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HENRYK SŁAWIK
(1894-1944)
Urodził się w Szerokiej na Górnym Śląsku
(Cesarstwo Niemieckie) w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Ukończył jedynie niemiecką szkołę ludową, a rozległą wiedzę zdobył
samodzielnie. Pracował jako robotnik w różnych zawodach, przeważnie na emigracji.
W 1912 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego. Jako poddany
cesarza niemieckiego wziął udział w I wojnie
światowej, a następnie w I powstaniu śląskim
i działaniach plebiscytowych zmierzających
do przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
Był współpracownikiem, później redaktorem
odpowiedzialnym, a następnie wydawcą i redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej”
– organu prasowego PPS na Górnym Śląsku,
prezesem górnośląskiego Zarządu Związku
Młodzieży Robotniczej „Siła”. Jako radny Katowic pracował m.in. w komisji rozdzielającej
pomoc najbiedniejszym, odpowiadając za
opiekę społeczną i ubezpieczenia. Znalazł się
w przygotowanej przez Urząd Kryminalny
Policji Rzeszy Sonderfahndungsbuch Polen
czyli Specjalnej Księdze Gończej dla Polski,
zawierającej listę osób, które ze względu na
swą działalność społeczno-polityczną miały
być zatrzymane zaraz po wkroczeniu hitlerowców.
We wrześniu 1939 r. Henryk Sławik przekroczył polską granicę. Na Węgrzech rozpoczął
współpracę z Józefem Antallem – urzędnikiem węgierskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych organizującym opiekę nad
polskimi uchodźcami – z inicjatywy które-

Fot:
Centralne
Archiwum
Wojskowe

go w latach 1940-1944 Sławik pełnił funkcję
prezesa Komitetu Obywatelskiego do Spraw
Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech. Pokonując wiele przeszkód, z wielkim poświęceniem organizował pomoc dla
ofiar wojny. Dzięki temu uchodźcy mieszkali
w dobrych warunkach, mieli zapewnioną
opiekę lekarską, wyżywienie, zasiłki, mogli
się kształcić w organizowanych dla dzieci
i młodzieży szkołach, czytać polską prasę
i książki oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym. Zajmował się także organizowaniem
fałszywych dokumentów przybyłym na Węgry polskim Żydom. W lipcu 1944 r. Sławik
i Antall zostali aresztowani przez Niemców
i poddani konfrontacji. Sławik wziął całą odpowiedzialność na siebie, zaprzeczył udziałowi Antalla w nielegalnej działalności i w ten
sposób uratował mu życie. Wraz z najbliższymi współpracownikami z Komitetu Obywatelskiego Henryk Sławik trafił do obozu
w Mauthausen, gdzie zginął 23 sierpnia 1944
r. Według szacunków Komitet wraz z pomocą
Węgrów przyczynił się do uratowania co najmniej 5 tys. polskich Żydów. Za tą działalność
Henryk Sławik w 1990 r. został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów
Świata.

Fot. z okładki:
Uczennica klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2
w Mysłowicach,
wrzesień 1949 r.
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NIEZBĘDNIK
Lekcje z historii najnowszej trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup liczących
nie więcej niż 30 osób.

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach skierowana jest do
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta obowiązuje od września
2020 r. i zawiera lekcje, warsztaty, projekty
edukacyjne, wystawy i konkursy.

Nauczyciel jest obecny na zajęciach i odpowiada za dyscyplinę w grupie.
Zajęcia są nieodpłatne.

Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, konkursów i na lekcje z historii najnowszej
można dokonywać drogą telefoniczną
lub mailową od września 2020 r. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w Przystanku
Historia – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im.
Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 w Katowicach (za wyjątkiem zajęć prowadzonych w terenie).

W czasie zagrożenia epidemiologicznego koncentrujemy się na lekcjach online.
Takie zajęcia prowadzone są poprzez aplikację Zoom i trwają 45 min. Nauczyciel
zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka lub
numeru ID do uczniów oraz pracownika
OBEN IPN prowadzącego zajęcia. Warunkiem uczestnictwa w wideokonferencji
jest włączenie kamerki internetowej. Zajęcia nie są nagrywane.

Przystanek Historia jest przystosowany
dla osób z niepełnosprawnościami.
Każda grupa jest zobowiązana do przyjścia
15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli
grupa spóźni się więcej niż 15 minut, edukator IPN ma prawo odwołać zajęcia lub je
znacznie skrócić.
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PRZYSTANEK HISTORIA
To innowacyjna strefa edukacyjna IPN-u
w centrum Katowic, położona blisko
dworca PKP i w sąsiedztwie Rynku, która znajduje się w zabytkowej kamienicy
secesyjnej przy ul. Św. Jana 10. Kamienica we wrześniu 2017 r. stała się siedzibą
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
IPN w Katowicach. Jest dobrym miejscem
rozwijania zainteresowań dla pasjonatów
historii, uczniów, studentów, naukowców czy świadków minionych wydarzeń.
W pomieszczeniach Przystanku Historia
odbywają się zajęcia edukacyjne, prezentowane są wystawy, filmy dokumentalne
oraz książki i gry wydane przez IPN. Organizowane są także cykliczne spotkania
z najnowszą historią Polski w tle, konferencje naukowe i popularnonaukowe oraz
wiele innych ciekawych inicjatyw edukacyjnych.

Kontakt:
Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im.
Henryka Sławika,
ul. św. Jana 10, III piętro
tel. 32/207 07 00
UWAGA!
Adres do korespondencji:
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN
w Katowicach
ul. Józefowska 102
40-145 Katowice

Zapraszamy do udziału w różnorodnych
przedsięwzięciach, o których informujemy na bieżąco m.in. na naszych stronach
internetowych oraz do odwiedzenia Przystanku Historia i śledzenia na bieżąco
oferty na: www.facebook.pl/przystanekhistoriakatowice
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Data

Tytuł szkolenia

Kontakt

Październik 2020 r.

Tu rodziła się „Solidarność”

Adrian Rams
tel. 32/ 207 07 12
adrian.rams@ipn.gov.pl

Luty 2021 r.

Deportacje Górnoślązaków
do ZSRS w 1945 r.
Szkolenie z teką edukacyjną.

dr Kornelia Banaś
tel. 32 207 07 11
kornelia.banas@ipn.gov.pl

Kwiecień 2021 r.

Kłamstwo katyńskie

Angelika Blinda
tel. 32/207 07 15
angelikablinda@ipn.gov.pl

Maj 2021 r.

Plebiscyt na Górnym Śląsku
i reperkusje jego rozstrzygnięć.

Renata Skoczek
tel. 32/207 07 10
renata.skoczek@ipn.gov.pl

„Historia w kolorach”

Szkolenie dla pedagogów przedszkolnych
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
„Historia w kolorach” to projekt edukacyjny IPN, którego celem jest przybliżenie
najmłodszym w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych
- herbu, flagi i hymnu. W ramach szkolenia uczestnicy mają okazję zapoznać się
z krótkim filmem animowanym „Polskie
symbole narodowe”, grą edukacyjną „Polak
Mały” oraz scenariuszami zajęć dostosowanymi do różnych grup wiekowych.

Szczegółowe informacje:
www. pamiec.pl/historiawkolorach
Czas trwania szkolenia – około 1,5 h.
Kontakt:
Ewelina Małachowska
32/ 207 07 14
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
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1. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
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2. MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

››
››

Infografiki

››

Zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl infografik ma na celu przedstawienie w prosty
i czytelny sposób podstawowych informacji
dotyczących przyczyn wybuchu powstań
śląskich, ich przebiegu oraz skutków. Infografika „II Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki” zawiera osiem fotografii, trzy
mapy oraz dwa diagramy. Można ją odebrać
w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach lub pobrać ze strony
internetowej www.ipn.gov.pl.

››
››
››
››
››
››

niemieckiej i sowieckiej agresji
Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność”
Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa
o Polskę
Krok ku wolności. Protesty robotnicze
w czerwcu 1976 r.
Poznański Czerwiec 1956
Żołnierze Wyklęci. Podziemie
niepodległościowe 1944-1963
Polskie Symbole Narodowe
Operacja Polska NKWD
Stan wojenny 1981-1983
Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńskogalicyjskie 1943–1945

Wystawy elementarne regionalne:

››
››

Wystawy elementarne

Powstania śląskie 1919-1921
Krzyż – symbol wiary i wolności. 60.
rocznica obrony krzyża w Nowej Hucie

Celem projektu „Wystawy elementarne IPN”
jest przygotowanie wystaw, których narracja
skupiona jest na kwestiach podstawowych
i ważnych dla społeczeństwa. Wystawy są
gotowe do samodzielnego wydrukowania
i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby
fizyczne. Dostępne są pliki PDF w dwóch
formatach: A3 i B1. Pobranie jest nieodpłatne,
prosimy tylko o informację gdzie wystawy
zostały wykorzystane.

Wystawy elementarne ogólnopolskie:

››
››
››
››
››
››
››

Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada
polskich elit
Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny
światowej
Zagłada Żydów europejskich
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Bunt robotników. Grudzień ’70 - luty ’71
Polskie Państwo Podziemne
Wrzesień 1939. Polska wobec

Baza wystaw jest stale rozbudowywana.
W przygotowaniu znajdują się kolejne tytuły,
w tym także o tematyce regionalnej oraz biograficznej.
Aktualny spis oraz pliki do pobrania znajdują
się na stronie internetowej:
www.edukacja.ipn.gov.pl
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Andrzej Mielęcki, zamordowany przez niemieckie bojówki w czasie zamieszek ulicz-

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi
filmami edukacyjnymi. Trwają 10-15 minut i
są warte obejrzenia nie tylko przez uczniów.
Filmy można odtwarzać np. podczas zajęć
szkolnych. Znajdą je Państwo na stronie:
www.edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/
filmy?page=0

nych w przededniu wybuchu II powstania
śląskiego oraz Henryk Jarczyk, szef Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat katowicki. Szczególne miejsce wśród postaci
z tegorocznej edycji zajmuje Henryk Sławik,
powstaniec śląski, patron Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach, uhonorowany tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”.

Dodatki historyczne do prasy

Bezpłatne plakaty dostępne są w Przystanku
Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach przy ul. św. Jana 10 do wyczerpania
nakładu.

Tematyczne dodatki prasowe redagowane
przez IPN w Katowicach to ciekawa lektura
dla wszystkich. Oprócz tradycyjnej formy
papierowej można bezpłatnie pobrać pliki
PDF, jak te dotyczące II Powstania Śląskiego,
Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny
światowej, czy o narodzinach Solidarności.
Zapraszamy na stronę:
www.ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/
dodatki-historyczne-do

Wersje cyfrowe plakatów do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.edukacja.ipn.gov.pl w zakładce Oddziału IPN
w Katowicach

Galeria plakatu powstańczego
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN
w Katowicach od 2018 roku realizuje projekt
„Galeria plakatu powstańczego”. W ramach
przedsięwzięcia przygotowywane są plakaty
przedstawiające sylwetki osób zaangażowanych w działania powstańcze i plebiscytowe. Każdy z nich powstaje w formacie A2, w
oparciu o archiwalną, koloryzowaną fotografię, opatrzoną krótkim biogramem danej postaci. Do tej pory galerię tworzy 16 sylwetek.
W 2020 r., galeria została poszerzona m.in. o
plakaty takich osób jak legendarny „błękitny
generał” Józef Haller, uczestnicy II i III powstania śląskiego ks. Jan Szymała i kpt. Henryk Kalemba, wybitna działaczka społeczna
i organizatorka ruchu kobiecego na Górnym
Śląsku Jadwiga Omańkowska oraz lekarze:

Broszury edukacyjne
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej wydaje broszury
edukacyjne dotyczące wybranych tematów
z zakresu historii Górnego Śląska. Książki
te posiadają charakter popularnonaukowy
i opatrzone są bogatym materiałem ilustracyjnym. Część z nich to katalogi wystaw
opracowanych przez OBEN, rozszerzone o
dodatkowe informacje oraz zdjęcia. Dotychczas w serii ukazały się:
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Filmy edukacyjne
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››

Robert Ciupa, Łucja Marek, Górnośląski

azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich
w materiałach Służby Bezpieczeństwa,
Katowice 2015

›› „Niech świat pamięta o nas…” Losy osób

deportowanych do ZSRS z terenu Górnego
Śląska w 1945 r., pod red. Kornelii Banaś,

››

Katowice 2016
Zbigniew Gołasz, Robert Oszek (1896-1938)
Żołnierz niepodległej, Katowice 2018
Zbigniew Gołasz, „Oczy całego świata

››

Zbigniew Gołasz, Krzysztof Gwóźdź,

››

skierowane są teraz na Górny Śląsk” Rok 1919
na Górnym Śląsku, Katowice 2019

Zgładzona formacja. Policja Województwa
Śląskiego 1922-1939, Katowice 2019
›› Bogusław Tracz, „Zachodźże czerwone
słoneczko”. Wybory ’89 w województwie
katowickim, Katowice-Gliwice 2019

››
››
››
››

Broszury dostępne są bezpłatnie w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym
IPN w Katowicach im. Henryka Sławika do
wyczerpania nakładu.

Kalendarz ścienny na 2021 r.:
„Z myślą o Niepodległej”

Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum,
Mirosław Węcki, Wojciech Korfanty,
Katowice 2019
Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum,
Mirosław Węcki, Wojciech Korfanty,
Katowice 2020 (wersja anglojęzyczna)
Łukasz Borkowski, Zdzisław Badocha

Kalendarz ścienny na 2021 r. jest czwartym
z serii „Z myślą o Niepodległej” wydawanej
od 2018 r. przez Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach. Jego powstanie wpisuje się w cykl obchodów stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości i
kształtowania się jej granic. 20 marca 2021
r. mija 100 lat od przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku, w którym mieszkańcy regionu mieli zadecydować, czy
chcą przyłączenia tego terenu do Polski
czy do Niemiec. Projekt Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na
Górnym Śląsku, zakładający przydzielenie
Polsce jedynie południowo-wschodniego
skrawka obszaru plebiscytowego, wywołał sprzeciw Górnoślązaków. Po raz trzeci
chwycili oni za broń, aby zademonstrować
pragnienie przynależności do Rzeczpospolitej. Dwanaście stron kalendarza ścienne-

„Żelazny” 1925-1946. Niezłomny z Zagłębia,
Katowice 2020
Aleksandra Korol-Chudy, Kiedy Katowice
były Stalinogrodem… 1953-1956, Katowice
2020

›› Wywózka. Deportacje mieszkańców Górnego
Śląska do obozów pracy przymusowej
w Związku Sowieckim (1945 r.). Faktografia

– konteksty – pamięć, red. Sebastian
Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Katowice 2013

›› Deportacje z Górnego Śląska do Związku

Sowieckiego w 1945 r. Katalog wystawy
stałej w centrum dokumentacji deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.
w Radzionkowie, red. Sebastian Rosenbaum,
Dariusz Węgrzyn, Katowice 2015
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okoliczności zbrodni, ale też służyć upamiętnieniu ofiar i zaznajomieniu uczniów

ficznej, opowiada i przypomina o najważniejszych aspektach związanych z tymi
wydarzeniami.

ze specyfiką pracy historyków. Kluczowym
elementem warsztatów są przedmioty wydobyte z dołów śmierci, których oryginały
znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. Przedmioty te – których właścicieli
często nie znamy – są niemymi świadkami ludobójstwa popełnionego przez Związek Sowiecki na polskich obywatelach.
„Śledztwo katyńskie” rozwija umiejętności
analizy historycznej, kojarzenia faktów,
stawiania hipotez i wyciągania wniosków.
Może być świetnym uzupełnieniem wiedzy osób dobrze znających tematykę katyńską, które jednak chcą ją poszerzyć, np.
przez poznawanie detali wyposażenia wojskowego czy odznaczeń polskiego oficera
II Rzeczypospolitej.
Równocześnie jednak „Śledztwo katyńskie” może skłonić nieobeznanych z tematyką uczniów, aby bliżej zainteresowali się
historią Katynia.
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla
uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, w wieku od 12 lat. W bieżącym roku szkolnym warsztat przeprowadzany będzie w formie on-line.

Kalendarz dostępny jest w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika od grudnia
2020 r.

Śledztwo katyńskie
To nowoczesny warsztat edukacyjny pozwalający nauczycielom i edukatorom włączyć jego uczestników w detektywistyczne
dochodzenie, którego celem jest ustalenie
tożsamości ofiar Zbrodni Katyńskiej. Warsztaty mają nie tylko przedstawić same

Kontakt:
Angelika Blinda
32/ 207 07 15
angelika.blinda@ipn.gov.pl
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go na 2021 r., opatrzonych archiwalnymi
fotografiami w efektownej oprawie gra-

KONKURSY

2. KONKURSY

Konkurs „Dzieje Polskiej
Nauki i Techniki”

VII Ogólnopolski konkurs
recytatorski „W kręgu poezji i
prozy lagrowej więźniarek KL
Ravensbrück”

Konkurs historyczny jest organizowany
przez OBEN IPN Katowice. Ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia dziejami polskiej nauki, techniki; zwrócenie
uwagi na polskich uczonych i inżynierów
zasłużonych dla rozwoju gospodarczego
kraju, zapoznanie uczniów szkół podstawowych (klasy VII, VIII ) i średnich historią polskich ośrodków przemysłowych.
Zadaniem uczestników konkursu jest
sporządzenie prezentacji multimedialnej
poświęconej wybitnym, a mało znanym
konstruktorom, badaczom, budowniczym,
jak również ośrodkom przemysłowym. Za
przykład może tu posłużyć Jan Szczepanik
zwany polskim Edisonem, czy pierwszy na
świecie spawany most w Maurzycach.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 24 im.
Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej oraz
Miasto Ruda Śląska. Projekt jest sposobem na
oddanie hołdu ofiarom zamordowanym
w niemieckim, nazistowskim obozie KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Zadaniem każdego z uczestników jest przygotowanie maksymalnie
jednego wybranego utworu poetyckiego oraz
fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.
Szczegółowe terminy, karty zgłoszenia oraz
regulamin dostępne na stronie:

Kontakt:
Marek Łukasik
tel. 32/ 207 05 69
marek.lukasik@ipn.gov.pl

www.edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty

Festiwal piosenki „O wolności”
Walka z systemem komunistycznym prowadzona była za pomocą różnych metod, w tym
również na polu kultury. Pieśni, tworzone poza oficjalnym nurtem, śpiewane były
przez środowiska skupione wokół opozycji
– opowiadały o wartościach uniwersalnych,
o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek
Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski stali się bardami opozycji. Do dziś w mediach
brzmią również utwory legendarnych już zespołów rockowych lat 80. XX w., które wśród
wielu odbiorców mają status kultowych.
Młodzi, zbuntowani, chcący wolności i lep-

Kontakt:
Ewelina Małachowska
32/ 207 07 14
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
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szej przyszłości muzycy, piórem i słowem
walczyli z cenzurą. Również współcześni

KONKURSY

artyści coraz częściej nawiązują do tematyki patriotycznej, a liczne projekty muzyczne
przypominają zarówno walkę z okupantem
niemieckim w czasie II wojny światowej, jak
i sowieckim po jej zakończeniu. Wspólnym
mianownikiem tej twórczości jest opowieść
o pragnieniu wolności. Celem konkursu, który odbywa się w formie przeglądu muzycznego, jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów oraz postaci ich twórców.
Festiwal skierowany jest do młodzieży od 14
do 25 lat. Do udziału zapraszamy amatorów
tworzących w zaciszu domowym, młodych
artystów skupionych wokół domów kultury,
ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Na naszej scenie
może wystąpić zarówno solista, jak i zespół.
W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, wybrany do zaprezentowania utwór
oraz wymagania sprzętowe.

Szczegółowe informacje zostaną podane
na stronie internetowej www.ipn.gov.pl
oraz na Facebooku. Zgłoszenia uczestników do 31 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu – 28 lutego 2021 r.
Festiwal – kwiecień 2021 r.
Współorganizatorem festiwalu jest Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach
Kontakt:
Aleksandra Korol-Chudy
32/ 207 07 01
aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl
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KONKURSY

Konkurs plastyczny
„Głosuj za Polską.
Polski plakat plebiscytowy”

kształtowanie umiejętności poszukiwania
i analizowania informacji, utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich, rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji.

Rocznice powstań śląskich i plebiscytu są
doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy
na temat wydarzeń, które rozegrały się na
Górnym Śląsku w latach 1919-1921.

Prace prosimy przesyłać do 11 lutego 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2021 r.
Kontakt:
Angelika Blinda
32/ 207 07 15
angelika.blinda@ipn.gov.pl

„Policjanci w służbie historii”

Konkurs plastyczny „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy” adresowany jest do
uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie
plakatu, zachęcającego Górnoślązaków do
oddania w plebiscycie głosu za przynależnością regionu do państwa polskiego.

Projekt Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Komendy Głównej Policji skierowany dla
uczniów policyjnych klas mundurowych.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji
Państwowej w czasach II Rzeczpospolitej

Celem konkursu jest przywrócenie i popularyzowanie pamięci o wydarzeniach związanych z powstaniami śląskimi i plebiscytem,
10

Konkurs adresowany jest do uczniów różnych rodzajów szkół począwszy od VII kla-

i odbudowę Państwa Polskiego.

sy szkoły podstawowej.

Koordynatorzy:
dr Mateusz Marek:
22/ 581 86 56
mateusz.marek@ipn.gov.pl

Koordynator:
Artur Kolęda
22/540 58 89
artur.koleda@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Michał Miwa-Młot
32/ 207 07 12
michal.miwa-mlot@ipn.gov.pl

Debaty oksfordzkie
VI Turniej Debat Historycznych
Ogólnopolski projekt edukacyjny dla uczniów
szkół ponadpodstawowych, który wykorzystuje formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej. Dzięki metodzie debaty uczestnicy
projektu nabywają i pogłębiają kompetencje
z zakresu wystąpień publicznych oraz najnowszej historii Polski. Turniej realizowany
od stycznia do kwietnia 2021 r. na etapie regionalnym przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej w Katowicach. Zwycięzcy turnieju
regionalnego wezmą udział w finale VI Turnieju Debat Historycznych, który odbędzie się
w czerwcu 2021 r. w Warszawie..

„Sprzączki i guziki
z orzełkiem ze rdzy…”

Zadaniem uczestników jest stworzenie
strony z albumu, poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie
to wymaga od uczestników opracowania
koncepcji plastycznej pracy, ale również
dużego zaangażowania w poszukiwanie
informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach, zbierając informacje,
sięgały nie tylko do książek, ale także spotykały się z rodzinami ofiar. Dzięki temu
udawało im się zdobyć nieznane do tej
pory pamiątki, zdjęcia i informacje od ich
najbliższych.

Koordynator ogólnopolski
Aneta Mintzberg
22/540 58 73
aneta.mintzberg@ipn.gov.pl
Koordynator regionalny:
Renata Skoczek
renata.skoczek@ipn.gov.pl
tel. 32/ 207 07 10
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i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości

KONKURSY

„Łączka”
i inne miejsca poszukiwań

XI Podbeskidzki Konkurs
Historyczny „Solidarni”

Jest to projekt edukacyjny, którego jednostką organizującą jest Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji w Warszawie. Młodzież bierze udział
w sześciu spotkaniach z pracownikami IPN
zaangażowanymi w poszukiwania miejsc
skrywających ciała pomordowanych przez
komunistów polskich patriotów. Projekt polega na przygotowaniu dwuminutowego filmu
związanego z tematyką projektu. Oferta jest
kierowana do szkół na terenie całego woj. śląskiego.

Konkurs, organizowany przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach
we współpracy z Zarządem Rejonu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, poświęcony
jest historii Polski w latach 1976 – 1989 ze
szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na
Podbeskidziu. Jego uczestnikami mogą być
uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Bielska – Białej oraz powiatów bielskiego,
cieszyńskiego i żywieckiego, szczególnie zainteresowani najnowszą historią.
Etap szkolny konkursu odbędzie się w grudniu 2020 r., a finał w lutym 2021 r.
Szczegóły konkursu zostaną przesłane
w październiku 2020 r. pocztą elektroniczną
do wszystkich szkół ponadpodstawowych
oraz opublikowane na stronach internetowych katowickiego oddziału IPN i podbeskidzkiej „Solidarności”.

Szczegółowe informacje zostaną podane na
stronie internetowej www.ipn.gov.pl oraz na
Facebooku.
Koordynator regionalny:
Marek Łukasik
32/ 207 05 69
marek.lukasik@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Artur Kasprzykowski
32/ 207 05 68
artur.kasprzykowski@ipn.gov.pl
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3. CYKLE EDUKACYJNE,
LEKCJE, ZAJĘCIA
TERENOWE.

staną wykłady, prelekcje oraz panel dyskusyjny poświęcone tym przełomowym wyda-

CYKLE EDUKACYJNE

Informacje dostępne będą na stronie internetowej: www.katowice.ipn.gov.pl i www.
facebook.com/przystanekhistoriakatowice

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego
oraz w związku z zaleceniami i decyzjami władz państwowych Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej IPN w Katowicach informuje, że tymczasowo lekcje i szkolenia
będą realizowane w sieci internetowej on-line na platformach ZOOM oraz Moodle.

Kontakt:
Magdalena Duber
32/207 07 16
magdalena.duber@ipn.gov.pl

LEKCJE

„Kresy Zachodnie”

W bieżącym roku szkolnym lekcje realizowane są jedynie w formie on-line.
Przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematy
realizują podstawę programową z historii,
języka polskiego, religii, etyki oraz wiedzy
o społeczeństwie. Zajęcia są bezpłatne.
Proszę zapoznać się z regulaminem znajdującym się na początku oferty.

Projekt edukacyjny powstały z inspiracji
przedsięwzięcia edukacyjnego „Łączka”.
Skierowany jest do uczniów szkół woj. śląskiego. Jego celem jest zainteresowanie
młodego pokolenia dziejami zmagań o wytyczenie granicy państwowej na rubieżach
południowozachodnich RP. Analogicznie do
projektu „Łączka” uczniowie szkół średnich
spotykać się będą z pracownikami IPN i innymi badaczami zajmującymi się konfliktem polsko-czechosłowackim i polsko-niemieckim o granice. Efektem tych spotkań
będą filmy, prezentacje, projekty upamiętnień miejsc i ludzi związanych z naszymi
zmaganiami o polskość Śląska. Zajęcia będą
odbywały się w trybie online.

Tematyka obejmująca poniższe zagadnienia oraz terminy lekcji ustalane będą indywidualnie po wcześniejszej konsultacji
z pracownikami OBEN.

››
››

Kontakt:
Marek Łukasik
32/ 207 05 69
marek.lukasik@ipn.gov.pl

››
››
››
››

„Polskie miesiące
(1956, 1968, 1970, 1976, 1980)”

Odzyskanie niepodległości przez Polskę
Między wojnami – kształtowanie się
państwa polskiego
II wojna światowa – między dwoma
totalitaryzmami
Stalinizm
Polska w latach 1956 – 1981
Drogi do III RP

Kontakt:
Sylwia Dziurok
32/ 207 07 00
sylwia.dziurok@ipn.gov.pl

W związku z przypadającymi rocznicami, w
Przystanku Historia IPN zorganizowane zo13

EDUKACJA

rzeniom w historii PRL.

EDUKACJA

Co kryją archiwa IPN?

ZAJĘCIA TERENOWE

Lekcje archiwalne przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych (także niedowidzących i niewidomych). Każda z lekcji
składa 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, dzięki której uczeń poznaje
mechanizmy i metody działania aparatu
bezpieczeństwa, na przykład wobec polskiego społeczeństwa reagującego na wydarzenia 1956 r., wobec Kazimierza Świtonia, Anny
Walentynowicz, Kornela Morawieckiego czy
Krzysztofa Skiby.

Radzionków – Centrum
Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRS w 1945 r.
Każda rocznica wywózek Górnoślązaków do
ZSRS w 1945 r. jest szczególną okazją do zapoznania młodego pokolenia z tym tragicznym
w dziejach Górnego Śląska wydarzeniem.
Pobyt w CDD w Radzionkowie rozpoczyna
się od zajęć poświęconych problematyce deportacji mieszkańców Górnego Śląska (2 godziny lekcyjne) oraz zwiedzania ekspozycji
(1 godzina zegarowa).
Kontakt:
dr Kornelia Banaś
32/ 207 07 11
kornelia.banas@ipn.gov.pl

Zajęcia dla szkół z województwa śląskiego
w miarę możliwości będą odbywać się w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
przy ul. Józefowskiej 102 w Katowicach.

Bielskie spotkania
z historią najnowszą
Cykl edukacyjny organizowany we współpracy z Książnicą Beskidzką (Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 27 a). Spotkania – z udziałem
pracowników katowickiego oddziału IPN –
będą odbywać się od stycznia 2021 r. w Saloniku Literackim Książnicy w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca o godz. 17.00.
Informacje o bieżącej tematyce spotkań na
stronach internetowych:
katowice.ipn.gov.pl
facebook.com/przystanekhistoriakatowice
ksiaznica.bielsko.pl/

Grupa uczniowska może liczyć maksymalnie 25 osób.

Kontakt:
Marek Łukasik
32/ 207 05 69
marek.lukasik@ipn.gov.pl

Kontakt:
dr Kornelia Banaś
32/ 207 07 11
kornelia.banas@ipn.gov.pl

Artur Kasprzykowski
32/ 207 05 68
artur.kasprzykowski@ipn.gov.pl
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4. KOREPETYCJE
Z HISTORII NAJNOWSZEJ
– ZAJĘCIA DLA
MATURZYSTÓW

16 lutego 2021 r.
– Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
2 marca 2021 r.
– Po dwóch stronach „żelaznej kurtyny”

Zajęcia adresowane są przede wszystkim
do uczniów szkół ponadpodstawowych,
którzy wybrali historię jako przedmiot maturalny. Celem spotkań będzie przybliżenie wybranych zagadnień z dziejów Polski,
Europy i świata w XX wieku. Cykl będzie
się składać z wykładów wprowadzających
oraz warsztatów polegających na analizie
tekstów źródłowych i rozwiązywaniu testów maturalnych. Czas trwania zajęć ok.
120 min.

16 marca 2021 r.
– Zimna wojna i rywalizacja supermocarstw
30 marca 2021 r.
– Pierwsze lata Polski Ludowej (1944-1956)
13 kwietnia 2021 r.
– Kryzysy w PRL – „polskie miesiące”
27 kwietnia 2021 r.
– Upadek systemu komunistycznego
– wokół przemian 1989 r.

Początek zajęć: godz. 17.00
Liczba uczestników ograniczona.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do
20 stycznia 2021 r.
Kontakt:
Magdalena Duber
32/ 207 07 16
magdalena.duber@ipn.gov.pl
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KOREPETYCJE

PROGRAM:

ARCHIWUM

5. ARCHIWUM
HISTORII MÓWIONEJ

Biuro Edukacji Narodowej IPN w ramach
ogólnopolskiego programu „Notacje” od
2007 r. nagrywa relacje świadków historii
tworząc w ten sposób Archiwum Historii Mówionej. Do tej pory zrealizowano
kilkaset nagrań ze świadkami wydarzeń
z najnowszej historii Polski. Notacje rejestrowane są techniką video. W większości
podczas ich realizacji wykorzystywanajest metoda biograficzna. Zasoby AHM są
wykorzystywane do celów naukowych
i edukacyjnych, a także publikowane na
historycznych portalach internetowych
IPN oraz na stronach serwisu Youtube (youtube.pl/ipnnotacje)
Kontakt:
Ewelina Małachowska
32/ 207 07 14
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
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6. WYSTAWY
Poniżej prezentujemy wybrane wystawy
przygotowane przez Oddział IPN w Katowicach. Ekspozycjom mogą towarzyszyć
bezpłatne prelekcje.

Ekspozycja przedstawia historię masowego mordu na polskiej inteligencji. Na rozkaz sowieckiego politbiura wiosną 1940 r.
rozstrzelano ponad 20 tys. jeńców wojennych osadzonych w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz tysiące osób cywilnych przetrzymywanych
w więzieniach na terenie okupowanych
przez ZSRS ziem polskich. Wystawa przybliża genezę polityczną zbrodni, jej przebieg oraz zespół działań propagandowych
nazwanych później kłamstwem katyńskim. Uwaga zwiedzających koncentruje
się na historycznych fotografiach oraz
opracowaniach graficznych ilustrujących
tragedię w lesie pod Smoleńskiem.

Regulamin wypożyczania wystaw:
›› Wypożyczenie wystawy następuje
na ściśle określony okres, wpisany
w chwili odbioru do formularza
wypożyczenia.
›› Wypożyczający organizuje transport
wystawy we własnym zakresie.
›› W terminie zwrotu wystawę należy
odwieźć do Oddziału IPN w Katowicach.
›› Wypożyczający bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo
ekspozycji i jest zobowiązany zwrócić ją
w stanie nienaruszonym.
›› Wypożyczający jest zobowiązany
do poinformowania zwiedzających
o pochodzeniu wystawy ze zbiorów
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

››

››

w Katowicach.
W dniu zwrotu wypożyczający jest
zobowiązany do poinformowania
Oddziału IPN w Katowicach o frekwencji
publiczności. Informacja ta zostaje
wpisana do formularza wypożyczeń
wystawy.
Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne.

Kontakt:
Michał Miwa-Młot
32/ 207 07 12
michal.miwa-mlot@ipn.gov.pl

Wystawa składa się z 15 plansz roll-up
o wymiarach 85 cm x 200 cm
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WYSTAWY

Zbrodnia Katyńska

WYSTAWY

Koniec i początek.
Rok 1945 na Górnym Śląsku

Ekspozycja powstała w 70. rocznicę zamordowania przez komunistycznych oprawców w murach Aresztu Śledczego w Gdańsku niezłomnej sanitariuszki 5. Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej Danuty Siedzikówny „Inki”. Plansze przybliżają życiorys legendarnej bohaterki, której losy splotły się
z tragiczną historią Polski okresu II wojny
światowej.

Wystawa prezentuje zagadnienia związane
m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem
działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Czerwonej na Górny Śląsk, deportacjami
mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką
narodowościową, wysiedleniem ludności
niemieckiej, funkcjonowaniem systemu
obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego w ramach Polski Ludowej.

Wystawa przygotowana jest w dwóch systemach wystawienniczych:
›› wariant I: 20 plansz roll-up
o wymiarach 85 cm x 200 cm
›› wariant II: 20 plansz o wymiarach
100 cm x 140 cm oraz 20 plansz
o wymiarach 70 cm x 100 cm

„Wyklęta” przez komunistów, miała być zapomniana na zawsze. Jednakże po 1989 r.
rozpoczął się powolny proces przywracania
jej dobrego imienia. Obecnie stała się ikoną
młodego pokolenia, a dzięki projektowi Instytutu Pamięci Narodowej „Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru
komunistycznego 1944–1956” szczątki „Inki”
w 2014 r. zostały odnalezione na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku.

Niezłomna, wyklęta,
przywrócona pamięci.
Danuta Siedzikówna „Inka”
1928–1946
Wystawa przygotowana przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Scenariusz opracował Artur Chomicz i Krzysztof Drażba.

Wystawa składa się z 17 plansz o wymiarach 90 cm x 125 cm
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Rotmistrz Witold Pilecki
1901-1948

Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku
znalazł się w 2 Korpusie Polskim Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech,
następnie powrócił do komunistycznej
Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej
na Obczyźnie. Aresztowany w maju 1947
r., został osadzony w Areszcie Śledczym
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie
poddano go okrutnemu śledztwu. W 1948 r.
skazany na karę śmierci.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie. Scenariusz
opracował Jacek Pawłowicz we współpracy z
Zofią Pilecką–Optułowicz i Andrzejem Pileckim (dziećmi Witolda Pileckiego).

Wystawa składa się z 30 plansz roll-up
o wymiarach 100 cm x 200 cm

Wybory do Sejmu
Ustawodawczego w
województwie śląskim 19
stycznia 1947 r.
W lutym 1945 r. zwycięskie mocarstwa obradujące na konferencji w Jałcie zadecydowały,
że normalizacja sytuacji w Polsce nastąpi poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w życiu
politycznym wszystkich demokratycznych
ruchów politycznych, reorganizację rządu
i przeprowadzenie w pełni demokratycznych wyborów. Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się 19 stycznia 1947 r., zaś
komuniści zorganizowali je w sposób uniemożliwiający społeczeństwu wyrażenie
swych politycznych preferencji. Kampania
wyborcza obfitowała w liczne nadużycia, których elementami były aresztowania, pobicia
a nawet morderstwa działaczy opozycyjnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego, nagonka
na politycznych przeciwników i przymuszanie obywateli do rezygnacji z zasady tajności

Ekspozycja przedstawia postać rotmistrza
Witolda Pileckiego, uczestnika walk z bolszewikami z 1920 r. oraz kampanii wrześniowej z 1939 r. Współzałożyciela Tajnej
Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej,
więźnia KL Auschwitz, który zorganizował
19
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tam ruchu oporu. Zagrożony dekonspiracją uciekł z obozu. W 1944 r. walczył w
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wyborów. Rezultat głosowania sfałszowano
zaś w taki sposób, że wedle oficjalnych da-

skim tle. Kolejne panele ukazują przebieg wydarzeń wiodących do decyzji o terminie prze-

nych wybory przyniosły ogromny sukces
obozowi władzy. Co istotne, nadużycia popełnione w trakcie kampanii i liczenia głosów
spowodowały tylko słabe protesty ze strony
USA i Wielkiej Brytanii. W konsekwencji
wybory z 19 stycznia 1947 r. były istotnym
etapem ugruntowania politycznej dominacji
w Polsce komunistów z Polskiej Partii Robotniczej. Sukcesorka PPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza udowadniała zaś przez
kolejne lata swych rządów, że komuniści
uzyskali legitymizację swej władzy w Polsce
dzięki całkowicie demokratycznej i zwycięskiej dla nich procedurze wyborczej.

prowadzenia wyborów, przebieg kampanii
wyborczej, propagandę obozu władzy i opozycji, wreszcie metody zastosowane przez
komunistów i UB w trakcie kampanii, jak i liczenia głosów, oraz ostateczne rezultaty.
Wystawa składa się z 20 plansz roll-up
o wymiarach 85 cm x 200 cm

Utracone nadzieje. Ludność
żydowska w województwie
śląskim/katowickim
w latach 1945-1970
Ekspozycja opowiada o poszukiwaniu przez
żydowskich mieszkańców województwa
śląskiego/ katowickiego własnego miejsca
w polskiej powojennej rzeczywistości i ich
dążenie do zachowania własnej tożsamości.
Jej celem jest odtworzenie, między innymi na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego,
kolejnych etapów funkcjonowania społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1945 –
1970 oraz jej „żydowskiego życia” w ramach
wspólnoty i własnych organizacji. Wystawa
pokazuje z jednej strony działania żydowskich mieszkańców tego regionu mające na
celu odbudowę życia w nowych warunkach
politycznych, z drugiej przyczyny kolejnych
fal ich emigracji.

Na wystawie, przygotowanej przy współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach,
wyeksponowano regionalny aspekt wyborów
z 19 stycznia 1947 r. na szerszym, ogólnopol20

wkroczenia na Górny Śląsk Armii Czerwonej. W następnych latach wkraczały one

States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Ghetto Fighter’s House z Galilei
Zachodniej, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Zarządu Głównego Towarzystwa
Społeczno- Kulturalnego Żydów w Polsce
oraz oddziałów TSKŻ z Katowic, Bielska,
Częstochowy i ze zbiorów rodzinnych osób
prywatnych.

w kolejne sfery życia mieszkańców, by
osiągnąć swe apogeum po śmierci tyrana
w marcu 1953 r., kiedy to podjęto decyzję
o bezprecedensowej zmianie nazwy Katowic na Stalinogród.

Wystawa przygotowana została przy
współpracy z Muzeum Historii Katowic
i Archiwum Państwowym w Katowicach.
Wystawa składa się z 35 plansz wystawienniczych o wymiarach 90 cm x 140 cm
i 35 plansz o wymiarach 70 cm x 90 cm.

Wystawa składa się z 20 plansz roll-up
o wymiarach 85 cm x 200 cm

W cieniu jednostki.
Kult Stalina na Górnym Śląsku
(1945–1956)

Zapomniane ogniwo.
Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach
1944/45–1956

Wystawa ukazuje różnorodne formy oddziaływania na społeczeństwo regionu
w celu zaszczepienia i ugruntowania powszechnego przekonania o roli i znaczeniu sowieckiego dyktatora. Kreacją jego
wizerunku zajmowała się przede wszystkim zhierarchizowana partia, korzystająca z pomocy organizacji społecznych,
administracji i środków masowego przekazu. Różnorodne formy bałwochwalczego
kultu Stalina były propagowane od chwili

Wystawa przypomina nieznane historie
konspiracyjnych organizacji, które były
tworzone spontanicznie i niezależnie
przez młodzież w latach 1944/1945–1956.
Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków.
Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chło21
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Zaprezentowane materiały pochodzą ze
zbiorów archiwum Yad Vashem, United
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pi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te
same cele: przekonanie społeczeństwa do
kontynuowania oporu i obrony własnego
systemu wartości. Zasadniczym jednakże
zadaniem było odzyskanie niepodległości,
rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej.

Materiały pochodzą ze zbiorów m.in. archiwum „Dziennika Zachodniego”, Archiwum
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach, Miejskiego Ośrodka Kultury – Galerii Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju, Muzeum Miejskiego
w Zabrzu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum
w Rybniku, Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności w Katowicach, z kolekcji
osób prywatnych.

Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego podziemia – tytułowego zapomnianego
ogniwa w walce o niepodległość Polski
z komunizmem.

Wystawa składa się z 20 plansz roll-up
o wymiarach 70 cm x 100 cm

Wystawa składa się z 27 plansz o wymiarach 100 cm x 120 cm (system Pegasus
– baner rozwijany na stelażu).

Życie przechowane.
Mieszkańcy Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego
z pomocą Żydom w czasie
II wojny światowej

Zachodźże czerwone
słoneczko. Wybory ’89
w województwie
katowickim

Ekspozycja przenosi nas w świat ludzi o wielkich sercach, opowiada o ich odwadze, nadziei i miłości. Ukazuje perspektywę zarówno ratujących, jak i ratowanych. Kilkanaście
wybranych historii prezentowanych na wystawie przedstawia losy mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, którzy
dzięki swoim wyborom i czynom na zawsze
zostali utrwaleni na kartach naszej historii.

Wystawa powstała z okazji 30. rocznicy
częściowo demokratycznych wyborów do
sejmu i senatu. Prezentuje ulotki propagandowe, afisze, plakaty i fotografie z okresu kampanii wyborczej i wyborów parlamentarnych w 1989 r.
22

W głównej części wystawy (plansze 13-30)
zaprezentowane zostały postaci Józefa

przyznano go dopiero pośmiertnie. Wystawa
została przygotowana przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach.

Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego
Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych
zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących
tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy
postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Ekspozycja składa się z 27 plansz roll-up
o wymiarach 100 cm x 200 cm

Wśród bohaterów wystawy jest artysta,
są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także
działacze społeczni. Reprezentowali różne
poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod
różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego
celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to,
że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując
sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Ojcowie Niepodległości
Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in.
opis idei wystawy, mapę Polski z lat 19181923 prezentującą proces kształtowania się
polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy
państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

Wystawa składa się z 15 plansz roll-up
o wymiarach 100 cm x 200 cm.
Dostępna jest również wersja zewnętrzna
wystawy, która nie jest polecana do prezentowania w szkołach.
23
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Wielu z nich wyróżniono Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, niektórym
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Robert Oszek (1896–1938)
– żołnierz Niepodległej

o powstrzymaniu niemieckiego natarcia,
a tym samym o sukcesie powstania. Na
polecenie Wojciecha Korfantego stłumił
bunt w dowództwie grupy „Wschód”, aresztując jego przywódców m.in. późniejszego
wojewodę Michała Grażyńskiego. Za działalność na Górnym Śląsku został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych
i ponownie przedstawiony do odznaczenia
krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w 1938 r.
w Katowicach.

Wystawa poświęcona bohaterowi wojny
polsko-bolszewickiej oraz III powstania
śląskiego. Robert Oszek urodził się w 1896
r. w Zabrzu, miejscowości, w której w 1903
r. Wojciech Korfanty zwyciężył w wyborach do parlamentu niemieckiego. Ich
drogi miały się w przyszłości przeciąć.
Oszek pochodził z rodziny górniczej. Jako
nastoletni chłopiec, by spełnić marzenia
o egzotycznych podróżach, uciekł z domu
i zaciągnął się na okręt wielorybniczy.
Następnie rozpoczął służbę w marynarce cesarskiej, biorąc udział w niemieckiej
ekspedycji do Meksyku i Haiti. Podczas
I wojny światowej odznaczony został za
męstwo krzyżem Żelaznym II i I klasy. Następnie zdezerterował z armii niemieckiej,
by zaciągnąć się do polskiej marynarki
wojennej. Walczył przeciwko bolszewikom
we flotylli pińskiej i dnieprzańskiej.

Wystawa składa się z 9 plansz roll-up
o wymiarach 100 cm x 120 cm
Dostępna jest również wersja zewnętrzna
składająca się z 9 plansz na 3 ekspozytorach

Zgładzona formacja.
Policja Województwa
Śląskiego 1922–1939
Przedwojenne województwo śląskie było
jedynym w II Rzeczypospolitej, które cieszyło się autonomią. Jednym z jej przejawów była niezależna formacja porządkowa, wzorowana na Policji Państwowej
– Policja Województwa Śląskiego. Jej trzon
stanowili funkcjonariusze służący wcześniej w polskich formacjach policyjnych
okresu powstań śląskich i plebiscytu oraz
walk o niepodległość. Przez siedemnaście
lat śląscy policjanci chronili dobytek i bezpieczeństwo obywateli, zwalczając przestępczość pospolitą i działalność skrajnych
ugrupowań politycznych. Strzegli granic
i bezpieczeństwa państwa. W sierpniu 1939
r. jako pierwsi stanęli do walki z oddziałami Freikorpsu, staczając przeszło czterdzieści potyczek. 3 września korpus PWŚl.

Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem
Walecznych oraz krzyżem Virtuti Militari.
Podczas III powstania śląskiego utworzył
oddział szturmowy marynarzy, wyposażony w samochód pancerny „Korfanty”.
Zdaniem niektórych, jego odwaga i bohaterstwo w krytycznych momentach niemieckiej kontrofensywy zadecydowały
24

Ukradzione dzieciństwo

funkcjonariuszy znalazła się na terenach
zajętych przez Sowietów. Zostali przez
nich potraktowani wyjątkowo wrogo. Doszło wówczas do pierwszych egzekucji.

Ekspozycja przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny
światowej. Pokazuje jak wyglądało ich
życie, a także jak zmieniło się w czasie
wojny.
Okres dzieciństwa, który został brutalnie
przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w ich
życiu ogromną traumę.
Ekspozycja odnosi się także do losów
dzieci z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, Romów, Ukraińców,
Białorusinów, Poleszuków, Karaimów,
Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami,
egzekucjami itd.

Pozostali, razem z kolegami z Policji Państwowej, skierowani zostali do obozów
odosobnienia. Tam po przesłuchaniach
uznani zostali za grupę nienadającą się do
reedukacji politycznej i skazani na śmierć.
Większość z nich rozstrzelanych zostało
w Kalininie (obecnie Twer) i pogrzebanych w
Miednoje wiosną 1940 r. Spoczywa tam 6311
policjantów. Aż 1231 z nich służyło w Policji
Województwa Śląskiego. Wielu z policjantów,
którzy wpadli w ręce niemieckie, zwłaszcza
tych, którzy brali udział w akcji powstańczo-plebiscytowej, trafiło do obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że spośród przeszło
3 tys. śląskich policjantów 80 procent nie
przeżyło wojny. Ci, którzy przeżyli, po wojnie byli szykanowani przez władze komunistyczne. Ekspozycja przedstawia nie tylko
tragiczny epilog policji województwa śląskiego, ale też genezę tej formacji oraz pozasłużbowe aspekty życia funkcjonariuszy, m.in.
działalność w klubach sportowych.

Podzielona jest na siedem części, które obrazują dzieci w różnych rolach życiowych.

Wystawa składa się z 22 tablic o wymiarach 100 cm x 210 cm.

Wystawa składa się z 48 paneli o wymiarach 210 cm x 100 cm.
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wycofał się zgodnie z rozkazem z obszaru
województwa. Po 17 września większość

„Semper Fidelis”.
Walki o Lwów 1918-1919

siecz miastu; Broń i wyposażenie polskich
obrońców miasta oraz Polegli, abyśmy wol-
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ni żyli…
Wystawa składa się z 14 plansz roll-up
o wym. 100x200 cm.

Rok 1919 na Górnym Śląsku

Po zakończeniu I wojny światowej okazało
się, że wytyczenie granic terytoriów narodowych przy odwoływaniu się do zasady samostanowienia było trudne, a może
wręcz niemożliwe do realizacji. Ostatecznym argumentem w wielu konfliktach okazywała się determinacja mieszkańców, by
czynem zbrojnym, a nawet rzuceniem na
szalę własnego życia, przesądzić o przynależności poszczególnych ziem. Konflikt polsko-ukraiński o Lwów i Galicję Wschodnią
wszedł nie tylko do historii zmagań o granice odrodzonej Rzeczypospolitej, ale i do
polskiej legendy narodowej. Stało się to za
sprawą lwowskiej młodzieży, która spontanicznie przeciwstawiła się próbie utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą we Lwowie. Pamięć o etosie
miasta, które było semper fidelis, i miało
swoje ofiarne Orlęta, przetrwała w wielu
domach nawet w niesprzyjających czasach
PRL. W ekspozycji przedstawiono następujące kwestie: Galicja i Lwów. Zarys historii
i stosunki narodowościowe; geneza konfliktu polsko-ukraińskiego; próba opanowania
miasta przez Ukraińców; Polska koncepcja
obrony miasta; walki we Lwowie; Na od-

Wystawa przygotowana przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach w
ramach obchodów stulecia I powstania
śląskiego. Przedstawia najważniejsze wydarzenia jakie rozegrały się na Górnym
Śląsku tuż po zakończeniu I wojny światowej. Górnoślązacy, w odróżnieniu od Polaków zamieszkałych w innych regionach,
nie znaleźli się w granicach odrodzonego
państwa polskiego. Droga do włączenia
Górnego Śląska w granice II RP była długa
i trudna. Rok 1919 był pierwszym etapem
dyplomatycznej, konspiracyjnej i zbrojnej
walki prowadzonej pomiędzy Polakami,
a Niemcami o przynależność państwową
tego regionu. Na dziewięciu planszach
przedstawiono najważniejsze wydarzenia
takie jak powstanie Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Śląska, decyzje Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 r., na
26

wadzić plebiscyt. Podlegały jej administracja
państwowa, sądy, policja i wojsko. Na rzecz

często dotąd nie publikowanych, zdjęciach ukazano przyczyny, przebieg i skutki I powstania śląskiego. Ostatnia plansza
jest poświęcona między innymi wyborom
komunalnym przeprowadzonym w listopadzie 1919 r., w których Polacy odnieśli
spory sukces zyskując przedstawicieli we
władzach miast i gmin.

przyłączenie Górnego Śląska do Polski intensywne działania prowadził Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu z Wojciechem
Korfantym. Taką samą działalność na rzecz
pozostawienie Górnego Śląska w Niemczech
prowadził Niemiecki Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Katowicach. Napięte relacje pomiędzy polską i niemiecką ludnością
osiągnęły apogeum w sierpniu 1920 r., kiedy
wojsko polskie toczyło ciężkie walki z bolszewikami. Niemcy, chcąc wykorzystać trudną
sytuację Polski, podjęli zbrojną próbę przejęcia obszaru plebiscytowego. Konsekwencją
dramatycznych wydarzeń, które rozegrały
się 17 i 18 sierpnia na ulicach Katowic, była
śmierć znanego polskiego lekarza i działacza
narodowego Andrzeja Mielęckiego brutalnie
zamordowanego przez bojówki niemieckie,
zniszczenie redakcji polskich gazet, wielu
lokali prowadzonych przez Polaków w tym
siedziby Polskiego Komitetu Plebiscytowego
i wybuch II powstania śląskiego. Działania
zbrojne zakończyły się dla Polaków rozwiązaniem znienawidzonej niemieckiej policji
Sicherheitspolizei zwanej Sipo lub od koloru
mundurów „zielonką” i utworzeniem polsko-niemieckiej Policji Plebiscytowej (Abstimmungspolizei w skrócie Apo). Pod koniec
grudnia Międzysojusznicza Komisja ogłosiła
Regulamin głosowania, ale termin plebiscytu
nadal pozostawał nieznany.

Wystawa składa się z 9 plansz roll-up
o wymiarach 100 cm x 200 cm.

Rok 1920 na Górnym Śląsku

Wystawa przygotowana przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach
w ramach obchodów stulecia II powstania
śląskiego jest kontynuacją wystawy „Rok
1919 na Górnym Śląsku”.
10 stycznia 1920 r. wszedł w życie Traktat
wersalski na mocy którego o przynależności
państwowej Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt. Zgodnie z postanowieniami
tego traktatu wojska niemieckie opuściły
obszar plebiscytowy, a w ich miejsce przybyły wojska francuskie i włoskie. Rządy objęła
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, której zadaniem było utrzymać
ład publiczny oraz przygotować i przepro-

Ekspozycja przedstawia najważniejsze wydarzenia roku 1920 na dziewięciu planszach
poprzez unikalne, często dotąd nie publikowane, zdjęcia oraz dokumenty ze zbiorów
wielu bibliotek, archiwów i muzeów.
Wystawa składa się z 9 plansz roll-up
o wymiarach 100 cm x 200 cm.
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WYSTAWY

mocy których o losach tego regionu miał
zadecydować plebiscyt. Na unikalnych,

GRY

7.GRY EDUKACYJNE

303

Edukacyjne gry planszowe pozwalają
przyswajać wiedzę historyczną przy okazji
dobrej zabawy. Taka forma intelektualnej
rozrywki została doceniona zarówno przez
dzieci, jak i dorosłych. Do każdej gry dołączone jest ilustrowane opracowanie historyczne w ciekawy sposób omawiające
tematykę poruszaną w grze.

Gra poświęcona jest bitwie o Anglię. Jedna
osoba dowodzi RAF-em broniącym Wielkiej Brytanii, a druga atakuje niemieckimi
samolotami Luftwaffe. Podniebne pojedynki rozgrywa się za pomocą specjalnych
kości.

››
››
››
››
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gra dla 2 osób
gra dla osób powyżej 10 roku życia
czas rozgrywki – 15 minut
zagraj online na www.pamiec.pl/gry

W obronie Lwowa. 7

Gra odtwarza powietrzną obronę Warszawy we wrześniu 1939 r. Zadaniem polskich
pilotów jest zestrzelenie niemieckich
bombowców zanim dotrą nad Warszawę.
Polakom ułatwiają wykonanie zadania:
chmury, artyleria przeciwlotnicza i obsługa ukrytych przed Niemcami lotnisk polowych.

Pierwsza część lotniczej trylogii „Gwiaździstej Eskadry”. Gra rozgrywa się podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
Zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest powstrzymanie 1. Armii Konnej, która galopuje w kierunku Lwowa. Polscy i amerykańscy lotnicy starają się zatrzymać natarcie
bolszewików na linii Bugu. Po raz pierwszy
w historii samoloty walczą z uzbrojoną
w karabiny kawalerią. Przed laty garstka pilotów powstrzymała wielotysięczną

GRY
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››
››
››

gra dla 2 osób
gra dla osób powyżej 10 roku życia
czas rozgrywki – 15 minut

konnicę. Czy dziś uda Ci się powtórzyć ich
sukces?
Gra zawiera dwa warianty:
prosty dla dzieci od 8 roku życia
i zaawansowany dla dorosłych.

››
››
››
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gra dla 2 osób
gra dla osób powyżej 8 roku życia
czas rozgrywki – 15 minut

ZnajZnak

Za pomocą puzzli, które można również
wykorzystać do zabawy w memory, gra zapoznaje z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem i słowami hymnu.

Gra opowiada historię Polski od 1918 do 1989
r. poprzez poznawanie symboli związanych
z wydarzeniami historycznymi. Przy użyciu
jednego kompletu 132 kart „ZnajZnak” może
grać jednocześnie cała klasa. Pudełko zawiera także zestaw kart z opisami symboli.
Na stronie internetowej www.ipn.gov.pl/gry
znajdują się propozycje wykorzystania gry
podczas zajęć oraz ilustrowany symbolami
wykład na temat najnowszej historii Polski.
Broszura edukacyjna do pobrania na stronie www.pamiec.pl

GRY

Polak Mały

››
››
››

gra dla 2 do 7 osób
gra dla osób powyżej 4 roku życia
czas rozgrywki – 15 minut

››
››
››
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gra dla 2 do 32 osób
gra dla osób powyżej 10 roku życia
czas rozgrywki 15 minut

ZnajZnak - Sport

Gra przybliża jedną z najważniejszych bitew II wojny światowej. W trakcie rozgrywki gracze uczą się rozpoznawać dowódców,
bohaterów, odznaki jednostek biorących
udział w bitwie, uzbrojenie oraz przyswajają sobie podstawowe daty. Gra „ZnajZnak-Monte Cassino” zawiera 10 kart dla dwóch
graczy. Na stronie internetowej www.ipn.
gov.pl/gry znajduje się broszura edukacyjna do pobrania.

To nowa część popularnej serii gier „ZnajZnak”, wyróżniającej się połączeniem
emocjonującej rozgrywki z ciekawym
przekazem edukacyjnym. Tym razem gracze, bawiąc się, poznają historię polskiego sportu w latach 1918 -‒1945. Dzięki grze
można poznać najlepszych sportowców,
znaki najważniejszych klubów sportowych, największe rekordy, historię walki
w konspiracji… Składające się na grę 63
karty są prawdziwą skarbnicą wiedzy i
sportowych ciekawostek. Fani sportu na
pewno nie będą zawiedzeni! Dla dociekliwych IPN przygotował także ilustrowane
opracowanie historyczne, które można pobrać ze strony internetowej.

GRY

ZnajZnak-Monte Cassino

››
››
››

gra dla 2 osób
gra dla osób powyżej 10 roku życia
czas rozgrywki – 15 minut

››
››
››
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gra dla 2 do 8 osób
gra dla osób powyżej 10 roku życia
czas rozgrywki 10 minut

Znaj Znak – „Felismered”

Przygotowana z myślą o młodszych graczach gra pamięciowa, w której wiedza
przychodzi sama podczas rozgrywki. Na
kartach umieszczono wybrane symbole
z najnowszej historii Polski. Wśród zakrytych kart należy znaleźć parę takich samych symboli a potem odkryć właściwą
z 16 kart z nazwami wyłożonymi obok. Gra
zawiera wariant dla najmłodszych graczy.
W załączonej broszurze można znaleźć komentarz historyczny do każdego symbolu.

Dzieje Polski i Węgier splatają się ze sobą od
tysiąca lat. Na wzajemną przyjaźń i wsparcie Polacy i Węgrzy mogli liczyć w obliczu
zagrożenia ze strony największych totalitaryzmów tamtych czasów - nazizmu i komunizmu. Poznański Czerwiec i Rewolucja 1956 r., która wybuchła niecałe pół roku
później, po raz kolejny zbliżyły nasze narody. A jednak, pomimo bliskich związków
między naszymi krajami i okazywanej sobie po wielekroć pomocy, wciąż zbyt mało
wiemy o naszej wspólnej przeszłości.

GRY

ZnajZnak-Pamięć

››
››
››

gra dla 2 do 8 osób
gra dla osób powyżej 8 roku życia
czas rozgrywki 15 minut

Dlatego z okazji polsko-węgierskich obchodów sześćdziesiątej rocznicy wydarzeń, które miały miejsce w Polsce i na
Węgrzech w 1956 r. przygotowano nowe
wydanie gry „Znaj Znak”, poświęcone historii obu państw. Gra została przygotowana w taki sposób, by podczas wspólnych
spotkań mogły grać osoby z Polski i Węgier,
nawet nie posługując się wspólnym
językiem.

››
››
››
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gra dla 2 do 26 osób
gra dla osób powyżej 10 lat
czas rozgrywki to 15 minut.

Znaj Znak – Kresy

nazwy znaku, odwraca kartę i odczytuje
definicję symbolu, po czym wykłada na stół

Jeżeli gracz pamiętał prawidłową nazwę,
swoją kartę oddaje przeciwnikowi. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się kart.
Przewidziane zostały trzy warianty gry dla
różnej liczby osób. Niezależnie od wariantu
gry rozgrywka nie traci swojego edukacyjnego charakteru. Gra jest prawdziwą skarbnicą wiedzy i historycznych ciekawostek.
Miłośnicy historii Polski na pewno nie będą
zawiedzeni.

W grze pokazano niezwykłą historię polskich Kresów za pomocą 133 symboli (znaków). Podczas rozgrywki gracz poznaje daty
najważniejszych wydarzeń związanych z
Kresami, herby magnackich rodów, zabytki
i najciekawsze miejsca wielokulturowego
pogranicza Rzeczypospolitej, a także zapomnianych kresowych bohaterów, takich
jak Zofia Chrzanowska, Florian Czarnyszewicz czy ppor. Anatol Radziwonik. Do gry
dołączone jest ilustrowane opracowanie
historyczne, które łączy obecne w grze znaki w jedną opowieść rozpoczynającą się w
średniowieczu, a kończącą na związkach
Kresów z „Solidarnością”.
Podobnie jak pozostałe gry z serii, także
ZnajZnak – Kresy nie wymaga od graczy
wiedzy na temat Kresów. Zdobywa się ją w
trakcie rozgrywki.
Na grę składa się 126 kart, na każdej z nich
znajduje się 12 różnych symboli, a każdą parę kart łączy jeden wspólny symbol.
Gracz ma za zadanie jak najszybciej znaleźć ten symbol na dwóch leżących na stole
kartach i podać jego nazwę. Jeżeli nie zna

33

GRY

nową kartę i gra toczy się dalej.

Reglamentacja

Gracze muszą zrobić zakupy zgodnie z listą sprawunków. Przed pustymi sklepami
ustawiają się długie kolejki. Zwycięzcą
zostaje ten, kto wywalczy sobie najlepsze
miejsce w ogonku i zdobędzie upragnione
towary.

Jest zima 1983 r. Gracze walczą o dodatkowe kartki na mięso, cukier i inne artykuły.
W tej grze sukces zależy od sprawnych negocjacji i wymiany z graczami stojącymi
w kolejce. Trzeba się jednak spieszyć, gdyż
handel kartkami trwa tylko minutę.

››
››
››

››
››
››
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Kolejka

gra dla 2 do 5 osób
gra dla osób powyżej 12 roku życia
czas rozgrywki – 45 minut

34

gra dla 3 do 5 osób
gra dla osób powyżej 10 roku życia
czas rozgrywki – 30 minut

Miś Wojtek

GRY

Niepodległa,
polsko-bolszewicka

Odwołujący się do realiów II wojny światowej „Miś Wojtek” ukazuje dzieje Polaków
wywiezionych z terenów okupowanych
przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt
i Włochy aż do Szkocji. W grze, podążając
szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego,
zbieramy pamiątki związane z losami żołnierzy i ich słynnego niedźwiedzia, Wojtka.
Kto zbierze najlepszy zbiór pamiątek, zwycięża.

Jesienią 2018 r. Instytut Pamięci Narodowej uczcił 100-lecie odrodzenia Polski
niezwykłą grą planszową. Jej przedmiotem jest odtworzeniem walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Akcja gry
rozpoczyna się w roku 1914 i trwa do 1920.
Plansza przedstawia obszar przyszłej Polski. Gracze podejmują działania właściwe
bohaterom czasów walk o niepodległość:
starają się szerzyć idee niepodległościowe,
zabiegać o narodową zgodę oraz umacniać
pozycję Polski na świecie. Jeżeli spełnią
określone warunki, Polska odzyska niepodległość w wielkim finale roku 1918.
Epilogiem gry są jednak wojna polskobolszewicka oraz konferencja w Paryżu. To
najokazalsza z dotychczasowych gier IPN,
prawdziwa planszówkowa megaprodukcja
na cześć 100-lecia.

››
››
››

Gra zawiera 19 unikatowych kości do gry,
dziesiątki żetonów i drewnianych znaczników oraz ponad sto pięknie ilustrowanych kart.
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gra dla 2 do 5 osób
gra dla osób powyżej 6 roku życia
przeciętny czas rozgrywki ok. 30 min.

Polskie Państwo Podziemne

> gra dla 2 do 4 osób
> gra dla osób powyżej 10 roku życia
> czas rozgrywki 10-20 minut

GRY

Bitwa Warszawska

Edukacyjna gra historyczna, której głównym celem jest przedstawienie szerokiego
spektrum działalności Polskiego Państwa
Podziemnego, poprzez wyeksponowanie
portretów i biografii osób, które były czynnie
zaangażowane w działalność konspiracyjną
w ramach Polskiego Państwa Podziemnego,
nie zawężając przy tym optyki tylko i wyłącznie do sfery wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.

Vincent D’Abernon nazwał Bitwę Warszawską osiemnastą decydującą bitwą w dziejach
świata. Jak trudne zadanie stało wówczas
przed Wojskiem Polskim, można się przekonać grając w grę „Bitwa Warszawska”. To
szybka gra wojenna dla dwóch graczy, przedstawiająca wydarzenia z sierpnia 1920 r.

Gra składa się z kilku wariantów, które można
swobodnie modyfikować i dostosowywać do
poziomu graczy. Dodatkowym filarem warstwy merytorycznej jest dołączona broszura,
na łamach której został zamieszczony esej
historyczny poświęcony Polskiemu Państwu
Podziemnemu oraz biogramy eksponowanych bohaterów. Poprzez dobór i staranną
selekcję postaci gra wydatnie poszerzy
wiedzę i wyobrażenie o szerokim spektrum
działalności Polskiego Państwa Podziemnego młodszemu odbiorcy, a także posłuży
nauczycielom na niwie edukacyjnej, jako
atrakcyjne w formie i treści narzędzie kultywowania i popularyzacji rodzimej historii.
Gra dostępna jest również w formie aplikacji
do pobrania pod linkiem:
http://polska1918-89.pl/gry/Polskie_Panstwo_Podziemne.zip

Gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności
dowódcze, przemieszczając armie na planszy i planując kolejne ataki na wroga. Starcia
rozstrzyga się za pomocą specjalnej talii kart.
Gra wymaga umiejętnego blefowania, bowiem grający nie wiedzą, jak silne są armie
przeciwnika i które natarcie będzie decydujące. Atak może służyć jedynie odwróceniu
uwagi i związaniu walką dywizji przeciwnika, które mogłyby mu się przydać w innym
miejscu. Publikację wzbogacono o ilustrowane opracowanie historyczne. Gra zawiera zasady umożliwiające prowadzenie rozgrywek
turniejowych.
> gra dla 2 osób
> gra dla osób powyżej 12 roku życia
> czas rozgrywki - 30 minut
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Orzeł

zadanie przedostać się „Orłem” z Bałtyku
na Morze Północne. Musi jednak starannie
planować swój ruch, tak aby uniknąć wykrycia przez niemieckie lotnictwo i ataków
kutrów torpedowych Kriegsmarine. Z kolei
zadaniem przeciwnika grającego niemiecką Kriegsmarine jest zatopienie okrętu,
zanim opuści Bałtyk.
W swojej turze gracz wykonuje rzuty kośćmi. Wyniki pozwalają zaplanować różne
działania: ruch, atak, stawianie min i inne.
Ruchy grającego polską Marynarką Wojenną są częściowo ukryte przed wzrokiem
przeciwnika, co wnosi ogromne emocje do
gry.

ORP „Orzeł” był okrętem podwodnym o
napędzie klasycznym i uzbrojeniu torpedowym, w którym zastosowano wiele
nowości technologicznych i konstrukcyjnych. Zbudowany został w holenderskiej
stoczni N.V. Koninklijke Maatschappij „De
Schelde”. Wodowanie okrętu nastąpiło
15 stycznia 1938 r., a rok później, 2 lutego
1939 r., przekazano go oficjalnie Marynarce Wojennej. W chwili rozpoczęcia II wojny
światowej ORP „Orzeł” stał przycumowany
w basenie nr 1 Portu Wojennego na Oksywiu. Po opuszczeniu portu i osiągnięciu
strefy patrolowania, pozostawał głównie
w zanurzeniu. Kilka dni później, dowódca kmdr Kłoczkowski postanowił opuścić
wyznaczony sektor i obrać kurs na północ,
z zadaniem szukania statków nieprzyjaciela płynących z ładunkami ze Związku
Sowieckiego. Wkrótce jednak, skarżąc się
na problemy zdrowotne, skierował okręt
do stolicy Estonii, Tallina, gdzie 15 września jednostka została internowana przez
Estończyków. Polska załoga zdecydowała się na ucieczkę, żeby przedostać się do
Wielkiej Brytanii i kontynuować walkę z
Niemcami. W tym właśnie momencie rozpoczyna się rozgrywka.

> gra dla 2 osób
> gra dla osób powyżej 12 roku życia
> czas rozgrywki - 20 minut
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Cel gry jest inny dla każdego gracza. Grający polską Marynarką Wojenną ma za

PORTALE
WYDAWNICTWA

8. PORTALE TEMATYCZNE
www.pamiec.pl/portale
Portale dotyczące osób
www.inka.ipn.gov.pl
www.korbonski.ipn.gov.pl
www.okulicki.ipn.gov.pl
www.pilecki.ipn.gov.pl
www.xj.popieluszko.pl
www.ryszardsiwiec.com
www.zagonczyk.ipn.gov.pl
www.niezwyciezeni-film.pl
www.jancarz.ipn.gov.pl

Tematyczne portale edukacyjne zawierają kompendium wiedzy o różnych zagadnieniach. Są wzbogacone o zdjęcia, filmy,
teksty źródłowe czy teksty piosenek.

Portale dotyczące zagadnień
www.polska1918-89.pl
www.ppp.ipn.gov.pl
www.polskiepodziemie.pl
www.wilczetropy.ipn.gov.pl
www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.laczka.ipn.gov.pl
www.truthaboutcamps.eu
www.martyrologiawsipolskich.pl
www.zyciezazycie.pl
www.kultura-niezalezna.pl
www.slady.ipn.gov.pl
Portale dotyczące wydarzeń historycznych
www.lato39.pl
www.1wrzesnia39.pl
www.17wrzesnia39.pl
www.oblawaaugustowska.pl
www.zbrodniawolynska.pl
www.czerwiec56.ipn.gov.pl
www.marzec1968.pl
www.grudzien70.ipn.gov.pl
www.czerwiec76.ipn.gov.pl
www.13grudnia81.pl
www.rok1989.pl
www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl
www.wybory1947.pl
www.operacja-polska.pl
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Dziuba Adam, Dziurok Adam, Linek Bernard, Trach Bogusław, Węgrzyn Dariusz,

Jerzy Ziętek. Konteksty kariery w komunistycznym państwie, Katowice 2018,

Oddział w Katowicach:

Dziuba Adam, Kurpierz Tomasz, Węgrzyn
Dariusz, Wypatrując Andersa. Konspiracja
antykomunistyczna w województwie śląskim 1945-1948, Katowice – Warszawa 2019,

Bębnik Grzegorz, Rosenbaum Sebastian,
Węcki Mirosław, Wojciech Korfanty 18731939, Warszawa 2018,

Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. nauk.
Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło, Katowice – Kraków – Warszawa 2017,

Bębnik Grzegorz, Wrzesień 1939 r. w Katowicach, Katowice 2012, Deportacje do
Związku Sowieckiego z ziem polskich
1944/1945 r. Perspektywa porównawcza,
red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział
w Katowicach & Śląskie Centrum Wolności
i Solidarności, Katowice 2015,

Gołasz Zbigniew, Gwóźdź Krzysztof, Zgładzona formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939, Katowice 2019,

Borkowski Łukasz, Zdzisław Badocha „Żelazny” 1926-1946. Niezłomny z Zagłębia,
Katowice 2020,

Gryman Adam, Tajne Harcerstwo Krajowe.
Szeregi Wolności, Katowice 2019,

Górny Śląsk w Polsce Ludowej, T. 1: Przełomy
i zwroty, red. Adam Dziurok, Bernard Linek,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Katowice – Opole 2016,

Dubiański Wacław, Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945 – 1946, Mysłowice 2015,

39

WYDAWNICTWA
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Górny Śląsk w Polsce Ludowej, T. 2: Przywódcy – bohaterowie- wrogowie, red.
Adam Dziurok, Bernard Linek, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Katowice – Opole
2017,

Neja Jarosław, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, Katowice 2011,

„Niech świat pamięta o nas...” Losy osób deportowanych do ZSRS z terenu Górnego Śląska
w 1945 r., red. Kornelia Banaś, Katowice 2016,
Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, red. Bogusław Tracz, Katowice-Gliwice-Warszawa
2019,

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja,
Katowice – Warszawa 2018,

Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku, red. Sebastian
Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Katowice
– Warszawa 2017

Klich Maciej, Niepokorny. Historia lat 19761989, Katowice – Warszawa 2018,
Aleksandra Korol-Chudy, Kiedy Katowice były
Stalinogrodem… 1953-1956, Katowice 2020,

Relacje Kościół-Państwo na Górnym Śląsku
w latach 1945-1989. Konflikt ideologiczny, red.
Adam Dziurok, Katowice – Warszawa 2019,
Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja, społeczeństwo, red. Mirosław
Węcki, Sebastian Rosenbaum, Katowice –
Warszawa 2019,
Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna
księga gończa dla Polski, oprac. Grzegorz
Bębnik, Katowice – Warszawa 2019,
Tracz Bogusław, „Zachodźże czerwone słoneczko”. Wybory ’89 w województwie katowickim, Katowice – Gliwice 2019,

Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919-1926 w fotografiach Stefana Pierzchalskiego, oprac. Halina Dudała, Mirosław
Węcki, Katowice – Warszawa 2019,

Węcki Mirosław, Powstańcy śląscy. Patroni
naszych ulic, Katowice 2017,
Wołoszyn Jacek Witold, Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach
polskich w latach 1944/1945-1956, Lublin–
Warszawa 2019.

Mokrosz Janusz, Aleksander Zawadzki –
działacz komunistyczny i wojewoda śląski
(1945-1948), Katowice – Warszawa 2017,
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Aby pamięć przetrwała. Dziedzictwo totalitaryzmu w Europie. Zbiór tekstów dla uczniów
szkół średnich z całej Europy, red. Gillian
Purves, przekład z ang. Antonina Kozłowska,
Instytut Pamięci Narodowej, Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, Warszawa 2018,
Gałęzowski Marek, Kirszak Jerzy, Twórca
Niepodległej. Józef Piłsudski 1867-1935,
Warszawa 2018,
Mysiakowska-Muszyńska Jolanta, Muszyński Wojciech Jerzy, Architekt wielkiej
Polski. Roman Dmowski 1864-1939, Warszawa 2018,
Panfil Tomasz, Ignacy Daszyński 18661936, Warszawa 2018,
Wąs Paweł, Konspiracyjne Wojsko Polskie
– album fotograficzny. „Do Polski Wolnej,
Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze
znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą”,
Łódź 2019.
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10. „CZASYPISMO”
Redakcja:

„Czasypismo” to półrocznik, zajmujący się
popularyzacją badań historycznych nad
XIX i XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania systemów totalitarnych – nazizmu
i komunizmu i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. Nie oznacza to jednak
zawężenia tematyki wyłącznie do kwestii
politycznych. Celem pisma jest ukazanie
możliwe szerokiego spektrum zjawisk –
sfery kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, obyczajowości.

Redaktor Naczelny:
Adam Dziurok
Sekretarz redakcji:
Sebastian Rosenbaum
Robert Ciupa
Adam Dziuba
Andrzej Sznajder
Bogusław Tracz

Wydawca:

W skali regionu górnośląskiego jest to projekt unikatowy: brak dotąd było pisma o takim profilu na rynku wydawniczym.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Katowicach
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/
solidarnosc/43624,Kardynal-Stefan-Wyszynski-wobec-Solidarnosci.html

„CzasyPismo” może być dla Państwa przewodnikiem po trudnych meandrach górnośląskiej historii.
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MAPA

ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W KATOWICACH
OBEN IPN w Katowicach
Adres do korespondencji:
ul. Józefowska 102
40-145 Katowice
Sylwia Dziurok
Sekretariat			
ul. św. Jana 10
III piętro

32/207 07 00
sylwia.dziurok@ipn.gov.pl
fax 32/207 07 80

Ryszard Mozgol
Naczelnik
Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN
w Katowicach

32/207 07 13

ryszard.mozgol@ipn.gov.pl

Monika Kobylańska
Asystent Prasowy

32/207 01 03

monika.kobylanska@ipn.gov.pl

dr Kornelia Banaś

32/207 07 11

kornelia.banas@ipn.gov.pl

Angelika Blinda

32/207 07 15

angelika.blinda@ipn.gov.pl

Magdalena Duber

32/207 07 16

magdalena.duber@ipn.gov.pl

Aleksandra Korol-Chudy

32/207 07 01

aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

Ewelina Małachowska

32/207 07 14

ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Renata Skoczek

32/207 07 10

renata.skoczek@ipn.gov.pl

Michał Miwa-Młot

32/207 07 12

michal.miwa-mlot@ipn.gov.pl

Marek Łukasik
Punkt Konsultacyjny IPN
w Bielsku Białej

32/207 05 69

marek.lukasik@ipn.gov.pl

Adam Kurus 		
Punkt Konsultacyjny IPN
w Częstochowie

32/207 05 67

adam.kurus@ipn.gov.pl
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