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Oddział w Szczecinie



Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie

dr Paweł Skubisz

Na początku nowego roku szkolnego kieruję na Państwa ręce ofertę 

edukacyjną przygotowaną przez zespół Oddziałowego Biura Edukacji 

Narodowej IPN w Szczecinie. Rok szkolny 2020/2021 to czas wyjątkowy – 

setnej rocznicy wielkiego polskiego zwycięstwa nad bolszewikami, tragicznej 

pięćdziesiątej rocznicy Grudnia 1970 r. oraz radosnej czterdziestej rocznicy 

powstania NSZZ „Solidarność”. 

 Każde z tych wydarzeń pociągało za sobą zarówno wielkie 

wyzwania,  jak i dalekosiężne skutki dla Polski i Polaków. W 1920 r. nasi 

przodkowie dzięki swojemu heroizmowi uratowali nie tylko ledwie co 

odzyskaną niepodległość, ale także całą Europę przed bolszewicką ideologią 

i sowieckim terrorem. 

 W grudniu 1970 r. robotnicy upomnieli się o swoje prawa, stając 

do nierównej walki z bezwzględnym reżimem komunistycznym. Zapłacili za 

to olbrzymią cenę. Na Wybrzeżu władze krwawo stłumiły protest. Dzięki 

niezłomnej postawie robotników, przywódcy PZPR zostali zmuszeni do 

rozmów. Ich symbolem stał się strajk ze stycznia 1971 r. w Szczecinie, dokąd 

przybył ówczesny pierwszy sekretarz partii Edward Gierek. 

 Niemal dziesięć lat później szczecińscy robotnicy walnie przyczynili 

się do kolejnych ustępstw ze strony władzy w trakcie robotniczych 

protestów w kraju w sierpniu 1980 r. To w Szczecinie podpisano pierwsze 

z czterech porozumień sierpniowych. 

 Te właśnie wydarzenia będziemy się starali przypomnieć Państwu 

w ramach działań podejmowanych przez pracowników OBEN w Szcze-

cinie i już dziś zapraszam do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty eduka-

cyjnej.



Materiały
edukacyjne







Mój 
Rówieśnik 

Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Materiał edukacyjny

Mój rówieśnik. Losy obywateli Polski w czasie II wojny światowej to ma-

teriały edukacyjne skierowane przede wszystkim do uczniów szkół pod-

stawowych (klasy 7–8). Poprzez wojenne koleje życia fikcyjnych postaci, 

uczniowie poznają rzeczywiste losy polskich obywateli w tym dramatycz-

nym okresie. Wykorzystując ten materiał, uczeń zapozna się z warsztatem 

historyka, ucząc się weryfikować różnorodne źródła, wnioskować, a także 

tworzyć krótkie narracje.

Premiera: wrzesień 2020 r.
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Polski Gen
Wolności

Informacje:
Mateusz Lipko

telefon:
91 312 94 29

e-mail:
mateusz.lipko@ipn.gov.pl

Pakiet edukacyjny

Zawartość pakietu ma stanowić inspirację do przeprowadzenia ciekawej 

lekcji związanej z polską historią okresu rozbiorowego oraz ukazania wielo-

ści dróg prowadzących do odzyskania niepodległości. W jego skład wcho-

dzą: katalog wystawy Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległości 

(1768–1918), pięć esejów poświęconych polskiej historii i kulturze XIX w., 

liczne ćwiczenia, scenariusze i propozycje gier edukacyjnych, a także ze-

staw map i wybranych reprodukcji malarskich. Całość ma charakter eklek-

tyczny i interdyscyplinarny. Co ważne, materiał dostępny jest również on-

line w formie aktywnych plików pdf, może zatem sprawdzić się również 

podczas pracy zdalnej. 
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Polskie Państwo
Podziemne

Informacje:
Maciej Frycz

telefon:
91 312 94 12

e-mail:
maciej.frycz@ipn.gov.pl

Edukacyjna gra historyczna

Polskie Państwo Podziemne to edukacyjna gra historyczna, która ilustruje 

zasady i skalę działalności struktur konspiracyjnych w okupowanej Polsce 

poprzez sylwetki osób, które je współtworzyły. Poszerzaniu wiedzy 

zarówno o postaciach, jak i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego 

służy dedykowana broszura, która oprócz instrukcji zawiera także biogramy 

i esej zarysowujący konteksty historyczne. Gra dostępna jest w sprzedaży 

na stronie księgarni internetowej: ipn.poczytaj.pl. 
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Polskie Państwo
Podziemne

Informacje:
Maciej Frycz

telefon:
91 312 94 12

e-mail:
maciej.frycz@ipn.gov.pl

Aplikacja

W oparciu o opisaną wyżej grę planszową opracowana została również 

aplikacja przenosząca zawartość gry  do przestrzeni wirtualnej. Wirtualna 

rozgrywka może zatem nie tylko stanowić alternatywną formę poszerzania 

wiedzy o Armii Krajowej, ale także przybliża i pozwala zrozumieć młodsze-

mu odbiorcy, dlaczego Polskie Państwo Podziemne jest uważane za feno-

men w skali światowej. Powstała z myślą o nauczycielach i edukatorach, 

aplikacja pozwala na udział w rozgrywce i interakcję nieograniczonej liczby 

osób. Cyfrowa wersja gry jest dostępna bezpłatnie do pobrania na stronie 

internetowej: szczecin.ipn.gov.pl.
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Dla 
pedagogów





O historii
w szkole

Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Spotkania dydaktyczne

W kolejnym roku szkolnym zaproponujemy Nauczycielom szereg szkoleń 

i warsztatów, których celem będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

Cykl ten jest w całości bezpłatny. Każdorazowo uczestnicy otrzymają za-

świadczenie potwierdzające udział. Szkolenia odbywają się w siedzibie IPN 

i w zaprzyjaźnionych placówkach doskonalenia nauczycieli. O kolejnych 

spotkaniach będziemy informować drogą mailową oraz za pośrednictwem 

stron internetowych szczecińskiego Oddziału IPN. W ofercie znajdują się 

także szkolenia e-learnigowe.
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Seminarium dla
nauczycieli
VII seminarium wyjazdowe dla nauczycieli 

W czasie ferii zimowych (dla województwa zachodniopomorskiego) w 2021 r. 

odbędzie się kolejne seminarium wyjazdowe dla nauczycieli. O szczegółach 

będzie informować drogą mailową oraz za pośrednictwem stron interneto-

wych szczecińskiego Oddziału IPN. Realizacja seminarium oraz jego ter-

min uzależnione są od sytuacji epidemicznej w Polsce.

19 Dla pedagogów

Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl





Kierunek
Lwów

Informacje:
Magdalena Ruczyńska

telefon:
91 312 94 33

e-mail:
magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl

Wyjazd studyjny dla nauczycieli historii

Kierunkiem II edycji wyjazdu studyjnego będzie Lwów. Z bliska poznamy 

miasto tak silnie kojarzące się z Polską i polskością, szczególnie w okresie 

odradzania się Rzeczypospolitej po zaborach. Odwiedzimy miejsca związa-

ne z obroną Lwowa w latach 1918–1920 oraz we wrześniu 1939 r. Poznamy 

części miasta powiązane z żołnierzami Armii Krajowej i strukturami Pol-

skiego Państwa Podziemnego. Ponadto pracownicy Oddziału IPN w Szcze-

cinie wraz z nauczycielami uczczą pamięć polskich żołnierzy i cywili, którzy 

zginęli w walce za Ojczyznę. Udział nauczycieli w wyjeździe jest bezpłatny, 

jednakże liczba miejsc jest ograniczona. Realizacja wyjazdu oraz jego ter-

min uzależnione są od sytuacji epidemicznej w Polsce i na Ukrainie. 
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Dla 
szkół





Powtórka
z historii

Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Fakultety dla maturzystów

Jest to propozycja dla uczniów przygotowujących się do matury z historii. 

Intensywne, kilkugodzinne szkolenie ma przekazać skondensowaną wiedzę 

na temat historii Polski w XX w. Pragniemy pomóc zrozumieć wątki tego 

okresu, by nauka do egzaminu maturalnego była łatwiejsza. Część oferty 

odbędzie się w trybie on-line i/lub e-learningowym. 
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Historia
w terenie
Gry miejskie i terenowe

Jest to atrakcyjna forma przyswajania wiedzy w przestrzeni. Rokrocznie 

proponujemy szkołom z naszego terenu co najmniej jedną taką rozgrywkę. 

O kolejnych wydarzeniach z tego cyklu będziemy informować drogą mailową 

oraz za pośrednictwem stron internetowych szczecińskiego Oddziału IPN. 

ActionTrack to oprogramowanie do projektowania własnych edukacyjnych 

gier mobilnych, gier miejskich, terenowych i questów. Aplikacja jest bardzo 

prosta w obsłudze, każdy sobie z nią poradzi.
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Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl



Co kryją 
archiwa IPN?

Informacje:
dr Sebastian Kaniewski

telefon:
91 312 94 13

e-mail:
sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

Warsztaty archiwalne dla uczniów

Lekcje archiwalne dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowane 

we współpracy z Oddziałowym Archiwum IPN w Szczecinie. Uczestnictwo 

w  zajęciach ma przybliżyć zasady funkcjonowania archiwum, zasób w nim 

zgromadzony oraz sposób korzystania z niego. Drugim celem jest zapoznanie 

młodego odbiorcy z mechanizmami i metodami działania komunistycznego 

aparatu bezpieczeństwa. Zajęcia odbywają się po uprzednim zgłoszeniu 

i zarezerwowaniu terminu. Projekt realizowany będzie w II semestrze roku 

szkolnego.
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Spotkania
z historią

Informacje:
Jarosław Palicki

telefon:
95 718 28 54

e-mail:
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Gorzowie 
Wielkopolskim

Zajęcia odbywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem. 

Zachęcamy do jednorazowej organizacji kilku grup. Proponujemy 

następujące tematy: 

 Stan wojenny w Gorzowie Wielkopolskim

 Bitwa światów – Warszawa 1920

 Stanisław Mikołajczyk – nadzieja którą sfałszowano. 

 Żołnierze Wyklęci

 Młode Pokolenie Walczy – Gorzów 1950

 Pielgrzym Niepodległości – ks. Witold Andrzejewski (zajęcia odbywają  

 się w historycznej siedzibie biskupów lubuskich – Instytucie Biskupa

 Wilhelma Pluty)
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Łączka i inne 
miejsca poszukiwań
Projekt edukacyjny

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego cele to 

wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, 

kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych i posza-

nowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez 

pokazywanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i arche-

ologów. Na projekt składa się cykl sześciu spotkań, z których każde będzie 

poświęcone miejscu, postaci lub problemom badawczym związanym z po-

szukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Finalnym zadaniem będzie nakrę-

cenie krótkiego (do 2 minut) filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowa-

nia się tematyką prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. 

28 Dla szkół

Informacje:
Hubert Simiński

telefon:
91 48 49 842

e-mail:
hubert.siminski@ipn.gov.pl

Magdalena Ruczyńska 91 31 29 433 magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl





Konkursy 
dla uczniów





Wokół symboli
narodowych

Informacje:
Paulina Bałecka

telefon:
91 312 94 30

e-mail:
paulina.balecka@ipn.gov.pl

VI edycja konkursu historycznego

Konkurs adresowany do uczniów klas 2–3 szkół podstawowych. Zadaniem 

uczestników będzie rozwiązanie otrzymanego testu dotyczącego polskich 

symboli narodowych. Konkurs realizowany będzie w szkołach 9 listopada 

2020 r. 

Regulamin, zagadnienia oraz formularz zgłoszeniowy zostaną opublikowane 

we wrześniu na stronie internetowej: szczecin.ipn.gov.pl.
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Szare
Szeregi
XII Szczeciński Turniej Historyczny

Kolejny drużynowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6–8) 

odbędzie się w maju 2021 r. w Szczecinie. Tematem tradycyjnie pozostanie 

II wojna światowa – szczególnie w ujęciu udziału w niej Polski i Polaków, 

z uwzględnieniem zaangażowania młodzieży. Szczegółowe zagadnienia 

i regulamin zostaną opublikowane do końca października 2020 r. Każda 

zgłoszona szkoła otrzyma drogą mailową komplet materiałów, na których 

podstawie opracowywane są zadania. Turniej adresowany jest do uczniów 

szkół województwa zachodniopomorskiego. 
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Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl



Szare
Szeregi
IV Lubuski Turniej Historyczny

Drużynowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6–8) 

organizowany w maju 2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Poświęcony jest 

II wojnie światowej – ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej Polski 

i Polaków, a przede wszystkim zaangażowania młodzieży. Szczegółowe 

zagadnienia i regulamin zostaną opublikowane do końca października 2020 r. 

Każda zgłoszona szkoła otrzyma drogą mailową komplet materiałów, na 

których podstawie opracowywane są zadania. Konkurs adresowany jest do 

uczniów szkół województwa lubuskiego. 
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Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl



Turniej debat
historycznych
VI edycja konkursu historycznego

Projekt prowadzony jest metodą debaty oksfordzkiej i skierowany jest do 

uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwycięzcy turniejów regionalnych 

biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie. De-

baty poszerzają wiedzę z historii Polski XX w., a także uczą umiejętności 

rozpatrywania zagadnień z różnych perspektyw, budowania spójnej i lo-

gicznej argumentacji, publicznych wystąpień i wielu innych. O szczegółach 

kolejnej edycji będziemy informować mailowo i na stronach internetowych 

oddziału. 
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Informacje:
dr Zofia Fenrych

telefon:
91 312 94 08

e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl
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Z Gryfem
w tle
V edycja konkursu historycznego

Kolejna edycja cyklicznego konkursu adresowanego do uczniów szkół po-

nadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim poświęcona jest 

„szczecińskim drogom do »Solidarności«”. Celem konkursu jest populary-

zacja wiedzy dotyczącej najnowszej historii Szczecina i regionu oraz pod-

kreślenie ich znaczenia w kontekście historii całego kraju w XX w. Konkurs 

ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się w listopadzie, nato-

miast finał w Szczecinie w grudniu 2020 r. O szczegółach biężącej edycji 

konkursu będziemy informować mailowo i na stronie internetowej oddziału. 

Informacje:
dr Sebastian Kaniewski

telefon:
91 312 94 13

e-mail:
sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl
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Bohaterowie Ziemi 
Lubuskiej - ludzie 
i wydarzenia 
Konkurs historyczny

Celem konkursu jest zaproszenie młodzieży ze starszych klas szkół pod-

stawowych i wszystkich klas ponadpodstawowych do zdobywania wiedzy 

na temat najciekawszych wydarzeń historii najnowszej Ziemi Lubuskiej. 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: testu i rozmowy indywidualnej. 

Konkurs historyczny jest organizowany przez Delegaturę w Gorzowie Wlkp. 

wspólnie z Lubuskim Kuratorium Oświaty. Pierwszy etap odbędzie się w mar-

cu, natomiast finał w Gorzowie Wlkp. w kwietniu 2021 r.

Informacje:
Jarosław Palicki

telefon:
95 718 28 54

e-mail:
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl



Konkursy
i projekty
ogólnopolskie





Niezwyciężeni 1920. 
Obrońcy Ojczyzny
Konkurs historyczny

„Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny” to kolejna odsłona konkursu 

edukacyjnego upamiętniającego sylwetki osób uhonorowanych Krzyżem 

bądź Medalem Niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu będzie 

stworzenie filmu poświęconego wybranemu bojownikowi wojny polsko-

bolszewickiej uhonorowanemu Krzyżem lub Medalem Niepodległości.  

Szczegóły na stronie internetowej: niezwyciezeni1918-2018.pl.  

40 Konkursy i projekty ogólnopolskie

Informacje:
Maciej Frycz

telefon:
91 31 29 412

e-mail:
maciej.frycz@ipn.gov.pl



Kresy – polskie ziemie 
wschodnie w XX w.

Ogólnopolski projekt edukacyjny

To cykliczne spotkania odbywające się w miastach, które są siedzibą 

delegatur Oddziału IPN w Szczecinie. W ramach działań edukacyjnych 

prezentowane będą filmy i książki historyczne. Poruszane w dyskusjach 

i wykładach tematy będą związane zarówno z ważnymi wydarzeniami 

historycznymi, jak i bieżącymi nurtami dyskursu o przeszłości. 

41 Konkursy i projekty ogólnopolskie

Informacje:
Jarosław Palicki

telefon:
95 718 28 54

e-mail:
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl



W kręgu poezji lagrowej 
więźniarek KL Ravensbrück

Konkurs historyczny

Konkurs – skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych – jest hoł-

dem dla ofiar zamordowanych w niemieckim KL Ravensbrück oraz ocala-

łych byłych więźniarek obozu. Zadaniem uczestników będzie przygotowa-

nie recytacji wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozatorskich 

wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. Organizatorami konkursu są Insty-

tut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda Śląska, Szkoła Podstawowa nr 24 im. 

Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Caritas im. Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa oraz Grupa „Profilaktyka a Sztuka”. 

Konkurs jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „O tym nie 

można zapomnieć… – Spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów 

i deportacji podczas II wojny światowej”.

42 Konkursy i projekty ogólnopolskie

Informacje:
Ewelina Małachowska

telefon:
22 207 07 14

e-mail:
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

dr Sebastian Kaniewski 91 31 29 412 sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl



Policjanci w służbie
historii
Konkurs historyczny

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze 

szczególnym uwzględnieniem historii policji w czasach II Rzeczypospolitej 

i II wojny światowej oraz wkładu formacji policyjnych w odzyskanie 

przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Konkurs 

jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy 

Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Aby przystąpić 

do wybranego konkursu, należy zarejestrować zespół i założyć konto na 

platformie internetowej: policjanciwhistorii.ipn.gov.pl.
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Informacje:
dr Sebastian Kaniewski

telefon:
91 312 94 13

e-mail:
sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl
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Żołnierze w służbie
historii
Konkurs historyczny

Konkurs organizowany jest we współpracy z Departamentem Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa MON. Ma na celu zainteresowanie młodych ludzi 

historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego 

w XX w. oraz jego roli w budowie niepodległego państwa polskiego po 

I wojnie światowej. W konkursach biorą udział zespoły uczniów klas 

mundurowych, złożone z trzech osób i opiekuna. Nagrodą w konkursie 

jest wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci. Aby przystąpić do wybranego 

konkursu, należy zarejestrować zespół i założyć konto na platformie 

internetowej: zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.

Informacje:
dr Sebastian Kaniewski

telefon:
91 312 94 13

e-mail:
sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl
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Akademia
Niepodległości
Ogólnopolski projekt

Akademia Niepodległości to ogólnopolski projekt mający na celu upo-

wszechnienie wiedzy na temat odzyskania niepodległości, walk o granice 

oraz historii Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym. W wojewódz-

twie zachodniopomorskim spotkania w ramach cyklu organizowane są we 

współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty 

Domek”. Informacje o kolejnych spotkaniach zamieszczane są na stronie: 

szczecin.ipn.gov.pl.

Informacje:
dr Sebastian Kaniewski

telefon:
91 312 94 13

e-mail:
sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl



Propozycje
ogólne





Spacery
edukacyjne
Historia w przestrzeni miasta
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Spacery organizowane w Szczecinie:

 Śladami zbrodni. Miejsca szczecińskiej bezpieki

 

Spacery organizowane w Gorzowie Wielkopolskim:

 Gorzów 1945 – szlakiem ruin – szlakiem pionierów

 Szlakiem wolności – szlakiem Solidarności 

 Miasto przemysłu – miasto robotników

Jarosław Palicki 95 718 28 54 jaroslaw.palicki@ipn.gov.plGorzów Wlkp.

Szczecin
Informacje: 
Michał Ruczyński

telefon: 
91 48 49 822

e-mail: 
michal.ruczynski@ipn.gov.pl
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Przystanek
Historia
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” 
w Szczecinie

Informacje: 
szczecin.ipn.gov.pl

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Szczecinie to miejsce, 

w którym Oddział IPN w Szczecinie realizuje cykliczne działania i przedsię-

wzięcia związane z szeroko rozumianą edukacją oraz popularyzacją wiedzy 

z zakresu najnowszej historii Polski. W ofercie znajdą się spotkania otwar-

te, adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu, jak 

również warsztaty kierowane do konkretnych grup docelowych: nauczycieli 

czy młodzieży szkolnej. Działalności edukacyjno-popularyzatorskiej towa-

rzyszyć będzie prezentacja wystaw tematycznych IPN.  Dyskujsje, konfe-

rencje naukowe i promocje książek są transmitowane online na profilach 

w naszych mediach społecznościowych. 

E @IPN.Szczecin   D @IPN_Szczecin   Q @ipn.szczecin



Wystawy





Wystawy

Zapraszamy szkoły do korzystania z bogatej oferty ekspozycyjnej IPN. 

Oferta adresowana jest do szkół, stowarzyszeń, instytucji kultury oraz mu-

zeów. Nasze wystawy w przystępny i atrakcyjny sposób opowiadają o waż-

nych wątkach polskiej historii XIX i XX w. – zarówno w ujęciu lokalnym, jak 

i ogólnopolskim. Przeznaczone są do klasycznej prezentacji w postaci dru-

kowanej (zarówno we wnętrzach, jak i w plenerze), a także udostępniane 

cyfrowo w formie plików. Listę proponowanych tematów przedstawiamy 

poniżej. Wypożyczenie wystaw jest bezpłatne. 
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Wystawy plenerowe

(do oglądania w wybranych lokalizacjach miejskich lub do wypożyczenia długotermi-

nowego)

 Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość 1768–1918

 Ojcowie Niepodległości

 Świat zgładzony w Katyniu

 Stocznia Szczecińska. Historia nie tylko polityczna

 Tu rodziła się „Solidarność”
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Wystawy elementarne:

(do pobrania ze strony: ipn.gov.pl)

 Polskie Symbole Narodowe

 Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit

 Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

 Zagłada Żydów europejskich

 Powstanie Wielkopolskie 1918–1919

 Bunt robotników. Grudzień '70 – luty '71

 Stan wojenny 1981–1983

 Polskie Państwo Podziemne

 Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji

 Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność”

 Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę

 Krok ku wolności. Protesty robotnicze w czerwcu 1976 r.

 Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943–1945

 Poznański Czerwiec 1956

 Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963
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Informacje:
Mateusz Lipko

telefon:
91 312 94 29

e-mail:
mateusz.lipko@ipn.gov.pl

Wystawy wewnętrzne: 

(do wypożyczenia z OBEN IPN Szczecin)

 Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień '70 – styczeń '71

 Sierpień '80 oczami młodych

 Ojcowie Niepodległości

 Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość 1768–1918

 Symbole naszej historii

 Na granicy czuwa straż. Straż graniczna 1928–1939

 Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989

 Pilecki. Ochotnik do Auschwitz

 Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma 

 Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani 

 Wierni ideałom. Niezależne środowiska katolików świeckich 

 w Szczecinie w latach 1945–1989

 W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu 

 Zachodnim w latach 1945–1950

 Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe 

 na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956









Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin 

tel. (91) 31 29 400, fax (91) 31 29 402

szczecin.ipn.gov.pl


