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 7WSTĘP

Szanowni Państwo,

zespół Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie 

oddaje w Państwa ręce nową ofertę na rok szkolny 2022/2023. 

Jak w poprzednich latach będziemy upowszechniać wiedzę histo-

ryczną na temat losów naszej ojczyzny. Tegoroczna oferta stworzona 

została zgodnie z zasadą kształcenia ustawicznego. Ufamy, że każdy, 

począwszy od przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, ponad-

podstawowej, poprzez studentów, nauczycieli oraz osoby związane 

z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, aż po wszystkich pasjonatów hi-

storii, znajdzie w niej coś dla siebie.

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy mierzyli się z wielo-

ma trudnymi tematami oraz rocznicami. 2022 jest rokiem Józefa 

Wybickiego, działacza politycznego, znanego głównie z autor-

stwa polskiego hymnu. W grudniu 2022 będziemy obchodzili 155. 

rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, jednego 

z ojców niepodległości. W kolejnym roku kalendarzowym będziemy 

przypominali o bolesnych momentach naszej historii. W kwietniu 

przypadnie 80. rocznica odnalezienia w Katyniu masowych grobów 

z ciałami blisko 22 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, natomiast 

w lipcu będziemy wspominali ofi ary zbrodni wołyńskiej, która miała 

miejsce 80 lat temu na Kresach Wschodnich.

Przed nami rok szkolny pełen wyzwań. Upowszechniając wiedzę 

historyczną, użyjemy różnych form przekazu. Będą to: spotkania tema-

tyczne, warsztaty, konkursy, turnieje gier, a także wystawy i fi lmy.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, będziemy wy-

chodzili do Państwa, ale też zaprosimy Państwa do nas. W bieżącym 

roku szkolnym otwarte będą cztery „Przystanki Historii” – w Szczeci-

nie, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie oraz Stargardzie. Ciekawym 

punktem na kulturalnej mapie Szczecina, a zwłaszcza szczecińskiego 

oddziału Instytutu, będzie otwarta w najbliższym czasie Księgarnia IPN. 

W tym wyjątkowym miejscu czekają na czytelników nie tylko nasze pu-

blikacje, które będzie można nabyć lub choćby poznać w ciszy i spoko-

ju. Zapraszamy bowiem także na interesujące spotkania z ich autorami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z propozycji.
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MATERIAŁY 
EDUKACYJNE

MÓJ RÓWIEŚNIK

„Mój rówieśnik. Losy obywateli Polski w czasie II wojny 
światowej” to materiały edukacyjne skierowane przede 
wszystkim do uczniów szkół podstawowych (klasy 7–8). 
W wojennych kolejach życia fi kcyjnych postaci uczniowie 
poznają odbicie rzeczywistych losów polskich obywateli 
w tym dramatycznym okresie. Korzystając z tych materia-
łów, młodzież zapozna się z warsztatem historyka, będzie 
próbowała weryfi kować różnorodne źródła, wnioskować, 
a także tworzyć krótkie opowiadania. W związku z pan-
demią i prowadzeniem edukacji zdalnej, oferta została 
przystosowana również do zajęć online. Zainteresowa-
nych zapraszamy do kontaktu. Materiał można otrzymać 
bezpłatnie podczas szkoleń dla nauczycieli.

WIĘCEJ INFORMACJI

Mateusz Lipko

telefon: (91) 312 94 29
e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl



 11

MATERIAŁY 
EDUKACYJNE

POLSKIE PAŃSTWO 
PODZIEMNE

„Polskie Państwo Podziemne” to edukacyjna gra histo-
ryczna. Ilustruje ona zasady i skalę działalności struk-
tur konspiracyjnych w okupowanej Polsce, m.in. przez 
przedstawienie sylwetek osób, które je współtworzyły. 
Poszerzaniu wiedzy zarówno o postaciach, jak i organi-
zacji Polskiego Państwa Podziemnego służy specjalnie 
zredagowana broszura, która oprócz instrukcji zawie-
ra także biogramy i esej zarysowujący tło historyczne. 
Gra jest w sprzedaży na stronie księgarni internetowej: 
ipn.poczytaj.pl.

Cyfrowa wersja gry jest do bezpłatnego pobrania na stro-
nie internetowej: szczecin.ipn.gov.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI

Maciej Frycz

telefon: (91) 312 94 12
e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl
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WARSZTATY 
I SZKOLENIA 
DLA UCZNIÓW 

SPORTOWCY I WOJNA
Sześć spotkań poświęconych wybranym dyscyplinom 
sportowym: boksowi, lekkoatletyce, narciarstwu, jeździec-
twu, szermierce oraz piłce nożnej, jest równocześnie pre-
tekstem do przybliżenia sylwetek znanych olimpijczyków 
i mistrzów świata.

W STARYM KINIE
Proponujemy cykl fi lmowy obejmujący okres dwudziesto-
lecia międzywojennego. Koncentruje się on na gwiazdach 
kina i ich życiorysach podczas II wojny światowej. Motywem 
przewodnim każdego z warsztatów jest znany aktor lub ak-
torka i ich życie w tamtym czasie. Uczniowie będą mogli po-
znać losy ówczesnych gwiazd, obejrzeć fi lmy z ich udziałem 
i uczestniczyć w dyskusji po seansie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Mateusz Lipko
telefon: (91) 312 94 29

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

PIOSENKA PRZYPOMNI CI…
Przygotowaliśmy warsztaty, których celem jest ukazanie rozwoju muzy-
ki na tle przełomowych wydarzeń społeczno-politycznych i ich odzwier-
ciedlenie w tekstach piosenek. Uczniowie będą analizować popularne 
utwory muzyczne od okresu dwudziestolecia międzywojennego do 
końca lat osiemdziesiątych.
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WARSZTATY 
I SZKOLENIA 
DLA UCZNIÓW 

HISTORIA W TERENIE
Gry miejskie i terenowe są atrakcyjną formą przyswajania 
wiedzy w przestrzeni. Rokrocznie proponujemy szkołom 
z naszego regionu co najmniej jedną taką rozgrywkę. 
O kolejnych wydarzeniach z tego cyklu będziemy informo-
wać drogą mailową oraz za pośrednictwem stron interne-
towych szczecińskiego Oddziału IPN.

JAK MOŻNA UCZYĆ 

O II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Celem ogólnym szkolenia jest zachęta do nauczania histo-
rii w oparciu o biografi e konkretnych ludzi, z wykorzysta-
niem materiałów edukacyjnych wydanych przez Instytut 
Pamięci Narodowej: „Mojego rówieśnika” i edukacyjnej 
gry „Polskie Państwo Podziemne”. Warsztaty są adreso-
wane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakub Wojewoda

telefon: (91) 312 94 13

e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Maciej Frycz

telefon: (91) 312 94 12

e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl
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WARSZTATY 
I SZKOLENIA 
DLA UCZNIÓW 

LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I PONADPODSTAWOWYCH
Zajęcia dla uczniów szczecińskich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych oraz grup zorganizowanych będą 
się odbywały w „Przystanku Historia” przy placu Brama 
Portowa 1 (kompleks usługowy Posejdon). Lekcje stacjo-
narne będą się odbywały w każdy wtorek. 

Terminy i godziny do ustalenia po wcześniejszej rezerwa-
cji zajęć. Wybrane tematy:

• Film w PRL
• Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, 

gospodarka, kultura
• Działalność Związku Polaków w Niemczech
• Co kryją archiwa IPN?
• Odbudowa Warszawy – wizje i rzeczywistość
• Opozycja polityczna i kulturowa w PRL
• Opowieść o Janie Rodowiczu „Anodzie”
• Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
• Polskie Państwo Podziemne w walce z okupantem 
• Polonia szczecińska do 1939 roku
• Wprowadzenie stanu wojennego w Szczecinie
• Rotmistrz Witold Pilecki
• Sztuka w służbie propagandy
• Wysiłek niepodległościowy ziemian w latach II WŚ
• Teatr w PRL
• Żołnierze Wyklęci

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakub Wojewoda

telefon: (91) 312 94 13

e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

POWTÓRKA Z HISTORII 
SZKOLENIA DLA 

MATURZYSTÓW

Jest to propozycja dla uczniów przy-
gotowujących się do matury z historii. 
Intensywne, kilkugodzinne szkolenie 
ma uporządkować skondensowaną 
wiedzę na temat historii Polski XX w. 
Ma także pomóc zrozumieć zawiłe 
wątki tego burzliwego okresu, tak aby 
nauka do egzaminu maturalnego była 
łatwiejsza. Część oferty dostępna bę-
dzie w trybie online lub e-learning.

WIĘCEJ INFORMACJI

Mateusz Lipko

telefon: (91) 312 94 29
e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl
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WOKÓŁ SYMBOLI NARODOWYCH
EDYCJA VIII. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 
2–3 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie 
rozwiązanie testu dotyczącego polskich symboli naro-
dowych. Konkurs odbędzie się w szkołach 10 listopada 
2022 roku. Regulamin, zagadnienia oraz formularz zgło-
szeniowy zostaną opublikowane we wrześniu na stronie 
internetowej: szczecin.ipn.gov.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI

Marcin Łatacz

telefon: (91) 312 94 08

marcin.latacz@ipn.gov.pl

Z GRYFEM W TLE
EDYCJA VII. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy 
o najnowszej historii Szczecina i regionu oraz podkreśle-
nie ich znaczenia w historii całego kraju w XX w. Konkurs 
ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się 
w listopadzie, natomiast fi nał zostanie przeprowadzony 
w grudniu w Szczecinie. O szczegółach tegorocznej edycji 
konkursu będziemy informować mailowo i na stronach in-
ternetowych oddziału.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakub Wojewoda

telefon: (91) 312 94 13

e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl
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HISTORYCZNA PAMIĘĆ 
MIEJSCA, W KTÓRYM 

MIESZKAM 1945–1989 

EDYCJA II. Konkurs ma zachęcić młodzież ze starszych 
klas szkół podstawowych i wszystkich klas ponadpod-
stawowych do zdobywania wiedzy na temat przeszłości 
miejsca, w którym mieszkają, na Ziemi Lubuskiej. Pole-
ga on na przygotowaniu pracy pisemnej lub multime-
dialnej. Konkurs historyczny jest organizowany przez 
Delegaturę IPN w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie 
z Lubuskim Kuratorium Oświaty i Punktem Zamiejsco-
wym IPN w Zielonej Górze. O szczegółach tegorocznej 
edycji będziemy informować mailowo i na stronach in-
ternetowych oddziału.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jarosław Palicki

telefon: (95) 718 28 54

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

KONKURSY
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WIĘCEJ INFORMACJI

Jakub Wojewoda

telefon: (91) 312 94 13

e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH
EDYCJA VIII. Projekt pomyślany jako debata oksfordzka 
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział w fi nało-
wym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie. Debaty 
te poszerzają wiedzę z historii Polski XX w., a także po-
magają ćwiczyć umiejętności: rozpatrywania zagadnień 
z różnych perspektyw, budowania spójnej i logicznej ar-
gumentacji, publicznych wystąpień i innych. Dodatkowo 
w ramach projektu odbywają się warsztaty dla zgłoszo-
nych uczniów. O szczegółach tegorocznej edycji będziemy 
informować mailowo i na stronach internetowych oddziału.

ŻYWE OBRAZY
Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych 
ma na celu upowszechnienie wiedzy historycznej przez 
sztukę i kreatywność. Uczniowie rozwijają wyobraźnię, 
ożywiając obrazy przedstawiające postacie oraz przeło-
mowe wydarzenia z historii państwa polskiego. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Sekretariat OBEN

telefon: (91) 312 94 30

e-mail: anna.zarzycka@ipn.gov.pl
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SPACERY 
EDUKACYJNE

HISTORIA W PRZESTRZENI MIASTA
Celem inicjatywy jest oddanie hołdu ofi arom zbrodni ko-
munistycznych oraz ich upamiętnienie. Ofertę zwiedza-
nia izb pamięci z przewodnikiem zaadresowano przede 
wszystkim do młodzieży szkolnej, nauczycieli, miłośników 
historii najnowszej oraz klubów historycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Marcin Łatacz

telefon:  (91) 312 94 08

e-mail: marcin.latacz@ipn.gov.pl

KASZUBSKA 28
SZCZECIN

Kaszubska 28 do tej pory jest miejscem pamięci ofi ar ko-
munistycznego terroru. Na ścianie Aresztu Śledczego 
w Szczecinie umieszczono tablicę upamiętniającą osoby 
przetrzymywane i zamordowane z powodów politycznych 
w tym budynku w latach 1945–1955. Każdego roku skła-
dane są tu kwiaty. Od 1955 roku jednostka pełniła funk-
cję Więzienia Centralnego, sprawując nadzór nad innymi 
tego typu ośrodkami działającymi w regionie. W 1970 roku 
zmieniła nazwę na Wojewódzki Areszt Śledczy, a sześć lat 
później przekształcono ją w Areszt Śledczy w Szczecinie. 
To tutaj m.in. 13 grudnia 1981 roku osadzano internowa-
nych działaczy opozycji antykomunistycznej i członków 
„Solidarności”.
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SPACERY 
EDUKACYJNE

JEDNOŚCI 5, KOSZALIN
Budynek w latach 30. XX w. został przekształcony przez władze 
III Rzeszy w siedzibę tajnej policji. W 1945 roku, po nastaniu wła-
dzy komunistycznej, w budynku zorganizowano siedzibę Woje-
wódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. W jego piw-
nicach znajdują się cele więzienne dla aresztantów z zachowanymi 
inskrypcjami na ścianach, jednak w świadomości mieszkańców 
Koszalina to miejsce nie jest kojarzone ze zbrodniczą działalnością 
Urzędu Bezpieczeństwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

Rafał Semołonik

telefon: (94) 342 85 37

e-mail: rafal.semolonik@ipn.gov.pl

Pozostałe spacery edukacyjne do wyboru

• Szlakiem wydarzeń oraz osób związanych z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości w 1918 roku

• Szlakiem stanu wojennego w Koszalinie w latach 
1981–1983

• Lekcja muzealna w Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku

• Gorzów 1945 – miasto ruin, miasto pionierów 
•  Wyspa przemysłu – wyspa wolności. Niezwykła 

historia gorzowskiego Zawarcia
•  Szlakiem gorzowskiej opozycji, od lat 40.

do 80. XX wieku

WIĘCEJ INFORMACJI

Jarosław Palicki

telefon: (95) 718 28 54

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

GORZÓW  WIELKOPOLSKI 



 29

„PRZYSTANEK HISTORIA”
W SZCZECINIE

„Przystanek Historia” to miejsce, w którym realizowa-
ne są cykliczne działania i przedsięwzięcia edukacyjne 
oraz popularyzujące wiedzę o najnowszej historii Polski. 
W ofercie znajdą się spotkania otwarte, adresowane 
do wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu 
(np. familijne soboty, ferie z IPN, półkolonie podczas 
wakacji itp.), pokazy fi lmowe (w ramach „Kina kresowe-
go”), a także warsztaty kierowane do konkretnych grup, 
np. do nauczycieli czy młodzieży szkolnej. Działalności 
edukacyjno-popularyzatorskiej towarzyszyć będą wysta-
wy tematyczne, przygotowane przez Instytut. Natomiast 
dyskusje, konferencje naukowe i promocje książek będą 
transmitowane on-line w naszych mediach społeczno-
ściowych. W oddziale szczecińskim IPN od września 
2022 roku funkcjonują już trzy „Przystanki Historia”.

„Przystanek Historia” w Szczecinie 
plac Brama Portowa 1
Posejdon, 1 piętro

WIĘCEJ INFORMACJI

Sekretariat OBEN

telefon: (91) 312 94 30

e-mail: anna.zarzycka@ipn.gov.pl

SPACERY  
EDUKACYJNE

„PRZYSTANEK HISTORIA” 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Sikorskiego 107

WIĘCEJ INFORMACJI

Jarosław Palicki

telefon: (95) 718 28 54

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

„PRZYSTANEK 
HISTORIA”

W KOSZALINIE 

Koszalińska Biblioteka Publiczna
plac Polonii 1

WIĘCEJ INFORMACJI

Rafał Semołonik

telefon: (94) 342 85 37

e-mail: rafal.semolonik@ipn.gov.pl
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PROJEKTY 
OGÓLNOPOLSKIE

NIEZWYCIĘŻONE 
BOHATERKI NIEPODLEGŁEJ

EDYCJA IV. Niezwyciężeni 1918–1921 to konkurs edu-
kacyjny upamiętniający sylwetki osób uhonorowanych 
Krzyżem Niepodległości bądź Medalem Niepodległości. 
Projekt „Niezwyciężone” jest świetną okazją dla młodych lu-
dzi do odkrywania i upamiętniania kobiet, które zasłużyły się 
w odbudowie Niepodległej. Daje możliwość poznania hi-
storii Polski przez pryzmat indywidualnych biografi i. Szcze-
góły na stronie internetowej: niezwyciezeni1918-2018.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI

Maciej Frycz

telefon: (91) 312 94 12

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

KRESY – POLSKIE ZIEMIE 

WSCHODNIE W XX W.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwraż-
liwianie uczestników na los Polaków mieszkających za 
naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świado-
mości, że nadal należą do naszej ojczyzny. Główną część 
projektu stanowi konkurs. Zadaniem uczestników będzie 
przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wy-
brany przez siebie temat, w oparciu o dostępną literaturę, 
zgromadzone dokumenty, wspomnienia i materiały ikono-
grafi czne. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana 
jest ( jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli) nagroda w po-
staci wyjazdu edukacyjnego na Kresy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jarosław Palicki

telefon: (95) 718 28 54

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

POLICJANCI 

W SŁUŻBIE HISTORII
Projekt ma na celu zainteresowanie uczniów najnowszą 
historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej 
oraz wkładu formacji policyjnych w odzyskanie niepodle-
głości i odbudowę państwa polskiego. Konkurs jest adre-
sowany do uczniów klas mundurowych w ramach współ-
pracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną 
Policji. Aby przystąpić do wybranego konkursu, należy 
zarejestrować zespół i założyć konto na platformie inter-
netowej: policjanciwhistorii.ipn.gov.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakub Wojewoda

telefon: (91) 312 94 13

e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

ŻOŁNIERZE W SŁUŻBIE HISTORII

Konkurs organizowany jest we współpracy z Departamen-
tem Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Ma na celu za-
interesowanie młodych ludzi historią najnowszą, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX w. 
oraz jego roli w budowie niepodległego państwa polskiego 
po I wojnie światowej. W zawodach biorą udział zespoły 
uczniów klas mundurowych, złożone z trzech osób i opie-
kuna. Nagrodą jest wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci. 
Aby przystąpić do wybranego konkursu, należy zareje-
strować zespół i założyć konto na platformie internetowej: 
zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.
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W KRĘGU POEZJI LAGROWEJ 

WIĘŹNIAREK KL RAVENSBRÜCK

Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, jest hołdem dla ofi ar zamordowanych w niemieckim 
KL Ravensbrück oraz ocalałych byłych więźniarek tego obo-
zu. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie recytacji 
wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozator-
skich wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. Konkurs 
odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu „O tym nie 
można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły 
piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakub Wojewoda

telefon: (91) 312 94 13

e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl
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OLIMPIADA GIER PLANSZOWYCH
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolski turniej gier plan-
szowych, wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Za-
chęcamy do zabawy wszystkich: uczniów, harcerzy, graczy 
z klubów gier planszowych, młodzieżowe organizacje, 
studentów, niezrzeszonych, dorosłych. Będzie to pierwsza 
Olimpiada Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Już we wrześniu rozpoczynamy nabór do rozgrywek 
w najpopularniejszych produkcjach IPN: ZnajZnak, Miś 
Wojtek, Bitwa Warszawska, ORP Orzeł, Gwiaździsta 
Eskadra (303, 111 i 7) oraz Niepodległa.

Zapisy do Olimpiady rozpoczynamy 16 sierpnia na stronie 
www.wtbpolska.pl oraz w placówkach IPN.

WIĘCEJ INFORMACJI

Maciej Frycz

telefon: (91) 312 94 12

e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl
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WYSTAWY 
Zapraszamy szkoły do korzystania z bogatej oferty eks-
pozycyjnej IPN. Jest ona adresowana nie tylko do szkół, 
ale i stowarzyszeń, instytucji kultury oraz muzeów. Nasze 
wystawy w przystępny i atrakcyjny sposób opowiadają 
o ważnych wątkach polskiej historii XIX i XX w. zarów-
no w ujęciu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Przeznaczo-
ne są do klasycznej prezentacji w postaci drukowanej 
(we wnętrzach lub w plenerze), a także udostępniane 
cyfrowo w formie plików. Listę proponowanych tematów 
przedstawiamy poniżej. Wypożyczanie oraz transport wy-
staw jest bezpłatny. Ponadto na stronie edukacja.ipn.gov.pl
znajdują się tzw. wystawy elementarne do samodzielnego 
pobrania. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Mateusz Lipko

telefon: (91) 312 94 29

e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl
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WYSTAWY PLENEROWE
(do oglądania w wybranych lokalizacjach miejskich 

lub do wypożyczenia długoterminowego)

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

• Świat zgładzony w Katyniu

• Tu rodziła się „Solidarność”

• Tu rodziła się „Solidarność” 
Rolników

• Tu rodziła się Opozycja

• Pokolenie Baczyńskiego

• 1982. Bitwa o wolność

• Wrzesień 1939. Polska wobec 
niemieckiej i sowieckiej agresji

• Żołnierze Wyklęci. Podziemie 
niepodległościowe 1944–1963

• Stan wojenny 1981–1983

• Powstanie warszawskie 1944

• Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

• Powstanie grudniowe 1970  

PROJEKTY 
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WYSTAWY WEWNĘTRZNE
(do wypożyczenia z OBEN IPN Szczecin)

• Stocznia Szczecińska. Historia nie tylko polityczna

• Sierpień `80 oczami młodych

• Ojcowie niepodległości

• Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość 
1768–1918

• Symbole naszej historii

• Polskie symbole narodowe

• Na granicy czuwa straż. Straż graniczna 1928–1939

• Wybory i referenda w PRL-u w latach 1946–1989

• Pilecki. Ochotnik do Auschwitz

• Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma

• Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani

• W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności 
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950

• Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje 
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 
1944/1945–1956

WIĘCEJ INFORMACJI

Mateusz Lipko

telefon: (91) 312 94 29

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




