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Szanowni Państwo,
na początku nowego roku szkolnego kieruję na Państwa ręce ofertę edukacyjną przygotowaną przez zespół Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Szczecinie. W dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020
obchodzimy 80. rocznicę wybuchu największego konfliktu zbrojnego w historii świata. Był to tragiczny czas
w historii Polski, której kolejny raz odebrano niepodległość. Był to również czas próby dla naszych przodków, którzy w trwającej 6 lat walce na różnych frontach II wojny światowej wykazywali się heroizmem,
męstwem i odwagą. To w okupowanej Polsce powstała najprężniej działająca organizacja konspiracyjna,
Polskie Państwo Podziemne. To właśnie na okresie II wojny światowej skupiliśmy się w naszych działaniach
edukacyjnych. Już we wrześniu zapraszamy nauczycieli na premierę przygotowanej przez pracowników
OBEN w Szczecinie gry poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu. Natomiast w 2020 r. ukażą się kolejne materiały dla szkół podstawowych przedstawiające wojnę z perspektywy dziecka i jego losów. Jestem przekonany, że niniejsze materiały w znaczący sposób będą wspierać państwa w pracy zawodowej.
Zachęcam do skorzystania z bezpłatnej oferty.

dr Paweł Skubisz
Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Materiały edukacyjne

Gra edukacyjna Polskie Państwo Podziemne
Jest to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierzeniem jest przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób,
które były czynnie zaangażowane w działalność konspiracyjną. Nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do
sfery wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.
Na potrzeby projektu została wytworzona oryginalna szata graficzna, która w komiksowej stylistyce ujęła zarówno bohaterów, jak i schemat struktury działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Zamysłem
autorów było naświetlenie odbiorcy rozmachu i skali działalności PPP poprzez szereg postaci istotnych
dla faktografii, jak i graficzne zilustrowanie na nowo schematu struktur Polskiego Państwa Podziemnego,
którego symboliczny wymiar stanowi niejako inspirację dla odbiorcy do pochylenia się i „odszyfrowania”
zawartych w nim treści.
Premiera: wrzesień 2019 r.

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

Materiały edukacyjne

Mój rówieśnik. Losy obywateli Polski w czasie II wojny światowej.
Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych
Materiały powstały z myślą o obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ich głównym celem jest dostarczenie nauczycielom – przede wszystkim szkół podstawowych – narzędzi do prowadzenia zajęć o tym
dramatycznym dla Polaków wydarzeniu. Historia II wojny światowej na ziemiach polskich przedstawiona
została z perspektywy piętnaściorga dzieci – obywateli Polski międzywojennej. Uczestnicy losują legitymację szkolną jednej z postaci i niczym detektyw odkrywają stopniowo kolejne losy swojego rówieśnika, począwszy od czasu przedwojennego do zakończenia wojny. By przebadać te historie, uczniowie korzystają
z różnorodnych źródeł, dokumentów państwowych, pamiętników, listów, opracowań historycznych. Postacie występujące w grze są fikcyjne, ale ich losy reprezentują prawdziwą historię obywateli polskich
z czasów II wojny światowej różnych narodowości i grup społecznych. Materiał został opatrzony szczegółową instrukcją z komentarzem oraz wstępem historycznym stanowiącym tło dla losów wybranych postaci.
Premiera: 2020 r.

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

Materiały edukacyjne

Pakiet edukacyjny Polski gen wolności
Celem pakietu jest dostarczenie nauczycielowi wartościowych materiałów do przeprowadzenia lekcji
związanej z polską historią XIX wieku i różnorodnymi drogami prowadzącymi do odzyskania przez Polskę niepodległości. W skład pakietu wchodzą plansze wystawy Polski gen wolności. 150 lat walk o Wolność
(1768–1918), wybrane reprodukcje malarskie, zestaw 5 esejów tematycznych poświęconych historii i kulturze okresu rozbiorowego, a także liczne ćwiczenia, scenariusze oraz gry edukacyjne pozwalające
w
kreatywny sposób zmierzyć się z omawianą tematyką. Zaletą materiałów jest ich eklektyczny, interdyscyplinarny charakter, dzięki czemu wykorzystany będzie mógł zostać zarówno na lekcjach historii, jak i języka
polskiego, czy wiedzy o kulturze.
Premiera: listopad 2019 r.

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

DLA PEDAGOGÓW

Dla pedagogów

O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne
Jest to szereg działań adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizujących zajęcia związane z historią Polski XX wieku. W skład projektu wchodzą warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN, a także spotkania z fachowcami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją oraz naukowcami.
Częścią każdego spotkania jest praca warsztatowa ukazująca praktyczne zastosowanie przekazywanych
dla uczestników materiałów edukacyjnych.
Spotkania organizowane są we współpracy z lokalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Szkolenia trwają od 2 do 4 godzin. Udział w warsztatach oraz
przekazywane materiały edukacyjne są bezpłatne. Każdorazowo uczestnicy spotkania otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

Dla pedagogów

O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne
W tym roku szkolnym planowana jest prezentacja materiałów:
– Gra edukacyjna Polskie Państwo Podziemne
– Polski Gen Wolności
– Ojcowie Niepodległości
– Mój rówieśnik. Losy obywateli Polski w czasie II wojny światowej. Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych

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

Dla pedagogów

VI seminarium wyjazdowe Korzenie totalitaryzmów
W 2020 roku, w czasie ferii zimowych (dla województwa zachodniopomorskiego) odbędzie się szóste seminarium wyjazdowe dla nauczycieli. W programie spotkania znajdą się przede wszystkim wykłady monograficzne i warsztaty prowadzone przez edukatorów z IPN dotyczące systemów totalitarnych w XX wieku.
Celem szkolenia jest zachęcenie uczestników do realizacji w szkołach jak największej ilości zajęć z zakresu
najnowszej historii Polski przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych opracowanych przez IPN. Dokładny termin seminarium zostanie ogłoszony w grudniu 2019 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

Dla pedagogów

Seminarium dla instruktorów harcerskich i nauczycieli
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium adresowanym do instruktorów harcerskich oraz zainteresowanych tą tematyką nauczycieli. W czasie wykładów, prelekcji, dyskusji, prezentacji materiałów edukacyjnych, warsztatów uczestnicy postarają się przekuć teorię w praktykę – w jaki sposób doświadczenia harcerskie można dziś wykorzystać do wychowania młodego człowieka i wdrożenia go w harcerską
przygodę. Szczegóły spotkań i terminy będziemy na bieżąco publikować na naszych stronie internetowej
www.szczecin.ipn.gov.pl. Osoby zainteresowane informacjami na temat seminarium proszone są o kontakt
i podanie swojego adresu e-mail. Udział w seminarium oraz przekazywane materiały edukacyjne są bezpłatne.

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

DLA SZKÓŁ

Dla szkół

Fakultety dla maturzystów
Powtórka z najnowszej historii Polski
Zapraszamy uczniów przygotowujących się do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie na kilkudniowe,
intensywne warsztaty poświęcone dziejom Polski XX wieku. Podczas spotkań poruszone zostaną zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Uczestnicy warsztatów będą pracować na różnych
typach źródeł. Zajęcia odbędą się w pierwszym kwartale 2020 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
o zakwalifikowaniu się na fakultety będzie decydowała kolejność nadsyłanych zgłoszeń. O rozpoczęciu rekrutacji poinformujemy szkoły drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej www.szczecin.
ipn.gov.pl i mediów społecznościowych. Warsztaty są bezpłatne.

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

Dla szkół

Gry miejskie i terenowe
Gra miejska to nowoczesna i atrakcyjna forma edukacji, w której ważne są zarówno fakty historyczne, jak
i miejsca, w których się wydarzyły. Formuła ta umożliwia młodzieży naukę poprzez zabawę, rywalizację,
pracę w grupie. Miasto lub 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 stronie internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz rozsyłane do szkół.

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

Dla szkół

Co kryją archiwa IPN?
Lekcje archiwalne przygotowane we współpracy z Oddziałowym Archiwum IPN w Szczecinie z myślą
o uczniach szkół ponadpodstawowych. Każda lekcja będzie składała się z dwóch części. W pierwszej
uczniowie poznają zasady działania archiwum i korzystania z dokumentów w nim zgromadzonych oraz
różne rodzaje materiału źródłowego. Część druga ma charakter warsztatowy – polega na analizie przykładowych dokumentów archiwalnych, dzięki której uczniowie poznają mechanizmy i metody działania
aparatu bezpieczeństwa.
Zajęcia są bezpłatne, odbywają się po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.
Start projektu w II semestrze.

Informacje i zgłoszenia:
dr Sebastian Kaniewski
tel. 91 312 94 13, e-mail: sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

Dla szkół

Warsztaty Krótka historia końca świata – ekologia w PRL oraz dzisiaj
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ich celem jest naświetlenie głównych
wątków związanych z ochroną oraz dewastacją środowiska w okresie trwania PRL (zarówno w Polsce, jak
i za granicą) oraz porównanie tego z sytuacją obecną, w obliczu niekwestionowanego przyspieszenia
zmian klimatycznych. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe problemy związane z energetyką, przemysłem wydobywczym, czy produkcją żywności. Kwestia eksploatacji środowiska naturalnego
przeanalizowana zostanie w kontekście politycznym, ekonomicznym i społecznym. Uczestnicy warsztatów
spróbują odpowiedzieć na pytanie, co robiono kiedyś oraz co można zrobić dzisiaj, by środowisko ratować.

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

Dla szkół

Warsztaty Kulturalna (?) PRL
Cykl spotkań poświęconych wybranym gałęziom kultury okresu Polski Ludowej. Zajęcia adresowane są do
uczniów szkół ponadpodstawowych. Założenie polega na zaprezentowaniu najciekawszych, wartościowych, a dziś już nieco zapomnianych zjawisk rodzimej kultury, zrodzonych w poprzednim ustroju. Do wyboru są zajęcia poświęcone tematyce filmu, kultury POP, kontrkultury PRL, a także socrealizmu. W trakcie
zajęć zaprezentowane zostaną fragmenty filmowe, muzyczne oraz literackie – w tym również te powstałe
w tzw. drugim obiegu.

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

Dla szkół

Projekt edukacyjny Łączka i inne miejsca poszukiwań
Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych ze Szczecina i regionu oraz członków organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związku Strzeleckiego, etc.).
Jego celem jest przybliżenie wiedzy o prowadzonych przez IPN poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Uczestnicy, podczas cyklicznych spotkań, poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia) w programie poszukiwań i identyfikacji. W trakcie
trwania projektu kształtowane będą postawy empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje oraz poszanowania dla życia ludzkiego. Elementem projektu będą 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 opiekunem czekamy do 4 października 2019 r.
Szczegółowe założenia projektu wraz z regulaminem oraz harmonogramem zostaną opublikowane we
wrześniu na stronie internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl

Zgłoszenia i koordynacja projektu:
Huber Simiński, tel. 91 48 49 840, e-mail: hubert.siminski@ipn.gov.pl
Magdalena Ruczyńska, tel. 91 312 94 33, e-mail: magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl

Dla szkół

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim
Zapraszamy do korzystania z propozycji przygotowanych przez Delegaturę IPN w Gorzowie Wielkopolskim. Zajęcia odbywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem. Zachęcamy do jednorazowej
organizacji kilku grup.
Proponujemy następujące tematy:
– Młodzieżowe organizacje konspiracyjne północ woj. lubuskiego
– Niepodległość socjalisty – Kazimierz Pużak
– Stanisław Mikołajczyk – nadzieja którą sfałszowano
– Edward Gierek – człowiek z …
– Żołnierze Wyklęci
– Młode Pokolenie Walczy – Gorzów 1950
– Ksiądz Witold Andrzejewski – między sceną a ołtarzem
– Kapitan Jan Mickunas – uciekinier. Między oflagiem a łagrem
– Ruch Młodzieży Niezależnej
Informacja i zgłoszenia:
Jarosław Palicki
tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Dla szkół

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Koszalinie
Zapraszamy do korzystania z propozycji przygotowanych przez Delegaturę IPN w Koszalinie. Zajęcia odbywają 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

KONKURSY DLA UCZNIÓW

Konkursy dla uczniów

Wokół symboli narodowych
Konkurs adresowany do uczniów klas 2-3 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie otrzymanego testu dotyczącego polskich symboli narodowych. Podstawowe wiadomości wchodzące
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 7 listopada 2019 roku. Regulamin, zagadnienia oraz formularz
zgłoszeniowy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl we wrześniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci zaś nagrody rzeczowe.

Informacje i zgłoszenia :
Paulina Bałecka
tel. 91 312 94 30, e-mail: paulina.balecka@ipn.gov.pl

Konkursy dla uczniów

XI Turniej Historyczny Szare Szeregi
Jest to już jedenasta edycja Turnieju Historycznego „Szare Szeregi” dla uczniów szkół podstawowych.
W pażdzierniku 2019 r. na stronie internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl zostanie opublikowany regulamin
wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową do szkół. Tegorocznym tematem przewodnim będzie udział Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Szarych Szeregów. 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 maju 2020 r.
w Szczecinie.
Propozycja adresowana 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

Konkursy dla uczniów

III Lubuski Turniej Historyczny Szare Szeregi
Turniej organizowany jest we współpracy z Oddziałem IPN w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych
z całego województwa lubuskiego.
W październiku 2019 r. na stronie internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl zostanie opublikowany regulamin
wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową do szkół. Tegorocznym tematem przewodnim będzie udział Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem 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 maju 2020 r. w Zielonej Górze.

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

Konkursy dla uczniów

Konkurs Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego
1945–1990. Szczecińskie Grudnie 1956,1970,1981
To już czwarta edycja konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Jego celem 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 XX-wiecznej
historii Polski. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest Szczecińskim Grudniom 1956, 1970, 1981.
We wrześniu 2019 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 2019 r.
Finał konkursu odbędzie się w siedzibie IPN w Szczecinie w grudniu 2019 r.

Informacje i zgłoszenia:
dr Sebastian Kaniewski
tel. 91 312 94 13, e-mail: sebastaian.kaniewski@ipn.gov.pl

PROPOZYCJE OGÓLNE

Propozycje ogólne

„Przystanek Historia” Szczecin
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” to nowe miejsce w Szczecinie, w którym Oddział IPN
w Szczecinie będzie realizował cykliczne działania i przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą edukacją oraz popularyzacją wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski. W ofercie znajdą się spotkania otwarte,
adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu, jak również warsztaty kierowane do
konkretnych grup docelowych: nauczycieli czy młodzieży szkolnej. Dodatkowo będzie to również przestrzeń do spotkań pokoleń, w którym młodzież wspólnie z żołnierzami Armii Krajowej będzie uczestniczyła
m.in. w spotkaniach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Działalności edukacyjno-popularyzatorskiej towarzyszyć będzie prezentacja wystaw tematycznych IPN. „Przystanek Historia” to
miejsce, w którym można będzie spotkać się ze znanymi historykami, autorami książek, obejrzeć filmy
historyczne, wysłuchać dyskusji autorytetów w danym temacie czy wreszcie zadać ekspertowi od dawna
nurtujące nas pytania.

Szczecin:
Paulina Bałecka, tel. 91 312 94 30, e-mail: paulina.balecka@ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPN.Szczecin

Propozycje ogólne

„Przystanek Historia” w Gorzowie Wielkopolskim i w Koszalinie
„Przystanek Historia” to miejsce, w którym cyklicznie podejmowane są działania związane z szeroko rozumianą popularyzacją wiedzy z zakresu historii najnowszej. W ramach spotkań poruszane są tematy związane 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, obejrzeć 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 przyciąga 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

Propozycje ogólne

Spacery edukacyjne
Propozycja przeznaczona jest dla osób chcących bliżej poznać historię swojego miasta. Uczestnicy spacerów 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.
Spacery organizowane w Szczecinie:
– „Śladami zbrodni”. Miejsca szczecińskiej bezpieki
Spacery organizowane w Gorzowie Wielkopolskim:
– Gorzów 1945 – szlakiem ruin, szlakiem pionierów
– Szlakiem wolności – szlakiem Solidarności
Informacje i zgłoszenia:
Szczecin:
Michał Ruczyński, tel. 91 484 98 22, e-mail: michal.ruczynski@ipn.gov.pl
Gorzów Wielkopolski:
Jarosław Palicki, tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Propozycje ogólne

Audioprzewodnik po Szczecińskich Grudniach
Audioprzewodnik zrealizowany przez Szczeciński Oddział IPN oraz firmę AudioTrip w nietypowej formie
fabularyzowanego dialogu opowiada historię trzech wydarzeń z historii Szczecina przez pryzmat odwiedzanych miejsc. Słuchacz może dowiedzieć się, jakie były przyczyny wybuchu antysowieckich zamieszek
z `56, poznać przebieg kilkudniowego ogólnomiejskiego strajku, który w grudniu 1970 roku na tydzień
wyrwał miasto z PRLowskiej rzeczywistości i poczuć atmosferę stanu wojennego.
Trasa powstała w oparciu o bogaty zbiór opracowań historycznych, kronik oraz fotografii, dając prawdziwy
obraz tamtych wydarzeń. Historia opowiadana jest z perspektywy anonimowego uczestnika Szczecińskich
Grudni, a wszystkie przekazywane informacje - od zaskakujących faktów po niewiarygodne anegdoty mają oparcie w źródłach. Wybrana forma, dialog pomiędzy dziadkiem a nastoletnią wnuczką, sprawia, że
przewodnik jest atrakcyjny i zrozumiały także dla młodego odbiorcy.
Żeby poznać tę historię, wystarczy zainstalować w swoim smartfonie darmową aplikację AudioTrip, dostępną w Sklepie Play oraz AppStore, wyszukać w katalogu trasę „Szczecińskie Grudnie” i ją pobrać.
Spacer rozpocznie się pod Bramą Stoczni Szczecińskiej, zaś lektorzy zaprowadzą cię śladami wydarzeń
Grudnia 1956, 1970 i 1981.

Propozycje ogólne

Przygoda z historią
To spotkania warsztatowe realizowane w czasie ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim,
adresowane do uczniów szkół podstawowych. W trakcie kilkugodzinnych spotkań na zasadzie „nauki poprzez zabawę”, dzieci w przystępny sposób zdobędą wiedzę z zakresu historii Polski XX wieku. W programie
każdego spotkania znajduje się rozwiązywanie zagadek i rebusów historycznych oraz rozgrywanie gier
edukacyjnych.
Informacja o terminach spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl.

Informacja i zgłoszenia:
Maciej Frycz
tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

Propozycje ogólne

Memoriał Juliana Grunera
Z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Biomaszyna oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Szczecinie w kwietniu 2020 r. odbędzie się III edycja biegu „Memoriał Juliana Grunera – BUKOŁAZ 12K
BIATHLON”. Główną ideą imprezy biegowej, oprócz kultywowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia stało się uczczenie pamięci Juliana Grunera, wybitnego sportowca i lekarza, oficera Wojska Polskiego,
ofiary Zbrodni Katyńskiej – zamordowanego w Charkowie.
Memoriał Juliana Grunera – BUKOŁAZ 12K BIATHLON to bieg po Puszczy Bukowej z elementami biathlonowymi dla dorosłych. Mały Julek RUN 300M/600M to impreza biegowa dla najmłodszych uczestników (od
przedszkola do liceum).

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

Propozycje ogólne

Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”
Zadaniem Klubu jest zapoznanie uczestników spotkań z wiedzą historyczną o losach państwa i społeczeństwa polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia. Wiedza ta powinna być podstawą kształtowania patriotycznych postaw społeczeństwa, co jest zasadniczym celem podjęcia tej inicjatywy. Spotkania
Klubu „Grota” mają charakter otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza młodzież
szkolną. Wykłady mają formę popularno-naukową i ich odbiorcami mogą być licealiści, jak i studenci.
Sesje w ramach Klubu „Grota” są niewątpliwie okazją do spotkania ze świadkami historii oraz naukowcami.

Informacje i zgłoszenia:
dr Sebastian Kaniewski
tel. 91 312 94 13, e-mail: sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

Propozycje ogólne

Akademia Niepodległości w Goleniowie
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 z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Ziemi
Goleniowskiej „Żółty Domek”. Każdy uczestnik otrzymuje indeks słuchacza Akademii. O szczegółach kolejnych spotkań będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.szczecin.ipn.gov.pl.
Zainteresowanych zachęcamy do przekazywania swojego adresu e-mail, na który będą przysłane zaproszenia na spotkania.

Informacje i zgłoszenia:
dr Sebastian Kaniewski
tel. 91 312 94 13, e-mail: sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

Propozycje ogólne

WYSTAWY
Zapraszamy szkoły, ośrodki kultury, muzea oraz jednostki samorządowe do korzystania z oferty wystawowej IPN. Wszystkie wystawy przygotowywane przez pracowników pracowników IPN mają charakter edukacyjny, popularyzatorski oraz upamiętniający. Do części ekspozycji została opracowana obudowa dydaktyczna, która pozwala na przeprowadzenie lekcji muzealnej (wystawowej) według proponowanego wzoru.
Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne.
Polecamy:
– Ojcowie Niepodległości.
– Polski gen wolności. 150 lat walk o Wolność (1768–1918)
– Ojcowie Niepodległości
– Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień ’70 – Styczeń ’71
– Stocznia Szczecińska. Historia nie tylko polityczna
– Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928–1939
– Świat zgładzony w Katyniu
– Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma

Propozycje ogólne

WYSTAWY
– Symbole naszej historii
– W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950
– Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989
– Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
– Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim 1945–1956
– Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963
– Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz
– Wierni ideałom. Niezależne środowiska katolików świeckich w Szczecinie w latach 1945–1989
– Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL
– 36xTak. Postulaty szczecińskie 1980
Szczegółowa lista wystaw wraz z opisem, wymiarami i liczbą plansz znajduje się na stronie internetowej
www.szczecin.ipn.gov.pl, w zakładce Edukacja.

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

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin
Naczelnik – Magdalena Ruczyńska
Sekretariat
Paulina Bałecka – tel. 91 312 94 30, fax. 91 312 94 02
e-mail: paulina.balecka@ipn.gov.pl
Kontakty:
– 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
– dr Sebastian Kaniewski
tel. 91 312 94 13, e-mail: sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl
– Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 4
Jarosław Palicki
– Delegatura IPN w Koszalinie, ul. Andersa 34
Marcin Ozga

