stosowane przez funkcjonariuszy 
aparatu represji oraz prezentujemy fragmenty filmów fabularnych związanych z tematem przewodnim.                                 
W trakcie spotkania młodzież samodzielnie wypełnia kartę pracy, która służy do ewaluacji projektu i dys-
kusji. 

Kryzysowa Polska Ludowa to warsztaty, których celem jest popularyzacja wiedzy o kryzysach społeczno-po-
litycznych minionej epoki. Przybliżymy genezę, przebieg oraz skutki niezwykle dramatycznych wydarzeń, 
które wpłynęły na bieg historii Polski. Tu również uczniowie otrzymają kartę pracy, która umożliwi sprawne 
przeprowadzenie ewaluacji nauczycielom-obserwatorom.

Warsztaty modułowe
Życie pod kontrolą, Kryzysowa Polska Ludowa

Dla szkół



Dla szkół

Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, klas VII i VIII szkół podstawowych ze Szczeci-
na i regionu oraz członków organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związku Strzeleckiego, etc.). Jego 
celem jest przybliżenie wiedzy o prowadzonych przez IPN poszukiwaniach nieznanych miejsc pochów-
ku ofiar reżimów totalitarnych. Uczestnicy, podczas cyklicznych spotkań, poznają rolę poszczególnych 
dziedzin nauki (m.in. archeologii, antropologii) w programie poszukiwań i identyfikacji. W trakcie trwania 
projektu kształtowane są postawy empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za 
swoje czyny i decyzje oraz poszanowania dla życia ludzkiego. Elementem projektu są również warsztaty 
filmowe oraz zajęcia studyjne w terenie. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci 
krótkich etiud filmowych, których tematyka będzie nawiązywała do projektu.
Na zgłoszenia zespołów z opiekunami czekamy do 1 października 2018 r. Szczegółowe założenia projektu 
wraz z regulaminem oraz harmonogramem zostaną opublikowane we wrześniu na stronie internetowej: 
szczecin.ipn.gov.pl

Zgłoszenia i koordynacja projektu: 
Michał Ruczyński
tel. 91 484 98 40, e-mail: michal.ruczynski@ipn.gov.pl

Projekt edukacyjny Łączka i inne miejsca poszukiwań



Dla szkół

Są to spotkania warsztatowe realizowane w czasie ferii zimowych, adresowane do uczniów szkół podsta-
wowych. W trakcie kilkugodzinnych spotkań podczas nauki poprzez zabawę, tj. rozwiązywania zagadek                
i rebusów historycznych czy rozgrywanie gier, dzieci w przystępny sposób zdobędą wiedzę z zakresu histo-
rii Polski XX w. Informacja o terminach spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej IPN. 

Informacja i zgłoszenia:
Maciej Frycz

tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

Przygoda z historią



Zapraszamy do korzystania z propozycji przygotowanych przez Delegaturę IPN w Gorzowie Wielkopol-
skim. Zajęcia odbywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem. Zachęcamy do jednorazowej 
organizacji kilku grup. Proponujemy następujące tematy:
– Słynny rok – 1918
– Stosunki polsko-ukraińskie 1918–1947
– Zagłada Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej
– Stan wojenny w Gorzowie Wielkopolskim
– Wojny w eterze – gorzowskie Radio „Solidarność” (warsztat radiowy)
– Narodziny wolności. Wybory 4 czerwca 1989 r.

Informacja i zgłoszenia:
Jarosław Palicki

tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim

Dla szkół



Zapraszamy do korzystania z propozycji przygotowanych przez Delegaturę IPN w Koszalinie. Zajęcia od-
bywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem. Zachęcamy do jednorazowej organizacji kilku 
grup. Proponujemy następujące tematy: 
– Piłsudski i Dmowski – dwie wizje Polski
– Gen. Władysław Anders
– Honor generała – gen. Stanisław Sosabowski
– Niezłomni 1944–1963. W walce o wolność i niezawisłość
– „Polskie miesiące”.

Informacja i zgłoszenia:
Marcin Ozga

tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl 

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Koszalinie

Dla szkół



Delegatura IPN w Koszalinie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Zespół 
Szkół nr 1 w Koszalinie. Jego intencją jest nie tylko upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości oraz rozbudzenie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz mieszkańców Koszalina                 
i regionu, ale także poznanie najnowszej historii Polski poprzez pryzmat ekonomii i gospodarki. Na uczest-
ników czeka cykl spotkań, wykładów, wystaw oraz konkurs. 
Więcej informacji na stronach internetowych organizatora: ekonom.koszalin.pl.

Partnerzy projektu: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Narodowy Bank Polski, Wydział Nauk 
Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O. Koszalin, Urząd Miasta Ko-
szalin.

Informacje:
Marcin Ozga 

tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

Stulecie gospodarki niepodległej Polski – projekt edukacyjny

Dla szkół



KONKURSY 
DLA UCZNIÓW



Konkurs adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników bę-
dzie rozwiązanie otrzymanego testu dotyczącego symboli narodowych. Podstawowe wiadomości wcho-
dzące w zakres merytoryczny konkursu dostępne są na portalu edukacyjnym IPN: 
historiawkolorach.ipn.gov.pl
O dodatkowych zagadnieniach będziemy informować w momencie ogłoszenia konkursu. 
Konkurs realizowany będzie w szkołach 10 listopada 2018 r. Regulamin, zagadnienia oraz formularz zgło-
szeniowy zostaną opublikowane na stronie internetowej IPN we wrześniu. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
dyplomy, laureaci zaś nagrody rzeczowe. 

Informacje i zgłoszenia:
Maciej Frycz

tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

Wokół symboli narodowych

Konkursy dla uczniów



Jest to już dziesiąta edycja Turnieju Historycznego „Szare Szeregi” dla uczniów szkół podstawowych.                       
W październiku 2018 r. na stronie internetowej IPN zostanie opublikowany regulamin wraz ze szczegó-
łowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową do szkół. Tematyka dotyczyć 
będzie udziału Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Szarych Szere-
gów. Tak jak w latach ubiegłych, zgłoszeni uczestnicy otrzymają komplet materiałów, na podstawie których 
będą przygotowane zadania turniejowe. Materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail nauczyciela 
lub szkoły po zakończeniu zgłoszeń. Turniej odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Szczecinie. 
Turniej adresowany jest do uczniów tylko z województwa zachodniopomorskiego.

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

X Turniej Historyczny Szare Szeregi

Konkursy dla uczniów



Turniej organizowany jest we współpracy z Oddziałem IPN w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych             
z całego województwa lubuskiego. W październiku 2018 r. na stronie internetowej IPN zostanie opubliko-
wany regulamin wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową 
do szkół. Tematyka dotyczyć będzie udziału Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem historii Szarych Szeregów. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają komplet materiałów, na podstawie których 
będą przygotowane zadania turniejowe. Materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail nauczyciela 
lub szkoły po zakończeniu zgłoszeń. Turniej odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim.
Szczegóły zostaną opublikowane na stronach IPN oraz rozesłane do zgłoszonych uczestników. 

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

II Lubuski Turniej Historyczny Szare Szeregi

Konkursy dla uczniów



Do udziału w turnieju zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województw zachodniopomor-
skiego i lubuskiego. W rywalizacji wezmą udział trzyosobowe drużyny, składające się z uczniów reprezen-
tujących swoją szkołę. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami i zadaniami dotyczącymi polityki, kultury, gospo-
darki oraz społeczeństwa okresu PRL. Przewidziane są zadania muzyczne i filmowe, zaś liczyć będzie się nie 
tylko wiedza, ale i refleks turniejowiczów. 
Turniej odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2019 r.

Informacje i zgłoszenia:
Katarzyna Rembacka

tel. 91 312 94 10, e-mail: katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl 

IX Turniej „Szerokim Gestem”. Zamieszajmy w peerelowskim kotle

Konkursy dla uczniów



Debata oksfordzka jest bardzo sformalizowanym rodzajem dyskusji. Liczy się zarówno umiejętność argu-
mentacji, jak i znajomość historii. Debata polega na wymianie zdań między stroną broniącą tezy (propozy-
cja) i ją atakującą (opozycja). Obie strony losują swoją rolę, więc wypowiadane tezy nie muszą być i często 
nie są tożsame z poglądami wypowiadającego. W ten sposób debatanci uczą się słuchania argumentacji 
drugiej strony oraz umiejętnej, a przy tym pełnej szacunku dla przeciwnika dyskusji. 
Turniej Debat Historycznych IPN w Szczecinie to część ogólnopolskiego projektu. Celem regionalnej odsło-
ny jest wyłonienie najlepszej drużyny, która weźmie udział w rywalizacji w Warszawie. Projekt jest trzyczę-
ściowy: najpierw zgłoszone drużyny wezmą udział w warsztatach, następnie mają czas na przygotowania, 
by ostatecznie zmierzyć się w turnieju. Liczba szkół biorących udział w turnieju jest ograniczona. Szczegóły 
zostaną opublikowane na stronach IPN we wrześniu 2018 r. oraz rozesłane do szkół. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Informacje i zgłoszenia:
dr Zofia Fenrych

tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Turniej Debat Historycznych IPN w Szczecinie

Konkursy dla uczniów



Cykliczny konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopo-
morskiego. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wiedzy związanej z najnowszą historią Pomorza 
Zachodniego, rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią regionalną w kontekście historii całego 
kraju, budowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz podkreślenie roli Szczecina i regionu w historii                                      
Polski XX w. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest mniejszościom narodowym na terenie Pomorza 
Zachodniego po II wojnie światowej. We wrześniu 2018 r. zostanie opublikowany oraz rozesłany do szkół 
regulamin konkursu wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy 
etap odbędzie się w szkołach w listopadzie 2018 r. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie IPN w Szczecinie 
w grudniu 2018 r. 

Informacje i zgłoszenia: 
Grzegorz Czapski

   tel. 91 312 94 11, e-mail: grzegorz.czapski@ipn.gov.pl

Konkurs Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego 
1945–1990. Mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim

Konkursy dla uczniów



Po pilotażu wiosną 2018 r., zapraszamy na kolejną edycję konkursu plastycznego. Adresowany jest do mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jego celem jest 
stworzenie grafiki obrazującej w jaki sposób uczeń rozumie, widzi i kojarzy słowo oraz zjawisko NIEPOD-
LEGŁOŚCI, a jednocześnie jak chce o niej powiedzieć swojemu młodszemu koledze. Efektem pracy kon-
cepcyjnej ma być kolorowanka dla dziecka w wieku 3–6 lat. Ogłoszenie konkursu nastąpi we wrześniu,                                  
a jego rozstrzygnięcie w listopadzie 2018 r. Szczegóły zostaną opublikowane na stronach internetowych 
IPN i rozesłane do szkół. 

Informacje i zgłoszenia: 
Maciej Frycz

tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

Konkurs plastyczny Młodzi – młodszym. Jak namalować NIEPODLEGŁOŚĆ?

Konkursy dla uczniów



Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich z woje-
wództwa lubuskiego. Jest on zachętą do poznania historii rodzinnej za pośrednictwem zdjęć, dokumen-
tów, pamiątek materialnych i innych ciekawych obiektów oraz osadzenie jej w historii Polski lat 1918–2018.
Szczegóły konkursu zostaną opublikowane na stronach IPN oraz rozesłane do szkół województwa. 

Informacje i zgłoszenia: 
Jarosław Palicki

tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Sprawdź pawlacz. Historia Polski w lubuskich historiach rodzinnych.
Na stulecie Niepodległości.

Konkursy dla uczniów



PROPOZYCJE 
OGÓLNE



Propozycja przeznaczona jest dla osób chcących bliżej poznać historię swojego miasta. Uczestnicy space-
rów prowadzeni będą labiryntem ulic wybranych dzielnic. Przewodnicy staną się jednocześnie narratorami, 
a sam spacer – małą podróżą w przeszłość. Uczestnikom opowiedziane zostaną historie mijanych miejsc          
i ludzi je zamieszkujących, a także zaprezentowane wybrane materiały ikonograficzne oraz dokumenty.

Informacje i zgłoszenia:
Szczecin: 

Mateusz Lipko, tel. 91 312 94 29, e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl 

Gorzów Wielkopolski: 
Jarosław Palicki, tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl  

Spacery edukacyjne

Propozycje ogólne



Spacery organizowane w Szczecinie:
– „Lejbuszewo” – wycieczka po Niebuszewie śladami szczecińskich Żydów
– Od Schiffswerke do Solidarności. Szczecińskie stocznie – symbole epok
– „Śladami zbrodni”. Miejsca szczecińskiej bezpieki

Spacery organizowane w Gorzowie Wielkopolskim:
– Gorzów 1945 – miasto ruin, miasto pionierów

Spacery edukacyjne

Propozycje ogólne



Celem cyklu jest prezentacja ważnych i cenionych, ale również mniej oczywistych współczesnych filmów 
fabularnych i dokumentalnych nawiązujących do wydarzeń z historii najnowszej. Naszym tegorocznym 
motywem przewodnim będzie próba ukazania dróg do niepodległości w burzliwym XX w. Zainspirowani 
starą ideą DKF liczymy, że po każdym z seansów rozgorzeją dyskusje, które dodatkowo wzbogacą specjal-
nie zaproszeni goście, wśród których znajdą się twórcy filmowi, historycy lub opiniotwórczy recenzenci. 
Współorganizatorem cyklu jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (Kino Zamek). 
Bieżące informacje na temat repertuaru będą publikowane na stronach IPN i Kina Zamek.

Informacje: 
Mateusz Lipko

tel. 91 312 94 29, e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl

Cykl Filmowe drogi do niepodległości. 
Otwarte pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych

Propozycje ogólne



5 lipca 2018 r. został zainaugurowany przegląd filmowy poświęcony Szczecinowi i jego historii. Został bar-
dzo dobrze przyjęty przez publiczność, dlatego też w 2019 r. zapraszamy na II przegląd Szczecińskich hi-
storii. Na uczestników czekają projekcje filmów archiwalnych i fabularnych, a także ciekawe dyskusje z re-
żyserami, bohaterami filmów, ludźmi kultury tworzącymi w Szczecinie i o Szczecinie. Jest to bardzo dobra 
okazja do poszerzenia wiedzy na temat miasta, nie tylko dla szczecinian.

Informacje: 
Katarzyna Rembacka

tel. 91 312 94 10, e-mail: katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl

Szczecińskie historie.
II Przegląd filmów nie tylko archiwalnych

Propozycje ogólne



„Przystanek Historia” to miejsce, w którym cyklicznie podejmowane są działania związane z szeroko rozu-
mianą popularyzacją wiedzy z zakresu historii najnowszej. W ramach spotkań poruszane są tematy zwią-
zane zarówno z ważnymi wydarzeniami historycznymi z przeszłości, jak i z bieżącą dyskusją o tematyce 
historycznej. Jest to miejsce, w którym można spotkać się ze znanymi historykami, autorami książek, obej-
rzeć filmy historyczne, wysłuchać dyskusji autorytetów w danym temacie czy zadać ekspertowi od dawna 
nurtujące nas pytania. „Przystanek Historia” to miejsce, które w ciekawy, atrakcyjny i dostępny sposób przy-
ciąga osoby, które chcą wiedzieć więcej o najnowszej historii Polski. 

Gorzów Wielkopolski: 
Jarosław Palicki, tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl  

facebook.com/Przystanek.Gorzow 

Koszalin: 
Marcin Ozga, tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl 

facebook.com/Przystanek.Koszalin 

„Przystanek Historia” w Gorzowie Wielkopolskim i w Koszalinie

Propozycje ogólne



Zadaniem Klubu jest zapoznawanie uczestników organizowanych spotkań z opartą na rzetelnych pod-
stawach naukowych wiedzą historyczną o losach państwa i społeczeństwa polskiego w latach okupacji                
i powojennego zniewolenia. Wiedza ta powinna być podstawą kształtowania patriotycznych postaw spo-
łeczeństwa, co jest zasadniczym celem podjęcia tej inicjatywy. Spotkania Klubu „Grota” mają charakter 
otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza młodzież szkolną. Wykłady mają formę 
popularnonaukową i ich odbiorcami mogą być zarówno gimnazjaliści, licealiści, jak i studenci. Sesje w ra-
mach Klubu „Grota” są niewątpliwie okazją do spotkania ze świadkami historii oraz wybitnymi naukowca-
mi. W przekonaniu organizatorów Klubu takie spotkania stanowią również uzupełnienie szkolnej wiedzy.

Informacje i zgłoszenia:
Anna Zarzycka

tel. 91 484 98 50, e-mail: anna.zarzycka@ipn.gov.pl 

Klub Historyczny im. Stefana „Grota” Roweckiego

Propozycje ogólne



W grudniu 2017 r. w Goleniowie zostały zainaugurowane spotkania w ramach Akademii Niepodległości. 
Jest to ogólnopolski projekt, mający na celu upowszechnienie wiedzy na temat odzyskanie niepodległości, 
walk o granice oraz historii Rzeczpospolitej Polski w okresie międzywojennym. Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego cykl organizowany jest we współpracy w Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Zie-
mi Goleniowskiej „Żółty Domek”. Każdy uczestnik otrzymuje indeks słuchacza Akademii. O szczegółach 
kolejnych spotkań będziemy informować za pośrednictwem stron internetowych IPN. Zainteresowanych 
zachęcamy do przekazywania swojego adresu, na który będą wysyłane zaproszenia. 

Informacje i zgłoszenia:
Maciej Frycz

tel. 91 312 94 12, e-mail maciej.frycz@ipn.gov.pl

dr Zbigniew Stanuch
tel. 91 312 94 14, e-mail: zbigniew.stanuch@ipn.gov.pl

Akademia Niepodległości w Goleniowie

Propozycje ogólne



Zapraszamy szkoły, ośrodki kultury, muzea do korzystania z oferty wystawowej IPN. Wszystkie wystawy 
przygotowywane przez pracowników IPN mają charakter edukacyjny, popularyzatorski oraz upamiętnia-
jący.   Do części ekspozycji została opracowana obudowa dydaktyczna, która pozwala na przeprowadzenie 
lekcji muzealnej (wystawowej) według proponowanego wzoru. Wystawy tworzone są przez pracowników 
Oddziału IPN w Szczecinie oraz wypożyczane od współpracujących z nami instytucji. Wypożyczenie wysta-
wy jest bezpłatne. 

Informacje i zgłoszenia:
Mateusz Lipko

tel. 91 312 94 29, e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl

WYSTAWY

Propozycje ogólne



Szczególnie polecamy:

– Ojcowie Niepodległości
– Symbole naszej historii
– Świat zgładzony w Katyniu
– Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma
– Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim
– W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950
– Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989
– Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień ’70 – Styczeń ’71
– Stocznia Szczecińska. Historia nie tylko polityczna.

Szczegółowa lista wystaw wraz z opisem i wymiarami znajduje się na stronie internetowej IPN.

WYSTAWY

Propozycje ogólne



al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

tel. 91 312 94 00, fax 91 312 94 02  

p.o. Naczelnika – Magdalena Ruczyńska

tel. 91 312 94 33, e-mail: magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie

– Delegatura IPN w Koszalinie, ul. Andersa 34

   Marcin Ozga 

– Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 4

   Jarosław Palicki

Kontakty:

– Grzegorz Czapski

   tel. 91 312 94 11, e-mail: grzegorz.czapski@ipn.gov.pl

– dr Zofia Fenrych

   tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

– Maciej Frycz

   tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

– Mateusz Lipko

   tel. 91 312 94 29, e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl 


