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Szanowni Państwo,

od dwudziestu lat pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi 
działalność upowszechniającą wiedzę o ważnych, od czasów porozbiorowych, 
wydarzeniach w historii Polski. Poprzez różnorodne formy działań edukacyjnych 
docieramy do Państwa z propozycjami, które w atrakcyjny i prosty do skorzysta-
nia sposób pozwolą zgłębiać tę tematykę oraz przekazywać ją innym.

Wyniki najnowszych badań historyków popularyzujemy poprzez licznie two-
rzone materiały, skierowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Wśród nich są 
formy znane i wykorzystywane od lat, takie jak: teki edukacyjne, broszury oraz 
wystawy tematyczne. Realizujemy konkursy i projekty oraz wspieramy przedsię-
wzięcia o charakterze patriotycznym. Odpowiadając na współczesne potrzeby, 
poszerzamy kanon wystaw elementarnych w wersji elektronicznej – do pobrania. 
Tworzymy również infografi ki, w tym najnowsze, polecane przez Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu 
oraz tematyce Poznańskiego Czerwca 1956 r. Większość zawartych w ofercie pro-
pozycji przygotowana jest do realizacji w wersji on-line. Mając nadzieję na wspólne 
spotkania zapraszamy do nowo otwartego „Przystanku Historia” – Centrum Edu-
kacyjnego IPN w Poznaniu, gdzie odbywać się będą konferencje edukacyjne, war-
sztaty oraz interesujące spotkania tematyczne i zajęcia cykliczne dla uczniów.

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 poświęcamy szczególną uwagę wio-
dącym tematom rocznicowym, zachęcając do skorzystania z przygotowanych 
przez nas licznych propozycji ich uczczenia. 100. rocznicę podpisania traktatu 
ryskiego przypomnimy poprzez wystawę. W związku z 100. rocznicą III Powsta-
nia Śląskiego zachęcamy nauczycieli z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej do 
wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym w Muzeum Powstań Śląskich w Święto-
chłowicach. Ważnej dla regionu Wielkopolski, 65. rocznicy Poznańskiego Czerw-
ca 1956 r., towarzyszy szereg propozycji edukacyjnych, związanych z tą tematy-
ką. Warsztaty dla uczniów, gry oparte na aplikacjach internetowych, a także raj-
dy i akcje społeczno-edukacyjne to tylko przykład bogatej oferty Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Zachęcamy do kontaktu z nami oraz 
do śledzenia naszej bieżącej aktywności na stronach: https://edukacja.ipn.gov.pl 
oraz https://poznan.ipn.gov.pl. 

W przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z Covid 19, 
wydarzenia edukacyjne będą realizowane on-line.

Zespół Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

SŁOWO WSTĘPNE
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100. 
rocznica podpisania traktatu ryskiego – 18 III 1921 r......36

100. 
rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku – 20 III 1921 r......12

100. 
rocznica III Powstania Śląskiego – 2/3 V-5 VII 1921 r......12

100. 
rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – 22 I 1921 r......36

80. 
rocznica bitwy o Tobruk – 10 IV-27 XI 1941 r......8

75. 
rocznica sfałszowanego Referendum Ludowego – 30 VI 1946 r......8

70. 
rocznica śmierci żołnierza wyklętego płk. Łukasza Cieplińskiego – 1 III 1951 r......8 

65. 
rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca – 28 VI 1956 r......42

55. 
rocznica uroczystych obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski – 3 V 1966 r......8

50. 
rocznica „Grudnia ‘70” w Gdańsku – 14-22 XII 1970 r......23

40. 
rocznica powołania NSZZ „Solidarność” – 17 IX 1980 r......42

40. 
rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 XII 1981 r......8

35. 
rocznica katastrofy w elektrowni w Czarnobylu – 26 IV 1986 r......8

PLANY I UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE 
w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do odwiedzenia głównej strony internetowej Instytutu Pamięci Naro-
dowej oraz strony poznańskiego Oddziału IPN, na których znajdują się aktualności 
dotyczące bieżących działań edukacyjnych prowadzonych przez Biuro Edukacji Na-
rodowej w Polsce i regionie. Wszystkich użytkowników Facebooka zapraszamy na 
nasz fanpage https://facebook.com/ipnpoz/.

Zainteresowanych artykułami, źródłami ikonografi cznymi, dokumentami oraz 
relacjami historycznymi zachęcamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego IPN 
https://przystanekhistoria.pl, który podtrzymuje pamięć o ludziach walczących 
o odbudowę niepodległego bytu Państwa Polskiego. Do Państwa dyspozycji 
uruchomiliśmy również portale „Od niepodległości do niepodległości” oraz „Moja 
niepodległa”.

Najnowszą propozycją Biura Edukacji Narodowej IPN jest uruchomiony w 2020 r. 
portal edukacyjny https://edukacja.ipn.gov.pl/. Znajdą na nim Państwo informacje 
o bieżących działaniach edukacyjnych Instytutu oraz wszechstronne materiały his-
toryczne przygotowane przez Biura Edukacji Narodowej IPN w całej Polsce. Dzięki 
uruchomieniu tego portalu nauczyciele, uczniowie i wszystkie osoby zaintereso-
wane mają nieograniczony dostęp do uporządkowanej, bogatej i darmowej oferty 
edukacyjnej IPN. Na portalu dostępne są informacje o wszystkich organizowanych 
przez pion edukacyjny konkursach, projektach oraz fi lmy z notacjami i informacje 
o wystawach. 

Strona główna –  https://ipn.gov.pl

Strona IPN w Poznaniu – https://poznan.ipn.gov.pl 

Facebook – https://facebook.com/ipnpoz/ 

Portal „EDUKACJA” – https://edukacja.ipn.gov.pl

Przystanek Historia – https://przystanekhistoria.pl

Portal „Od niepodległości do niepodległości” – https://polska1918-89.pl

Portal „Moja niepodległa” – https://mojaniepodlegla.pl

PORTALE EDUKACYJNE
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„PRZYSTANEK HISTORIA”. 
CENTRUM EDUKACYJNE IPN W POZNANIU. DĄBROWSKIEGO 29

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57

Spotkania otwarte w „Przystanku Historia”

W jednej z najstarszych dzielnic Poznania na Jeżycach, przy ul. Dąbrowskiego 29, 
znajduje się nowoczesna, multimedialna przestrzeń do działań edukacyjnych 
„Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu. Od września 2020 r. 
wszystkich zainteresowanych historią i edukacją historyczną serdecznie zaprasza-
my na przygotowane w „Przystanku” otwarte spotkania z ekspertami, specjalistami, 
regionalistami, pasjonatami historii, a także mieszkańcami Poznania i Wielkopolski 
związanymi z kulturą, sztuką, sportem i dziennikarstwem. Wśród zaproszonych go-
ści znajdą się m.in. dr Henryk Lisiak, autor książki „Paderewski” i badacz wojny pol-
sko-bolszewickiej, Teresa Zarzeczańska-Różańska, polska pływaczka, która jako 
pierwsza przepłynęła kanał La Manche, a także red. Piotr Bojarski, pisarz, autor 
najnowszej książki o Arkadym Fiedlerze „Fiedler. Głód świata”. 

W związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą pierwszej edycji Wielkopol-
skich Rytmów Młodych (1970-1979) gościem „Przystanku” będzie także Robert 
Kaźmierczak, badacz tego zagadnienia. Przybliży on słuchaczom imprezę będącą 
genezą legendarnego Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Akcją społeczno-
-edukacyjną przypomnimy także największą katastrofę w historii energetyki jądro-
wej i przemysłowej ubiegłego wieku – wybuch w Czarnobylskiej Elektrowni Jądro-
wej. W wyniku całkowitego zniszczenia w 1986 r. czwartego reaktora i skażenia 
promieniotwórczego, z terenu pogranicza Białorusi, Ukrainy i Rosji ewakuowano 
i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. Aby dowiedzieć się o tym, jak władze ko-
munistyczne zareagowały na to wydarzenie, oraz jak po 35 latach wygląda skażony 
teren, zapraszamy na cykl spotkań, w których weźmie udział pasjonat tematyki, 
twórca projektu napromieniowani.pl, Krystian Machnik. 80. rocznicę bitwy o To-
bruk przybliżymy poprzez spotkanie z Przemysławem Kopijem, redaktorem „Ułana 
Karpackiego”, który opowie o niezwykle zasłużonej dla polskiego oręża formacji, 
jaką była Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Atrakcją spotkania będzie 
możliwość zobaczenia spuścizny po Karpatczykach. 

Ponadto, korzystając z bogatych narzędzi naukowych i popularnonaukowych dostęp-
nych w IPN, m.in. tek edukacyjnych, gier, fi lmów i wywiadów, zachęcamy uczniów 
i nauczycieli do udziału w warsztatach odbywających się w „Przystanku”. Szcze-
gółowy terminarz spotkań i warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej 
https://poznan.ipn.gov.pl i https://edukacja.ipn.gov.pl/ w zakładce IPN Poznań. 

„Wirtualny Przystanek Historia” 

Zdobywająca wśród odbiorców, szczególnie wśród młodzieży, coraz większą po-
pularność wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, dzięki pomysłowi Biura Edukacji 
Narodowej IPN w Poznaniu, ma szansę zaistnieć także w szerszej przestrzeni edu-
kacyjnej. Głównym celem projektu „Wirtualny Przystanek Historia” jest stworzenie 
w przestrzeni wirtualnej i w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość atrakcyjnej edu-
kacyjnie aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla wszystkich odwiedzających stacjo-
narny „Przystanek”. W ramach tematycznych ścieżek edukacyjnych dostępne będą 
wirtualne postacie historyczne, m.in. powstaniec wielkopolski, hasła wznoszone 
przez demonstrantów Poznańskiego Czerwca ‘56 oraz elementy zabytkowej archi-
tektury. Aplikacja rozbudowywana będzie o nowe moduły edukacyjne.  

„Historia w obrazie”. Losy Polski i Polaków w XX w. w cyklu „Ludzie Cogito”

W ramach „Przystanku Historia” przygotowaliśmy dla Państwa propozycję udzia-
łu w szeregu spotkań ze sztuką i historią. Tłem każdego z takich spotkań będzie 
obraz namalowany przez Jerzego Oleksiaka z cyklu „Ludzie Cogito”. Powstające 
w ostatnich latach obrazy przedstawiają bohaterów naszej współczesnej historii, 
m.in. gen. Władysława Andersa, arcybiskupa Antoniego Baraniaka i Franciszka Wi-
taszka. Podczas spotkań w „Przystanku Historia” przybliżymy Państwu dziesięć 
postaci i historii, które namalował Jerzy Oleksiak. Sam cykl „Ludzie Cogito” liczy 
już ponad 20 dzieł i cały czas powstają nowe obrazy. Prezentacji każdemu z dzieł 

„PRZYSTANEK HISTORIA”. 
CENTRUM EDUKACYJNE IPN W POZNANIU. DĄBROWSKIEGO 29
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Szkolenie dla nauczycieli w ramach cyklu „Korzenie totalitaryzmu”. 
Projekt IPN – MEN

Zapraszamy na cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych realizo-
wany w kilkunastu miastach Polski. Budowa nowego człowieka, terror a utopia, raj 
na ziemi – to tylko kilka z tematów, które zostaną poruszone podczas przygotowa-
nych przez OBEN zajęć. Celem seminariów jest przedstawienie korzeni totalitary-
zmów, z którymi Polska zmagała się w XX w. Każdy z tematów będzie realizowany 
podczas dwóch spotkań z nauczycielami, złożonych z wykładu, warsztatów me-
todycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego 
uczestnicy otrzymają stosowne certyfi katy.
Szczegółowy wykaz szkoleń i terminów dostępny będzie na stronie internetowej  
https://poznan.ipn.gov.pl.

Koordynator ogólnopolski: dr Grzegorz Łeszczyński
grzegorz.leszczynski.ben@ipn.gov.pl  
tel. 22 540 58 96

Koordynator regionalny: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54

Szkolenie dla nauczycieli w Izbie Pamięci IPN w Warszawie 
„Śladami zbrodni NKWD i MBP w Warszawie. Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8”

Zapraszamy nauczycieli ze szkół w Wielkopolsce oraz Ziemi Lubuskiej do udziału 
w dwudniowym, wyjazdowym szkoleniu przygotowanym przez OBEN IPN w Pozna-
niu. Proponujemy Państwu warsztaty metodyczne, które przeprowadzimy w nowo 
utworzonej Izbie Pamięci IPN znajdującej się przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, 
gdzie w latach 1944-1945 mieściła się główna kwatera NKWD w Polsce. Budynek 
ten był również w późniejszych latach siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Warszawie. W nieludzkich warunkach więziono tam i brutalnie 
torturowano polskich działaczy podziemia niepodległościowego, którzy na ścia-
nach cel pozostawili wyryte przez siebie liczne inskrypcje i dowody komunistycz-

towarzyszyć będzie dyskusja z zaproszonymi gośćmi, która dotyczyć będzie pre-
zentowanej postaci i tła historycznego. Pomysłodawcą cyklu „Ludzie Cogito” i jego 
kuratorem jest dr Łukasz Łuczewski. 

W „Przystanku Historia” zaprezentowane zostaną następujące obrazy z cyklu 
„Ludzie Cogito”:
„Franciszek Witaszek”
„Mjr Zygmunt Szendzielarz »Łupaszka« – grób Niezłomnego Żołnierza”
„Gen. Władysław Anders”
„Gen. Stanisław Maczek”
„Świadectwo rotmistrza Witolda Pileckiego”
„Arcybiskup Antoni Baraniak”
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko – chrzest Polski”
„Polak – więzień obozu zagłady KL Mauthausen-Gusen”
„Witkacy – 17 września 1939 r.”
„Prymas Stefan Wyszyński – Non possumus”

„Gra w historię”

Wśród materiałów edukacyjnych publikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej 
znajdują się także gry o tematyce historycznej. Wszystkie skonstruowane są w taki 
sposób, by podczas dobrej zabawy przyswajać sobie wiedzę o najważniejszych 
wydarzeniach z historii Polski w XX w. Serdecznie zapraszamy do serii spotkań 
z grami edukacyjnymi. Uczestnicy oprócz rozgrywek będą także wprowadzani hi-
storycznie w tematykę danej gry.  

Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII – VIII), szkoły ponadpodstawowe. 
Miejsce: „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu, ul. Dąbrow-
skiego 29

Terminy i tematyka poszczególnych spotkań:
- „111. Alarm dla Warszawy” – wrzesień 2020
- „Polskie Państwo Podziemne” – październik 2020
- „Niepodległa” – listopad 2020

„PRZYSTANEK HISTORIA”. 
CENTRUM EDUKACYJNE IPN W POZNANIU. DĄBROWSKIEGO 29.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
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nych zbrodni. W dużej mierze zachowały się one do naszych czasów. W ramach 
pobytu w Warszawie odwiedzimy również Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37. 

Koordynator: Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 52

Termin: XI 2020
Grupa docelowa: nauczyciele historii i innych przedmiotów humanistycznych
Miejsce: Izba Pamięci IPN w Warszawie, ul. Strzelecka 8
2 dni/1 nocleg
Limit miejsc dla nauczycieli: 44
Termin rozpoczęcia zapisów zostanie opublikowany na stronie internetowej www.
poznan.ipn.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie dla nauczycieli w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
„Powstania Śląskie 1919-1921”

Z okazji przypadającej w 2021 r. 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego 
zapraszamy nauczycieli z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej na trzydniowe, wyjaz-
dowe szkolenie, które odbędzie się wiosną 2021 r. w Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach. W bogatym programie szkolenia znajdą się m.in. zwiedzanie 
Muzeum oraz prelekcje, wykłady i dyskusje ze specjalistami i historykami, którzy 
przybliżą uczestnikom burzliwą historię tego regionu i walkę Śląska o przyłączenie 
do wolnej Polski. Ważnym punktem szkolenia będzie podkreślenie niemałego wkła-
du i licznego udziału Wielkopolan w trzech zrywach zbrojnych mieszkańców Śląska 
w latach 1919-1921, w szczególności w III powstaniu.

W ramach wyjazdu studyjnego do Świętochłowic przygotowaliśmy dla uczestników 
także wycieczkę „Zrozumieć Śląsk”, przybliżającą historię Śląska w XX w. W jej ra-
mach zwiedzimy Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – Izbę Pamięci Kopalni 
„Wujek” w Katowicach, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 r. w Radzionkowie oraz Radiostację w Gliwicach.

Koordynator: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53

Termin: IV 2021  
Grupa docelowa: nauczyciele historii i innych przedmiotów humanistycznych
Miejsce: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, ul. Wiktora Polaka 1
3 dni/2 noclegi

Limit miejsc dla nauczycieli: 44
Termin rozpoczęcia zapisów zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.poznan.ipn.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe warunki udziału w szkoleniu zostaną opublikowane na stronie 
internetowej.

Szkolenie dla nauczycieli „Poznański Czerwiec 1956 r.”

W związku z 65. rocznicą Poznańskiego Czerwca 1956 r. i wydaniem w 2020 r. przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu teki edukacyjnej „Poznański 
Czerwiec 1956”, zapraszamy nauczycieli na szkolenia realizowane przez pracowni-
ków poznańskiego pionu edukacji. W trakcie wykładów i warsztatów przybliżymy 
scenariusze lekcji i ćwiczeń skierowane do nauczycieli i uczniów, eseje historyczne, 
liczne dokumenty i fotografi e. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia oraz 
materiały edukacyjne. 

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: nauczyciele historii i innych przedmiotów humanistycznych
Termin rozpoczęcia zapisów zostanie opublikowany na stronie internetowej 
www.poznan.ipn.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELISZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
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VII Warsztaty Filmowe „Opowiem Twoją historię”

W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” zapraszamy do wzięcia udziału 
w projekcie warsztatów fi lmowych „Opowiem Twoją historię”, podczas których 
uczestnicy stworzą razem pod okiem specjalistów i z wykorzystaniem profesjonal-
nego sprzętu swoje oryginalne dzieło fi lmowe. Jest ono poświęcone wybranemu 
przez siebie działaczowi wielkopolskiej opozycji demokratycznej. Istotą projektu 
jest współpraca pomiędzy wymienionymi grupami społecznymi, które w innych wa-
runkach rzadko mają okazję do bezpośredniego spotkania i wymiany doświadczeń. 
Wspólne tworzenie ważnego dla wszystkich dzieła fi lmowego, od wyboru boha-
tera, poprzez wypracowywanie koncepcji i inne niezbędne etapy produkcji, aż do 
wspólnego uczestnictwa w uroczystej premierze, rozwija szereg indywidualnych 
kompetencji członków „zespołu fi lmowego”, ale przede wszystkim kształci posta-
wę aktywnego uczestnika – twórcy kultury, zaangażowanego członka wspólnoty 
historycznej i członka wspólnoty lokalnej. Wiele z dotychczasowych etiud zostało 
nagrodzonych na festiwalach fi lmowych (nagrodą główną w konkursie „Młodzi dla 
historii” na Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” 
i dwoma wyróżnieniami). 

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57

Termin: VIII – X 2020
Grupa docelowa: uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni 
nieartystycznych
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Fundacja Sztuka 
Miasta Poznania, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

Filmy z poprzednich edycji warsztatów dostępne są w internecie na kanale IPN TV:

„Arkadiusz M. Kolporter”
https://www.youtube.com/watch?v=epnLC1wPtPA
„SB poświęcam…”
https://www.youtube.com/watch?v=DEtoFtPZdwU

„Solidarność. Droga moja…”
https://www.youtube.com/watch?v=c2w0QikQJsU
„Trener”
https://www.youtube.com/watch?v=D2nnXAjTcj4

„Służba Ziemiaństwa dla Niepodległej w dwudziestoleciu międzywojennym”

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy projektu zmierzą się z tematyką związaną 
z dwudziestoleciem międzywojennym oraz zagadnieniem służby publicznej i spo-
łecznej ziemiaństwa w wolnej Polsce. Dwudziestolecie międzywojenne to wyjąt-
kowy okres w historii Polski i Europy. Okres względnego pokoju w kraju, ale także 
niemałych napięć na arenie międzynarodowej. Funkcjonowały wówczas charaktery-
styczna kultura, moda oraz reprezentowany przez ziemiaństwo styl życia. Ziemia-
nie podnosili materialny poziomu życia i kulturę na wsi, zakładali szkoły i ochronki, 
organizowali biblioteki oraz kółka rolnicze. W środowisku ziemiańskim pojawiło się 
wówczas szereg inicjatyw społecznych. Najważniejszym elementem życia ziemiań-
skiego była jednak tradycyjna rodzina. Jej zasługi, rodowód, herb, którymi mogła się 
poszczycić, były podkreślane na każdym kroku. Zwyczajny dzień z życia ziemianina 
był zazwyczaj pracowity. Ziemianki zajmowały się domem, doglądały dzieci i służ-
by, a także pełniły funkcje społeczne. W dwudziestoleciu międzywojennym służbę 
w wojsku, a w szczególności w kawalerii, wybierało także wielu młodych ziemian 
i arystokratów. W ten sposób służyli Polsce.

A jakie jeszcze role społeczne pełnili przedstawiciele ziemiaństwa? Czekamy 
na Twoje zgłoszenie.

Uczestnicy ogólnopolskiego projektu mają za zadanie wykonać pracę w jednej 
z trzech form: pisemnej, fotografi cznej lub multimedialnej. Oceniana będzie krea-
tywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami 
historycznymi (źródła pisane, fotografi e i relacje świadków). Zwycięzcy konkursu 
przyjadą do Krakowa na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim fi -
nałem konkursu, który planowany jest na czerwiec 2021 r.

Koordynator ogólnopolski: dr Marcin Chorązki
marcin.chorazki@ipn.gov.pl 
tel. 12 211 70 26

Koordynator regionalny: Katarzyna Książkowska
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86 

Termin: IX 2020 – VI 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VI – VIII), szkoły ponadpodstawowe
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie 
Oddział w Krakowie, Fundacja im. Zofi i i Jana Włodków w Krakowie, Biblioteka 
Raczyńskich w Poznaniu

PROJEKTY EDUKACYJNE

PROJEKTY EDUKACYJNE
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„Kamienie Pamięci. Stan wojenny w Polsce (1981-1983)”

Projekt służy szerszemu przypomnieniu historii lokalnych bohaterów. „Kamienie” są 
metaforą trwałości naszej pamięci o tych osobach. Pragniemy utrwalić ich imiona, 
by przypomnieć, że historię często tworzą zwykli ludzie. Każda edycja ma innych bo-
haterów. W dwunastej, realizowanej w roku szkolnym 2020/2021, będą nimi opozy-
cjoniści, bohaterowie w okresie stanu wojennego w Polsce. Uczestnikami projektu 
mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, 
koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta 
także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Zadaniem osób i grup bio-
rących udział w projekcie jest odnalezienie postaci zasługującej na upamiętnienie 
i upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.

Koordynator: Dariusz Gałaszewski
dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl 
tel. 22 860 70 46

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: wszystkie poziomy nauczania, dorośli

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschod-
nich I i II Rzeczypospolitej. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest 
uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschod-
nią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej ojczyzny. 
Główną nagrodą za najlepszą pracę pisemną lub multimedialną będzie wyjazd 
na Kresy w drugiej połowie 2021 r.

Koordynator ogólnopolski: Sergiusz Kaźmierczuk
sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl 
tel. 22 581 86 74

Koordynator regionalny: Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 52

Termin: wiosna 2021 
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII – VIII), szkoły ponadpodstawowe

VI Turniej Debat Historycznych IPN

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. 
Uczestnicy poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych proble-
mów związanych z najnowszą historią Polski. Dzięki wykorzystanej metodzie de-
baty oksfordzkiej, która jest formą uporządkowanej dyskusji nad tezą, młodzież ma 
możliwość zaprezentowania swojej wiedzy, kunsztu oratorskiego, a także bierze od-
powiedzialność za swoje słowa. Duży nacisk kładziemy na kulturę słowa i szacunek 
do oponenta. Turniej fi nałowy odbędzie się w połowie 2021 r. w Warszawie. Będą 
poprzedzały go dwa etapy regionalne w Poznaniu i Zielonej Górze. Przyjmujemy 
zgłoszenia drużyn czteroosobowych, plus jednej osoby rezerwowej. 

Koordynator ogólnopolski: Aneta Mintzberg
aneta.mintzberg@ipn.gov.pl 
tel. 22 540 58 73

Koordynator regionalny: Tomasz Cieślak (Poznań)
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53

Koordynator regionalny: Krzysztof Mazur (Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
tel. 68 453 26 57

Termin: V – VI 2021
Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe 

PROJEKTY EDUKACYJNEPROJEKTY EDUKACYJNE
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V edycja konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny świa-
towej”

Cel ponadregionalnego konkursu o symbolicznym tytule „Sztafeta Pamięci” to za-
chęcenie Polaków do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecio-
nych w nią losach przodków. Szczególnie zależy nam na przypomnieniu ofi ar po-
niesionych przez Polaków zamieszkujących na ziemiach wcielonych w 1939 r. do 
III Rzeszy Niemieckiej. Interesuje nas również życie codzienne pod okupacją nie-
miecką oraz jak w tym traumatycznym czasie radzili sobie ludzie niezaangażowani 
bezpośrednio w działania wojenne. Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie 
prac pisemnych. Laureaci konkursu wezmą udział w Wyjeździe Pamięci do Górnej 
Austrii, zaplanowanym na maj 2021 r., i odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii 
ważne dla Polaków.

Koordynator: Katarzyna Książkowska 
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86 

Termin: V 2021 
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy VI – VIII) 
oraz ponadpodstawowych
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie 
Rodzin Polskich Ofi ar Obozów Koncentracyjnych, Wielkopolskie Muzeum Niepod-
ległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu

„1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków”

Wzorem lat poprzednich odbędzie się kolejna edycja konkursu o tematyce II woj-
ny światowej. W fi nale uczestnicy zmierzą się z pytaniami testowymi dotykający-
mi wielu aspektów wojennego dramatu, m.in. życia codziennego Polaków, polityki 
okupantów wobec polskich obywateli, struktur i działalności Polskiego Państwa 
Podziemnego czy funkcjonowania polskich władz państwowych na uchodźstwie. 
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o historii Polski w latach 1939-1945 oraz 
kształtowanie świadomości patriotycznej młodego pokolenia.

Koordynator: Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64

Termin: V 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII – VIII)KONKURSY REGIONALNE

KONKURSY REGIONALNE
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„Niezwyciężeni 1918”

Tegoroczni „Niezwyciężeni 1918” są IV edycją konkursu edukacyjnego upamięt-
niającego sylwetki osób uhonorowanych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. 
W ten sposób chcemy zachęcić młodych ludzi do „odkrywania” biografi i i upamięt-
niania osób, które zasłużyły się Niepodległej Polsce. Konkurs jest okazją na pozna-
nie historii Polski przez pryzmat indywidualnych biografi i.

Szczegóły dotyczące III edycji konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej 
https://niezwyciezeni1918-2018.pl/ (w zakładce konkurs).

Koordynator ogólnopolski: Rafał Pękała
rafal.pekala@ipn.gov.pl
tel. 22 581 85 66

Koordynator regionalny: Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy IV – VIII) i szkoły ponadpodstawowe

VII OKR „W kręgu poezji i prozy łagrowej więźniarek KL Ravensbrück” 

Konkurs jest hołdem i szczególną formą upamiętnienia zamordowanych, a tak-
że ocalałych, byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet 
w Ravensbrück. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie recytacji wybra-
nego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek 
KL Ravensbrück. Konkurs jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu 
„O tym nie można zapomnieć… – Spotkania z osobami, które przeszły piekło obo-
zów i deportacji podczas II wojny światowej”. Eliminacje regionalne odbywają się 
w marcu w Poznaniu, Gala Finałowa – w kwietniu w Rudzie Śląskiej.

Koordynator ogólnopolski: Ewelina Małachowska
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
tel. 32 207 07 14

Koordynator regionalny: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 54

Termin: III – IV 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII – VIII) i ponadpodstawowe
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda Śląska, Szkoła Podsta-
wowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Caritas im. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, Grupa „Profi laktyka a Sztuka”

„Policjanci w służbie historii”

Intencją konkursu prowadzonego we współpracy z Komendą Główną Policji jest 
przywrócenie zbiorowej pamięci biogramów przedwojennych policjantów, uwzględ-
niając ich bohaterskie czyny, z ofi arą życia włącznie. Zadaniem uczestników jest 
zebranie informacji o policjancie z lat międzywojennych, stworzenie krótkiego fi l-
mu o postaci, a następnie zaprezentowanie sylwetki podczas żywej lekcji historii. 
Realizację zadania mają ułatwić warsztaty organizowane w każdym z oddziałów 
IPN. Obejmują one części: wykładową, źródłową i fi lmową. Na laureatów czeka m.in. 
wyjazd edukacyjny. Bliższe informacje dotyczące regulaminu, zapisów i terminów 
będą dostępne na stronie internetowej: https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl.   

Koordynator ogólnopolski: dr Mateusz Marek
mateusz.marek@ipn.gov.pl
tel. 22 581 86 56

Koordynator regionalny: Piotr Orzechowski
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: klasy mundurowe szkół ponadpodstawowych
Współorganizatorzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister-
stwo Edukacji Narodowej

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
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„Żołnierze w służbie historii”

Intencją konkursu „Żołnierze w służbie historii” jest próba zainteresowania młodzie-
ży najnowszą historią Polski, zwłaszcza zainspirowanie jej dziejami oręża polskie-
go. Uczestnicy zobowiązani są wykonać zadanie polegające na zaprezentowaniu 
miejsca pamięci wraz z sylwetką żołnierza mogącego, z uwagi na swoje czyny, sta-
nowić wzór do naśladowania. Realizację zadania ułatwią warsztaty organizowane 
w każdym z oddziałów IPN. Na laureatów czekają nagrody: wyjazd edukacyjny oraz 
nagroda fi nansowa. Bliższe informacje dotyczące regulaminu, zapisów i terminów 
będą dostępne na stronie internetowej: zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.

Koordynator ogólnopolski: dr Mateusz Marek
mateusz.marek@ipn.gov.pl
tel. 22 581 86 56

Koordynator regionalny: Piotr Orzechowski
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: klasy mundurowe szkół ponadpodstawowych
Współorganizator: Ministerstwo Obrony Narodowej

Sejm Dzieci i Młodzieży

Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorgani-
zatorami Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut 
Pamięci Narodowej. W projekcie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły, złożone 
z uczniów w wieku 13-17 lat. W każdym roku trzeba zmierzyć się z innym wyzwa-
niem. Tematem ostatniej edycji byli: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność 
w okresie II wojny światowej i okupacji”. Swój zespół należy zarejestrować na stro-
nie sdim.sejm.gov.pl, a pracę umieścić na swoim koncie. 

Koordynator ogólnopolski: Maryla Czupryńska-Szczupak
maryla.szczupak@ipn.gov.pl 
tel. 22 581 85 65 

Koordynator regionalny: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: uczniowie szkół w wieku 13-17 lat

Wizyta historyka. Lekcje w szkołach

Nietypowe lekcje prowadzone na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej przez do-
świadczonych nauczycieli historyków. W trakcie półtoragodzinnych spotkań reali-
zowane są tematy dotyczące istotnych wydarzeń XX w. Uczniowie zapoznają się 
z ciekawymi materiałami źródłowymi i ilustracyjnymi.

Tematy lekcji:

W miesiącach od września do końca grudnia 2020 r.:
„Rok 1918. Niepodległość i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie”
„Grudzień ‘70”

W miesiącach od stycznia do czerwca 2021 r.:
„Żołnierze niezłomni i komunistyczny aparat represji”
„Poznański Czerwiec 1956”

Koordynator: Katarzyna Książkowska (IPN Poznań)
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86

Koordynator: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
tel. 68 453 26 57

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

„Na ziemiach piastowskich! Powojenne dzieje Ziemi Lubuskiej” 

W czasie warsztatów z elementami wykładu uczniowie mogą dowiedzieć się, jak 
wyglądały początki tworzenia polskiej administracji na Ziemi Lubuskiej po II wojnie 
światowej. Przybliżamy im historię lokalną i zachęcamy do szukania korzeni włas-
nych przodków. To właśnie na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. spot-

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
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kali się ludzie z różnych stron, doświadczeni przez wojnę, którzy rozpoczynali nowy 
etap życia w miejscu dotychczas sobie nieznanym. Uczestnicy warsztatów poznają 
teksty źródłowe, zarówno historyczne, jak i współczesne. 
Istnieje możliwość otrzymania materiałów do samodzielnego przeprowadzenia za-
jęć przez nauczyciela.

Koordynator: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
tel. 68 453 26 57

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

„Tylko teczki? O zasobie archiwalnym IPN” 

Co dokładnie kryje się w archiwach IPN? Czego tam szukać? Kto może korzystać 
z zasobu? Na te i wiele innych pytań związanych z działalnością IPN uczniowie 
poznają odpowiedź podczas tych zajęć. Lekcja zawiera również elementy wiedzy 
o najnowszych dziejach Polski. Zajęcia proponujemy zarówno uczniom klas o profi lu 
historycznym, dziennikarskim, jak i maturzystom przygotowującym się do egzaminu 
z wiedzy o społeczeństwie.
Istnieje możliwość otrzymania materiałów do samodzielnego przeprowadzenia za-
jęć przez nauczyciela. 

Koordynator: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
tel. 68 453 26 57

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII – VIII) i ponadpodsta-
wowych

„Drzwi otwarte w IPN”

Zapraszamy na dwugodzinne zajęcia przygotowane dla uczniów i studentów, prowa-
dzone przez edukatorów z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu 
oraz przez pracowników innych pionów poznańskiego Oddziału. Podczas spotkań 
organizujemy wykłady i warsztaty tematyczne połączone z odwiedzeniem pomiesz-
czeń magazynowych oraz pracowni reprografi i Oddziałowego Archiwum. W trakcie 
zajęć wykorzystujemy pomoce dydaktyczne z tek edukacyjnych i gry stworzone 
przez IPN. Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu, a oferta dostosowana jest do 
wieku oraz potrzeb grup odwiedzających poznański Oddział IPN.

Koordynator: Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 52

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, studenci, osoby prywatne

LEKCJE, WYKŁADY, WARSZTATYLEKCJE, WYKŁADY, WARSZTATY
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Od kilku lat Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu i Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofi ar Obozów Koncentracyjnych or-
ganizują cieszące się ogromną popularnością Wyjazdy Pamięci do Austrii, Niemiec 
i Włoch. Ich nadrzędnym celem jest przybliżenie uczestnikom skali zbrodniczej 
działalności dokonanej w obozach koncentracyjnych i miejscach zagłady założo-
nych przez Niemców przed i w okresie II wojny światowej na terenie całej Europy, 
w szczególności w Górnej Austrii. Główne miejsca pamięci, jakie odwiedzamy, znaj-
dują się Dachau, Mauthausen, Gusen, Melku, Steyr, Ebensee, Alkoven i Ravensbrück. 
Celem wyjazdów jest również umożliwienie ich uczestnikom złożenia hołdu zamor-
dowanym tam polskim obywatelom i kultywowanie o nich pamięci. Z okazji 75. rocz-
nicy bitwy o Monte Cassino polska delegacja na czele z pracownikami OBEN IPN 
w Poznaniu wzięła udział w upamiętniających to wydarzenie międzynarodowych 
uroczystościach. Delegacja odwiedziła także Piedimonte San Germano i polski 
cmentarz w Loreto. 

WYJAZDY PAMIĘCI

WYJAZDY PAMIĘCI 

Głównym punktem jesiennego Wyjazdu Pamięci jest udział w międzynarodowych 
uroczystościach upamiętniających wszystkich zamordowanych w Zamku Śmierci 
Hartheim. Zamek znajduje się w miejscowości Alkoven, w Górnej Austrii. Po „Ans-
chlussie” Austrii był on jednym z kilku ośrodków eutanazji wykorzystywanych do 
mordowania osób chorych psychicznie w ramach „Akcji T4”. W latach 1940-1944 
Niemcy i Austriacy kontynuowali ten zbrodniczy proceder i wykorzystywali pomiesz-
czenia tego renesansowego, pięknego zamku do masowego mordowania „istnień 
niewartych życia”, m.in. więźniów obozów koncentracyjnych z terenów III Rzeszy. 
W tym okresie zamordowano w nim ok. 30 000 osób, z tego kilka tysięcy Polaków. 
Dokładna liczba wszystkich zgładzonych tam osób, z uwagi na braki w dokumenta-
cji, nie jest znana. W wyjeździe jesiennym uczestniczą nauczyciele ze szkół z terenu 
Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej oraz rodziny ofi ar obozów koncentracyjnych zlokali-
zowanych na terenie Austrii, natomiast udział w wyjeździe wiosennym jest nagrodą 
m.in. dla zwycięzców ponadregionalnego konkursu historycznego „Sztafeta Pamię-
ci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.

Tel. sekretariat 61 835 69 69
Terminy: IX 2020, IV 2021

Grupa docelowa: nauczyciele historii i laureaci konkursu
Miejsce: Górna Austria, Niemcy 
Inicjatywę wspiera Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a na 
terenie Austrii organizacje i działacze polonijni 
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„Tramwajem przez historię najnowszą – Poznański Czerwiec 1956”. Lekcje terenowe

Podczas cieszących się od lat niesłabnącym powodzeniem lekcji terenowych 
o pierwszym masowym buncie robotników w PRL grupy młodzieży wraz z opiekuna-
mi poznają miejsca związane z poznańskim „Czarnym Czwartkiem”, zwiedzają też 
poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi Muzeum. Trasa przejazdu wiedzie od pętli 
tramwajowej na poznańskim Dębcu do przystanku przy ul. Fredry.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64

Termin: IV – VI 2021
Grupa docelowa: wszystkie poziomy nauczania

„Tramwajem przez historię najnowszą – Wrzesień 1939”. Lekcje terenowe

Lekcje terenowe przeznaczone dla grup zorganizowanych. Uczcij pamięć poległych 
Polaków po 1 września 1939 r. w Poznaniu i poznaj miejsca związane z tą wojną 
w stolicy Wielkopolski. Naszą podróż przez historię września 1939 r., związaną z wy-
buchem II wojny światowej, rozpoczniemy na Dębcu przy ul. Bluszczowej. W podróż 
ulicami Poznania udamy się zabytkowym tramwajem. Naszą historyczną lekcję tere-
nową zakończymy na Cmentarzu komunalnym na Miłostowie przy zbiorowej mogile 
ofi ar tamtych dni, gdzie zapalimy znicz pamięci.

Koordynator: Katarzyna Książkowska
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Gra terenowa „Poznański Czerwiec 1956”

Kilkadziesiąt lat temu poznańscy robotnicy wyszli na ulice, protestując przeciw 
polityce władz komunistycznych. Ich bunt został stłumiony, jednak pamięć o nich 
nie zaginęła. Przypominamy o nich po raz kolejny, tym razem korzystając z najnow-
szych zdobyczy techniki. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziny, osoby prywatne 
do wzięcia udziału w grze terenowej wykorzystującej platformę Action Track. Aby 
wziąć udział w grze, należy posiadać smartfon z zainstalowaną darmową aplikacją 
Action Track wraz z pakietem danych mobilnych.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64

Termin: IX/X 2020, VI 2021
Grupa docelowa: młodzież szkolna, dorośli

ZAJĘCIA TERENOWE

ZAJĘCIA TERENOWE
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VIII Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych w Wielkopolsce im. kpt. Jana Kempińskie-
go „Błyska” oraz por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”

Zapraszamy młodzież do udziału w rajdzie upamiętniającym żołnierzy Wielko-
polskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, który tradycyjnie odbędzie się w związanych z tymi formacjami lasach 
taczanowskich. Na terenie tym działał także oddział partyzancki kpt. Jana Kem-
pińskiego „Błyska”. Rajd ma charakter pieszego marszu terenowego zawierające-
go elementy surwiwalu, połączonego z rozwiązywaniem zadań sprawdzających 
wiedzę historyczną oraz znajomość terenu. Patrole (max. 10 osób), zaopatrzone 
w materiały edukacyjne, pokonują kilkukilometrową leśną trasę, na której mogą m.in. 
wpaść w zasadzkę przygotowaną przez funkcjonariuszy UB i NKWD, czy zostać wy-
legitymowane przez lotne patrole partyzantów. Poznają też podstawy kursu pierw-
szej pomocy. Rajd zawiera także elementy gry terenowej. Kończy się specjalnymi 
pokazami grup rekonstrukcyjnych, które przybliżają zgromadzonym wybrany epi-
zod z najnowszej historii Polski. Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody, a wszyscy 
uczestnicy upominki. 

Koordynator: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53

Termin: V 2021
Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe
Miejsce: trasa leśna 10 km, lasy taczanowskie
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej, Polskie 
Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty 
w Pleszewie 

IV Wielkopolski Rajd Konny Szlakiem 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich (Gniezno-
-Szubin)

Wszystkich miłośników polskich formacji kawaleryjskich zapraszamy do udziału 
w pokazach i uroczystościach, które towarzyszyć będą IV Rajdowi Konnemu Szla-
kiem 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Celem rajdu jest uczczenie wszystkich po-
wstańców wielkopolskich walczących w latach 1918-1919 na froncie północnym 
powstania. Podczas kilkudniowego rajdu, ubrani w historyczne mundury ułani, od-
wiedzą miasta związane z walkami Powstania Wielkopolskiego. Swoje umiejętno-
ści kawaleryjskie zaprezentują m.in. w następujących miejscowościach: Gnieźnie, 
Zdziechowej, Trzemesznie, Mogilnie, Żninie i Szubinie, gdzie spotkają się z młodzie-
żą szkolną, mieszkańcami i władzami samorządowymi. Będzie to wyjątkowa okazja 
do bliższego kontaktu z historią regionalną związaną z Powstaniem Wielkopolskim 
oraz grupami rekonstrukcji historycznej. 

Koordynatorzy: 
Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53

Paweł Kochański 
pawel.kochanski@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 70

Termin: VI 2021
Grupa docelowa: wszystkie poziomy szkół
Współorganizator: Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

RAJDY

RAJDY
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Rajd rowerowy „Wielkopolskie ślady wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921”

Chociaż ziemie Wielkopolski nie były objęte bezpośrednio działaniami wojennymi 
podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921, to jednak wkład Wielkopo-
lan w zwycięstwo nad Czerwoną Armią był niezaprzeczalny. W działaniach wojen-
nych wzięli udział nie tylko żołnierze wywodzący się z Armii Wielkopolskiej – czyn 
zbrojny był wspierany również przez cywilnych mieszkańców Wielkopolski.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tematycznym rajdzie rowerowym, podczas 
którego odwiedzimy miejsca związane z wojną polsko-bolszewicką w powiecie po-
znańskim.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64

Termin: VI 2021
Grupa docelowa: młodzież szkolna, dorośli

Miłośników historii i regionu zapraszamy na spotkania tematyczne do „Przystan-
ków Historia” w Lesznie i Zielonej Górze. Gościć w nich będziemy świadków historii, 
autorów książek, prezentować najnowsze wydawnictwa IPN oraz umożliwiać dysku-
sje na tematy związane z najnowszą historią Polski. Zapraszamy również do „Przy-
stanku Historia” w Berlinie, który jest naszą propozycją dla Polonii zamieszkałej 
w Niemczech.

Informacje na temat bieżących spotkań można znaleźć na stronie internetowej: 
https://poznan.ipn.gov.pl.

„Przystanek Historia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida 
w Zielonej Górze”, al. Wojska Polskiego 9

„Przystanek Historia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka 
w Lesznie”, ul. Bolesława Chrobrego 3

„Przystanek Historia w Instytucie Polskim w Berlinie”, ul. Burgstrasse 27, 10178 
Berlin, an der Museumsinsel

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57

Termin: rok szkolny 2020/2021
Grupa docelowa: spotkania otwarte

RAJDY

„PRZYSTANEK HISTORIA” W ZIELONEJ GÓRZE, 
LESZNIE I BERLINIE
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XII akcja medialno-edukacyjna „Zapal znicz pamięci”

W ramach ponadregionalnej akcji przypominamy o Polakach zamordowanych 
w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej w 1939 r. i w kolejnych latach w Wiel-
kopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Tylko do końca 1939 r. 
Niemcy zamordowali na terenach wcielonych ok. 40 tysięcy przedstawicieli polskich 
warstw przywódczych. W niedzielę 25 października zachęcamy do zapalenia zni-
czy w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru na ziemiach wcielonych w czasie 
II wojny światowej do III Rzeszy Niemieckiej. Listy takich miejsc można znaleźć 
na stronie:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/79191%2CAkcja-edukacyjno-spoleczna-Zapal-
znicz-pamieci-27-pazdziernika-2019.html.

Akcja jest wspólną inicjatywą pięciu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN 
oraz Programu I Polskiego Radia, a także regionalnych rozgłośni radiowych Pol-
skiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi oraz Gdańska, które obejmują 
swoim działaniem obszar ziem polskich wcielonych do III Rzeszy podczas II wojny 
światowej. W tym roku po raz pierwszy zachęcamy do włączenia się w nią muzea 
regionalne. Owocem współpracy będą stworzone wspólnie z Instytutem Pamięci 
Narodowej plakaty oraz grafi ki z biogramami ofi ar tych egzekucji. Będą one przed-
stawiać sylwetki wybranych osób, które zginęły z rąk Niemców w danym regionie.

Akcja objęta jest patronatem Muzeum Historii Polski oraz portalu www.dzieje.pl. 
Zachęcamy do udokumentowania miejsca, w którym zapalono znicz, i wysłania 
zdjęcia z krótkim opisem na adres: zapalzniczpamieci@ipn.gov.pl.

Koordynator ponadregionalny: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57

Termin: 25 X 2020
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych, dorośli, muzea, stowarzyszenia

V Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej
„Wielkopolskie Forum edukatorów muzealnych i regionalistów” 

Wielkopolskie Forum Pamięci, organizowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Poznaniu, na stałe wpisało się w kalendarz konferencji edukacyjnych organizowa-
nych corocznie w Polsce. Od lat Forum cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, do udziału w piątym, jubileuszowym 
Forum, chcielibyśmy zaprosić pracowników wielkopolskich muzeów regionalnych, 
regionalistów, historyków i pasjonatów zajmujących się szeroko rozumianą historią 
regionalną, a także wszystkich zainteresowanych oferowanymi przez te instytucje 
propozycjami. Forum zawsze było miejscem spotkań, wymiany doświadczeń oraz 
możliwością nawiązania cennych kontaktów. Chcielibyśmy, żeby tak było również 
podczas V edycji. Całodniowe spotkanie będzie okazją do zaprezentowania przez 
muzea regionalne własnych ofert edukacyjnych, zasobów archiwalnych oraz pre-
zentacją aktualnie prowadzonych projektów. Ma być również okazją do wymiany 
cennych doświadczeń oraz dyskusją nad nurtującymi te instytucje problemami. 
W zamyśle organizatorów Forum ma koordynować działania podejmowane przez 
różne instytucje zajmujące się edukacją historyczną na poziomie regionu. W progra-
mie przewidzieliśmy także projekcje fi lmów, prezentację wystaw, spotkania z auto-
rami książek, wykłady i dyskusje panelowe o tematyce regionalnej i muzealniczej.

Koordynator: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53

Termin: wiosna 2021
Grupa docelowa: wszystkie poziomy szkół, dorośli
Miejsce: „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu, ul. Dąbrow-
skiego 29

AKCJE SPOŁECZNE, ROCZNICE, OBCHODY

AKCJE SPOŁECZNE, ROCZNICE, OBCHODY
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Cykl konferencji edukacyjnych dla młodzieży

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w kolejnych konferencjach rocznico-
wych. Uczestnikami i prelegentami mogą zostać uczniowie, którzy wystąpią jedno-
cześnie w roli prowadzącego i wygłaszającego przygotowane przez siebie wystą-
pienie. Konferencje są podzielone na panele tematyczne. 

Terminy:
Konferencja dla młodzieży „Grudzień ‘70” – 17 XII 2020 
Konferencja dla młodzieży „100. rocznica podpisania traktatu ryskiego” – III 2021 

Koordynator: Katarzyna Książkowska
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (kl. VII – VIII) oraz 
ponadpodstawowych
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące KOSSAKA

VII Katyński Marsz Cieni w Wolsztynie

W związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej, w hołdzie pomordowanym Polakom na 
Wschodzie, 19 września 2020 r. ulicami Wolsztyna przejdzie VII Katyński Marsz Cie-
ni. Tradycyjnie blisko 100 rekonstruktorów z całej Polski w historycznych mundurach 
zainscenizuje ostatni etap Golgoty Wschodu. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy 
wszystkich, którzy pragną oddać hołd ofi arom tej straszliwej zbrodni. Uczestnicy 
zostaną przetransportowani wagonami kolejowymi na stację Gniazdowo – miejsce 
kaźni, gdzie zostanie przedstawiona symboliczna scena mordu – rozładunek jeń-
ców i śmierć strzałem w tył głowy. 

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57

Termin: 19 IX 2020 i 10 IV 2021
Grupa docelowa: wszystkie poziomy szkół, dorośli

Pokolenie Kolumbów – młodzież walcząca

Pokolenie urodzone w latach 1920-1921 określano mianem Pokolenia Kolumbów. 
Głównym jego przedstawicielem był Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, harcerz, 

żołnierz Armii Krajowej. Dnia 22 stycznia 2021 r. mija 100. rocznica jego urodzin.  
Z tej okazji pragniemy przypomnieć jego postać i udział w Powstaniu Warszaw-
skim, a także przybliżyć historie młodych osób z Wielkopolski, które również wyka-
zały się postawą patriotyczną i, tak jak Baczyński, urodziły się na początku lat 20. 
XX w. Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w warsztatach odbywających się 
w „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnym IPN w Poznaniu. Bliższe informa-
cje oraz zapisy chętnych na stronie: https://poznan.ipn.gov.pl.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57

Termin: I 2021
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy VII – VIII) 
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 

AKCJE SPOŁECZNE, ROCZNICE, OBCHODYAKCJE SPOŁECZNE, ROCZNICE, OBCHODY
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Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956”

Publikacja tematyczna przygotowana została przez pracowników Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu. Celem jej jest przybliżenie historycznych 
wydarzeń mających wpływ na dzieje Polski po 1956 r., ale także oddziałujących 
w sposób znaczący na sytuację w całym bloku państw socjalistycznych. Teka skiero-
wana jest do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy dzięki 
niej będą mogli przeprowadzać zajęcia obejmujące to ważne wydarzenie, znacznie 
wzbogacając podstawę programową w tym zakresie. W tece znajdują się szczegó-
łowe scenariusze lekcji oraz zestawy ćwiczeń, a także bogaty materiał źródłowy 
i ikonografi czny uzupełniający zamieszczony opis wydarzeń historycznych. W tece 
został opublikowany również wykaz ofi ar buntu sporządzony na podstawie ustaleń 
prokuratorów IPN oraz dotychczasowych publikacji, jak również płyta CD zawie-
rająca cyfrową wersję teki oraz dodatkowo prezentację multimedialną i wystawę 
dotyczącą tej tematyki. Publikacja znajduje się również w internecie. Można się 
z nią zapoznać i pobrać ze strony: 
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/73876%2CTeka-edukacyjna-Po-
znanski-Czerwiec-1956.html.

Internetowe portale tematyczne przygotowane przez IPN w bardzo atrakcyjny spo-
sób prezentują prawie dwudziestoletni dorobek Instytutu. Są one obszerną bazą 
wiedzy o najnowszej historii Polski. W naszej ofercie mamy aż 34 propozycje. 
Oto one:

Poznański Czerwiec `56 – https://czerwiec56.ipn.gov.pl
Powstanie Wielkopolskie – https://pw.ipn.gov.pl/
Katyń 1940 – https://katyn.ipn.gov.pl/
Danuta Siedzikówna „Inka” – https://inka.ipn.gov.pl
Sfałszowane wybory do Sejmu – 19 stycznia 1947 – https://wybory1947.pl
Historia Polskiego Państwa Podziemnego – https://ppp.ipn.gov.pl
Grudzień `76 – https://grudzien70.ipn.gov.pl
Poszukiwania – https://poszukiwania.ipn.gov.pl
Obława Augustowska – https://oblawaaugustowska.pl
Zbrodnia wołyńska – https://zbrodniawolynska.pl
Truthaboutcamps. W imię prawdy historycznej – https://truthaboutcamps.eu
Wrzesień `39 – https://1wrzesnia39.pl
Życie za życie – https://zyciezazycie.pl
„Operacja polska”. NKWD 1937-1938 – https://operacja-polska.pl
Rok 1989 – https://rok1989.pl
Kultura niezależna – https://kultura-niezalezna.pl
Sierpień 1980 – https://sierpien1980.pl
Martyrologia wsi polskich – https://martyrologiawsipolskich.pl
Marzec 1968 – https://marzec1968.pl
Grudzień 1981 – https://13grudnia81.pl
Solidarność Walcząca w dokumentach – https://sw.ipn.gov.pl/
I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN – 
https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/
III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN –
https://trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl/
Wolne Związki Zawodowe 1978-1980 – https://wzz.ipn.gov.pl/
Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – https://ipn.gov.pl/zag/
Polskie podziemie – https://zkr.ipn.gov.pl/
Wilcze tropy – https://wilczetropy.ipn.gov.pl/
Gen. Leopold Okulicki – https://okulicki.ipn.gov.pl/
Czerwiec `76 – https://czerwiec76.ipn.gov.pl/
Polacy ratujący Żydów – https://zyciezazycie.pl
Stefan Korboński – https://korbonski.ipn.gov.pl/
Ks. Jerzy Popiełuszko – https://popieluszko.ipn.gov.pl/
Rotmistrz Witold Pilecki – https://pilecki.ipn.gov.pl/
Śladami zbrodni – https://slady.ipn.gov.pl/

TEKA EDUKACYJNA PORTALE TEMATYCZNE
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Infografi ki

Z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Oddziałowe Biuro Edu-
kacji Narodowej IPN w Poznaniu przygotowało infografi ki o tym wydarzeniu. Grafi cz-
na wizualizacja w przystępny i jasny sposób przybliża genezę Powstania oraz jego 
przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej. Zachęcamy do zapoznania 
się z powyższą infografi ką pod linkiem: 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/85383%2CInfografiki-o-Powstaniu-Wielkopol-
skim-1918-1919.html.

W związku z 31. rocznicą częściowo wolnych wyborów do parlamentu Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, przeprowadzonych w czerwcu 1989 r., Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej w Poznaniu prezentuje infografi ki, w których ujęte zostały pod-

stawowe fakty dotyczące organizacji i przebiegu wyborów, z uszczegółowieniem 
informacji na temat ówczesnego województwa poznańskiego. „4 czerwca 1989. 
Z nadzieją ku wolności. Infografi ki na temat wyborów parlamentarnych w 1989 roku” 
– to tytuł naszej propozycji. 
Infografi ka dostępna jest pod linkiem: 
https://ipn.gov.pl/pl/multimedia-1/72550%2C4-czerwca-1989-Z-nadzieja-ku-wolno-
sci-Infografiki-na-temat-wyborow-parlamentarny.html.

W czerwcu 1956 r. w Poznaniu doszło do pierwszego, po zakończeniu II wojny świa-
towej, masowego wystąpienia społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komuni-
stycznej. Źródłem buntu byli pracownicy Zakładów im. Hipolita Cegielskiego (prze-
mianowane na im. Józefa Stalina), do których dołączyły załogi innych zakładów oraz 
mieszkańcy miasta. Prezentowana przez pion edukacyjny IPN Oddział w Poznaniu 
infografi ka poświęcona tym wydarzeniom przedstawia okoliczności  buntu, którego 
uczestników szacuje się na 100 tysięcy osób. Opracowanie syntetycznie przedsta-
wia najważniejsze jego etapy oraz negatywne konsekwencje, jakie ponieśli biorący 
w nim udział uczestnicy. Infografi ka zwraca także uwagę na przełamanie polityki 
utajniania w okresie PRL prawdziwego oblicza tych wydarzeń, czego efektem jest 
odsłonięcie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Materiały edukacyjne

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg materiałów edukacyjnych. Są to:

Książeczka z hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej do samodzielnego 
wydrukowania i złożenia
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61321%2CJesli-brakuje-Ci-slow-wydru-
kuj-ksiazeczke-z-tekstem-hymnu-narodowego.html

Układanka „Powstanie Wielkopolskie. Symbole zwycięskiego powstania”
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/63790%2CUkladanka-Powstanie-Wielko-
polskie-Symbole-zwycieskiego-powstania.html

Spot o Powstaniu Wielkopolskim „Pamiętamy!”
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63829%2CSpot-poznanskiego-oddzialu-IPN-o-
Powstaniu-Wielkopolskim.html

Książeczka „Baśka Murmańska niedźwiedzica żołnierka”. Karty pracy do malowa-
nia, rysowania, pisania, obliczania i kreatywnej zabawy (pdf)

Kartka pocztowa z wizerunkiem podporucznika 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w mundurze paradnym wz. 19. (pdf) 

MULTIMEDIA MULTIMEDIA

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-
historyczn/101913%2CPolskie-miesiace-droga-do-wolnosci.html 
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W tym roku szkolnym polecamy Państwu dwie wystawy elementarne przygoto-
wane przez OBEN IPN w Poznaniu oraz ogólnopolską wystawę zrealizowaną 
w związku z 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” zatytułowaną „Tu rodziła 
się »Solidarność«”.

Wystawa ogólnopolska „Tu rodziła się »Solidarność«”

Podstawowym celem ekspozycji jest przedstawienie ruchu „Solidarności” jako boha-
tera zbiorowego, którego odnaleźć można w każdym miejscu Polski. Dlatego oprócz 
ukazania tej tematyki w ujęciu ogólnopolskim, wystawa zawiera także szereg infor-
macji dotyczących struktur „Solidarności” z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
Wystawa składa się z 15 plansz o wymiarach 100 x 200 cm.

Wystawy elementarne: „Poznański Czerwiec ’56” i „Powstanie Wielkopolskie 1918-
-1919”

Wystawy są elementem ogólnopolskiego projektu „Wystawy Elementarne IPN”. 
W przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z buntem 
poznańskich robotników z 28 czerwca 1956 r. oraz zrywem Wielkopolan z lat 1918-
-1919. Wystawy zostały przygotowane wyłącznie w formie elektronicznej i zamiesz-
czone są na stronie internetowej IPN. Istnieje możliwość ich pobrania w dwóch for-
matach (B1 i A3) i wydrukowania we własnym zakresie. Obie wystawy składają się 
z 13 plansz.

Wszystkie wystawy elementarne IPN znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://ipn.gov.pl/pl/glowna/1093%2CWystawy-elementarne.html 

Kontakt: Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64

Wypożyczamy wystawy historyczne, zachęcając Państwa do tworzenia własnej 
oprawy artystycznej ekspozycji i podejmowania działań edukacyjnych związanych 
z ich tematyką.

Wystawy OBEN IPN w Poznaniu:

1. Odzyskanie Niepodległości
„Ojcowie Niepodległości” (wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)
„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

2. II wojna światowa
„Polska Walcząca” (wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)
„Powstanie Warszawskie”
„Sowieckie piekło 1939-1956”
„Wypędzeni 1939…” (wystawa dwujęzyczna polsko-niemiecka)
„Zagłada wielkopolskich elit 1939-1941”
„Zbrodnia Katyńska”
„Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa 
i Miednoje” (wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)
„Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”

3. Okres 1944-1956
„Dekret o reformie rolnej 6 IX 1944 r. Dokumenty i świadectwa z czasu 
wygnania”
„Milcząc, wołają”
„Rozstrzelane Miasta. Poznań-Budapeszt 1956” (wystawa w języku polskim, 
angielskim i węgierskim)
„Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz 1945-1956”
„Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografi i”
„Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944-
-1956”
„Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach 
polskich w latach 1944/45-1956”
„Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa! Protest studentów 
poznańskich z 13 maja 1946 r.” (wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)

4. Okres 1956-1980
„Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej” (wystawa dwuję-
zyczna polsko-angielska)
„Zielona Góra 30 maja 1960 r. W obronie Domu Katolickiego”

5. Okres 1980-1989
„Konfederacja Polski Niepodległej w Poznańskiem”
„NSZZ »Solidarność« i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980-1990”
„Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979-1983-1997-1999”
„Plastyka niezależna 1976-1989”
„Solidarni z Rumunią” (wystawa w języku polskim, angielskim i rumuńskim)
„Tu rodziła się »Solidarność«”
„W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956”
„Wielkopolska w cieniu WRON-y”
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WYSTAWA OGÓLNOPOLSKA I WYSTAWY ELEMENTARNE WYSTAWY OBEN IPN W POZNANIU
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6. Wystawy monografi czne i biografi czne
„Da mihi animas, caetera tolle. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977”
„Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888-1956”
„Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” (wystawa w języku 
polskim, angielskim i francuskim)
„Polski gen. wolności”
„Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)”
„Ukradzione dzieciństwo”
„Wobec opresji. Zmagania o godność, wolność i sprawiedliwość”, „Pisz życie 
światłami zawsze” 

Wystawy IPN dostępne na stronie internetowej:
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/wystawy/24554%2CWystawy-Oddzialu-
IPN-w-Poznaniu-wykaz.html

Koordynator: Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64

•
•
•

•
•
•
•

Elżbieta Wojcieszyk, „Fanatycy” i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów 
w latach 1956-1970, 
Poznań-Warszawa 2019, 320 s., ISBN: 978-83-8098-741-8 Seria wydawnicza: 
„Monografi e”, tom 147

Książka składa się, poza wstępem i zakończeniem,  z sześciu 
rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony charaktery-
styce stosunku Wielkopolan do najważniejszych wydarzeń 
społeczno-politycznych w latach 1956-1970. Przypomnia-
no pokrótce wydarzenia największego masowego protestu 
w czerwcu 1956 r., a także inne formy protestu obywate-
li Wielkopolski, sprzeciwiających się działaniom polskich 
władz komunistycznych, podejmowanych m.in. podczas 
głosowań do sejmu i rad narodowych. W pozostałych roz-
działach podjęto próbę scharakteryzowania różnych form 
przeciwstawiania się komunistom w wybranych środowi-
skach: akademickim, harcerskim, prawniczym, kombatan-
ckim oraz poznańskiego Kościoła katolickiego.

Artur Pawlicki, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich 
w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946, tom I i II
Poznań-Warszawa 2019, 840 s., ISBN: 978-83-8098-521-6
Seria wydawnicza: „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, tom 42

Poza omówieniem kształtowania się ustawodawstwa 
w dziedzinie ścigania i karania zbrodni przeciwko poko-
jowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,  
w ramach których mieściły się zbrodnie niemieckie, w to-
mie I zamieszczone zostały tabele, mapy i teksty źródłowe. 
W tabelach odnaleźć można konkretne osoby oskarżone 
o popełnienie zbrodni niemieckich w poszczególnych po-
wiatach Kraju Warty z uwzględnieniem wymiaru zasądzo-
nej kary. Wprowadzeniem do omawianego zagadnienia jest 
charakterystyka Kraju Warty. Zamieszczone szczegółowe 
przykłady procesów mają za zadanie oddać specyfi kę roz-
patrywanego zagadnienia i pozwolić zapoznać się ze stro-
ną proceduralną postępowań sądowych. Tom II stanowi 
bazę źródłową do podsumowań zamieszczonych w tomie 
I oraz uzupełnienie o dane biografi czne osób oskarżonych 
o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty. Materiał 
zilustrowano licznymi fotografi ami osób, których procesy 
odbywały się w Polsce przed specjalnymi sądami karnymi 
oraz przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (proces 
Arthura Greisera).
Publikacja sfi nansowana w ramach projektu badań nad 
terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 
1939-1945.

Książka nominowana w konkursie o nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w 2019 r.

WYDAWNICTWA I GRYWYSTAWY OBEN IPN W POZNANIU
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Bogusław Polak, Michał Polak, Generał Stanisław Taczak 1874-1960
Poznań-Warszawa 2019, 352 s., ISBN: 978-83-8098-606-0

Album prezentuje sylwetkę Stanisława Taczaka, pierw-
szego głównodowodzącego Powstania Wielkopolskiego. 
Część albumową, złożoną z kilkuset zdjęć, poprzedza esej 
biografi czny o generale.

Koleje życia Stanisława Taczaka (1874-1960) są niezwykle 
ciekawe. Inżynier hutnik, niedoszły ksiądz, w momencie 
próby podczas walk o Niepodległą przywdział mundur pol-
skiego żołnierza, któremu pozostał wierny przez całe życie. 
Dnia 28 grudnia 1918 r. Komisariat Naczelnej Rady Ludo-
wej wyznaczył go na tymczasowego dowódcę powstania 
w Wielkopolsce. Dziewiętnaście dni pracy Sztabu Dowódz-

twa Głównego (od 28 grudnia 1918 r. do 15 stycznia 1919 r.) pod kierunkiem Stanisława 
Taczaka to najważniejszy okres Powstania Wielkopolskiego, który wpłynął na zwycięski 
fi nał tego zrywu. Efekty działalności pierwszego głównodowodzącego przeszły bo-
wiem wszelkie oczekiwania.

Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej, redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn
Poznań-Warszawa 2019, 328 s., ISBN: 978-83-8098-592-6 
Seria wydawnicza: „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, t. 47

W książce – z transnarodowej perspektywy – przedstawio-
ne są badania nad rozmaitymi wymiarami historii komuni-
zmu w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej. W pierwszych trzech rozdziałach przedstawiono 
polityczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty komunistycz-
nej przeszłości naszego regionu Europy. W czwartej części 
zamieszczono m.in. analizy współpracy między zachod-
nimi ruchami pokojowymi a wschodnimi dysydentami 
oraz rozmaite formy kontestacji społecznej, a w ostatniej 
– artykuły dotyczące studiów nad zbiorową pamięcią 
historyczną.

Publikacje poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Broszury z serii „Bohaterowie 
Niepodległej”:

Tadeusz, Stanisław i Władysław Fenrychowie, Zofi a Fenrych
Ppłk dypl. Józef Skrzydlewski, Zdzisław Kościański
Ppłk Kazimierz Zenkteler, Zdzisław Kościański
Maria, Jan, Wincenty i Ireneusz Wierzejewscy, Wawrzyniec Wierzejewski

Publikacje IPN dostępne na stronie internetowej:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/nowosci-wydawnicze-ipn/27357%2CNowosci-wy-
dawnicze.html

Gra planszowa „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu planuje wydać strategiczną grę 
edukacyjną poświęconą zagadnieniu zwycięskiego powstania. Przeznaczona bę-
dzie dla dwóch graczy lub zespołów, którzy/które będą wcielać się w rolę jednej 
bądź drugiej strony konfl iktu zbrojnego. Celem gry będzie zajęcie, a następnie utrzy-
manie większej liczby powiatów niż uczynił to przeciwnik. W mechanice gry wyko-
rzystanych będzie wiele historycznych informacji, dzięki czemu może ona posłużyć 
do zdobywania wiedzy na temat powstania. Gra skierowana jest do starszych ucz-
niów klas podstawowych i ponadpodstawowych, ale też osób dorosłych. 

Koordynator: Piotr Orzechowski 
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53

Termin: premiera XII 2020 
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VI – VIII), szkoły ponadpodstawowe, 
dorośli

Wystawa plenerowa: Wielkopolanie dla niepodległej. Oddziały wielkopolskie 
w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej IPN Oddział w Poznaniu przygotowuje wysta-
wę plenerową, która przedstawia udział wojsk wielkopolskich w walkach o wschod-
nią granicę Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bol-
szewickiej 1919-1921.

Wystawa składać się będzie z 20 plansz pogrupowanych w 5 modułów.

WYDAWNICTWA I GRY ZAPOWIEDZI
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KONTAKT:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu
ul. Rolna 45a

61-487 Poznań

„Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 29

60-840 Poznań

Naczelnik: 
Marta Szczesiak-Ślusarek

tel. 61 835 69 57, kom. 604 066 658
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 

Sekretariat:
Monika Podobińska

tel. 61 835 69 69
monika.podobinska@ipn.gov.pl

Pracownicy:

Anna Chmielewska-Metka
tel. 61 835 69 52
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl 

Tomasz Cieślak
tel. 61 835 69 53
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 

dr Katarzyna Florczyk
tel. 61 835 69 64
katarzyna.fl orczyk@ipn.gov.pl

Agnieszka Kołodziejska
tel. 61 835 69 55
agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl 

dr Izabella Kopczyńska
tel. 61 835 69 54
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Książkowska
tel. 61 835 69 86
katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl 

Piotr Orzechowski
tel. 61 835 69 53
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl 

Marcin Podemski
tel. 61 835 69 64
marcin.podemski@ipn.gov.pl 

Witold Sobócki
tel. 61 835 69 64
witold.sobocki@ipn.gov.pl 

Krzysztof Mazur (Zielona Góra)
tel. 68 453 26 57
krzysztof.mazur@ipn.gov.p


