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Niezbędnik

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Katowicach skierowana jest do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Oferta obowiązuje od wrześ-
nia 2021 r. i zawiera lekcje, warsztaty, pro-
jekty edukacyjne, wystawy i konkursy.

Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, 
konkursów i na lekcje z historii najnow-
szej można dokonywać drogą telefonicz-
ną lub mailową od września 2021 r. Decy-
duje kolejność zgłoszeń.  Zajęcia w trybie 
stacjonarnym odbywają się w Przystan-
ku Historia –  Centrum Edukacyjnym IPN 
w  Katowicach im. Henryka Sławika oraz 
w Przystanku Historia – Centrum Edukacyj-
nym IPN im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego 
w Częstochowie (za wyjątkiem zajęć pro-
wadzonych w terenie).

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, edu-
kator IPN ma prawo odwołać zajęcia lub je 
znacznie skrócić. 

Lekcje z historii najnowszej trwają 90 mi-
nut i są przeznaczone dla grup liczących 
nie więcej niż 30 osób.

Nauczyciel jest obecny na zajęciach i odpo-
wiada za dyscyplinę w grupie.

Zajęcia są nieodpłatne.

W czasie zagrożenia epidemiologiczne-
go proponujemy lekcje online. Zajęcia 
prowadzone są poprzez aplikację Zoom 
lub Teams i trwają 45 minut. Nauczyciel 
zobowiązany jest do utworzenia spot-
kania i przesłania odpowiedniego linka 
lub numeru ID do uczniów oraz pracow-
nika OBEN IPN prowadzącego zajęcia. 
Warunkiem uczestnictwa w wideokon-
ferencji jest włączenie kamerki interne-
towej. Zajęcia nie są i nie mogą być na-
grywane.
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Przystanek Historia  
– Centrum Edukacyjne IPN 
w Katowicach im. Henryka 
Sławika

To innowacyjna strefa edukacyjna IPN-u 
w centrum Katowic, położona blisko dwor-
ca PKP i w sąsiedztwie Rynku, która znaj-
duje się w zabytkowej kamienicy secesyjnej 
przy ul. Św. Jana 10. Kamienica we wrześniu 
2017 r. stała się siedzibą Oddziałowego Biu-
ra Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. 
Jest to miejsce rozwijania zainteresowań 
dla pasjonatów historii, uczniów, studen-
tów, naukowców czy świadków minionych 
wydarzeń. W pomieszczeniach Przystanku 
Historia odbywają się zajęcia edukacyjne, 
prezentowane są wystawy, filmy doku-
mentalne 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 edu-
kacyjnych.

Zapraszamy do udziału w różnorodnych 
przedsięwzięciach, o których informujemy 
m.in. na naszych stronach internetowych 
oraz do odwiedzenia Przystanku Historia 
i śledzenia oferty na facebook.pl/przysta-
nekhistoriakatowice

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
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Henryk Sławik (1894-1944)

Urodził się w Szerokiej na Górnym Śląsku 
(Cesarstwo Niemieckie) w wielodzietnej ro-
dzinie chłopskiej. Ukończył jedynie niemie-
cką szkołę ludową, a rozległą wiedzę zdobył 
samodzielnie. Pracował jako robotnik w róż-
nych zawodach, przeważnie na emigracji. 
W 1912 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjali-
stycznej zaboru pruskiego. Jako poddany 
cesarza niemieckiego wziął udział w I woj-
nie światowej, a następnie w I powstaniu 
śląskim i działaniach plebiscytowych zmie-
rzających 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 najbiedniej-
szym, odpowiadając za opiekę społeczną 
i ubezpieczenia. Znalazł się w przygotowa-
nej przez Urząd Kryminalny Policji Rzeszy 
„Sonderfahndungsbuch Polen” czyli „Spe-
cjalnej Księdze Gończej dla Polski”, zawie-
rającej listę osób, które ze względu na swą 
działalność społeczno-polityczną miały być 
zatrzymane zaraz po wkroczeniu hitlerow-
ców. 

We wrześniu 1939 r. Henryk Sławik prze-
kroczył polską granicę. Na Węgrzech roz-
począł współpracę z Józefem Antallem 
– urzędnikiem węgierskiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych organizującym opie-
kę nad polskimi uchodźcami – z inicjatywy 
którego 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 po-

moc dla ofiar wojny. Dzięki temu uchodź-
cy mieszkali w dobrych warunkach, mieli 
zapewnioną opiekę lekarską, wyżywienie, 
zasiłki, mogli się kształcić w organizowa-
nych dla dzieci i młodzieży szkołach, czy-
tać polską prasę i książki oraz uczestniczyć 
w  życiu kulturalnym. Zajmował się także 
organizowaniem fałszywych dokumen-
tów przybyłym na Węgry polskim Żydom. 
W lipcu 1944 r. Sławik i Antall zostali aresz-
towani przez Niemców i poddani konfron-
tacji. 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 Obywa-
telskiego Henryk Sławik trafił do obozu 
w  Mauthausen, gdzie zginął 23 sierpnia 
1944 r. Według szacunków Komitet wraz 
z pomocą Węgrów przyczynił się do ura-
towania co najmniej 5 tys. polskich Żydów. 
Za tą działalność Henryk Sławik w 1990 r. 
został uhonorowany pośmiertnie tytułem 
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. 

Fot. Wojskowe Biuro 
Historyczne im. gen. broni 

Kazimierza Sosnkowskiego
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Przystanek Historia  
– Centrum Edukacyjne 
IPN im. Gen. Janusza 
Gąsiorowskiego 
w Częstochowie

Przystanek Historia Centrum Edukacyj-
ne IPN im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego 
w Częstochowie to miejsce rozwijania zain-
teresowań dla pasjonatów historii, uczniów, 
studentów, naukowców czy świadków 
minionych wydarzeń. W jego pomieszcze-
niach będą odbywać się zajęcia edukacyj-
ne, konferencje naukowe i  popularnonau-
kowe, spotkania autorskie i tematyczne 
oraz wydarzenia rocznicowe. Ponadto będą 
tam prezentowane wystawy, najnowsze 
książki i gry wydawane przez IPN, a także 
organizowane pokazy filmów dokumental-
nych oraz wiele innych inicjatyw populary-
zujących historię Polski.

Patronem częstochowskiego Przystanku 
Historia IPN jest gen. bryg. Janusz Gąsio-
rowski, postać wybitnie zasłużona dla pań-
stwa polskiego i jego niepodległości, m.in. 
jako działacz niepodległościowy, dowódca 
wojskowy, teoretyk wojskowości, bibliograf 
i historyk (szerszy biogram poniżej). Cieka-
wostkę może stanowić fakt, że w odległo-
ści około stu metrów od siedziby Przystan-
ku Historia znajduje się budynek dawnego 
dowództwa częstochowskiej 7. Dywizji Pie-
choty, w którym w latach 1935–1939 gen. 
Gąsiorowski na co dzień przebywał i praco-
wał jako dowódca dywizji.

Uroczyste otwarcie placówki miało miej-
sce 4 marca 2021 r.
  

Kontakt:
Przystanek Historia - Centrum 

Edukacyjne IPN im. Gen. Janusza 
Gąsiorowskiego w Częstochowie
al. Najświętszej Maryi Panny 52, 

42-217 Częstochowa
tel. 34/ 370 70 17
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Gen. Janusz Gąsiorowski 
(1889–1949) 

Generał brygady, działacz niepodległościo-
wy, legionista, pionier badań nad polską 
bibliografią wojskową, szef Sztabu Głów-
nego Wojska Polskiego, dowódca 7 Dywizji 
Piechoty.

Od 1910 r. był instruktorem, wychowawcą 
oraz komendantem krakowskiego oddzia-
łu Armii Polskiej i Polskich Drużyn Strze-
leckich, a także członkiem Komendy Na-
czelnej PDS. W grudniu 1916 r. wstąpił do 
Polskiej Organizacji Wojskowej, wchodząc 
następnie w skład Komendy Naczelnej 
POW.

Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. dowo-
dząc 3 Pułkiem Artylerii Polowej. W okre-
sie 1921–1931 pełnił szereg najważniejszych 
funkcji sztabowych w strukturach WP. Był 
autorem regulaminów i instrukcji wojsko-
wych oraz publikacji naukowych z zakre-
su bibliografii wojskowej, psychologii pola 
walki, a także historii powstania stycznio-
wego.

W latach 1931–1935 pełnił funkcję szefa 
Sztabu Głównego WP. W latach 1935–1939 
był ostatnim dowódcą częstochowskiej 
7 Dywizji Piechoty, którą dowodził w czasie 
ciężkich zmagań w rejonie Częstochowy 
we wrześniu 1939 r. Dostał się do niewoli 
niemieckiej. Przebywał m.in. w Oflagu VII 
a w Murnau. Po wojnie pozostał na emigra-
cji, angażując się w działalność naukową 
i patriotyczną.

Odznaczony wieloma polskimi i zagranicz-
nymi odznaczeniami, w tym m.in. Krzy-
żem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 

Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległo-
ści, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz 
francuskim Orderem Narodowym Legii 
Honorowej II klasy.

Fot. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Rocznice 2021/2022

40. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego – 13 grudnia 2021 r.

Planowane projekty edukacyjne:

• „Stan wojenny 1981-1983”- teka 
edukacyjna dla nauczycieli

• Wystawa elementarna „Stan 
wojenny 1981-1983” w wersji 
plenerowej

• Materiały edukacyjne do wystawy 
elementarnej „Stan wojenny 1981-
1983”

• Kampania społeczna „Zapal światło 
wolności” – 13 grudnia, godz. 19.30

100. rocznica przyłączenia 
części Górnego Śląska do Polski 
– czerwiec-lipiec 2022 r.

Planowane projekty edukacyjne:

• „Bramy do Polski” – wystawa 
edukacyjna przeznaczona do 
prezentacji we wnętrzach 

• Wystawa plenerowa z okazji 
100. rocznicy utworzenia Policji 
Województwa Śląskiego

Pacyfikacja kopalni 
„Wujek”, 16 grudnia 1981 r. 

(fot. Marek Janicki,  
ze zbiorów ŚCWiS)

Gen. broni Stanisław 
Szeptycki na moście 

nad rzeką Brynicą 
w Szopienicach 

w czasie uroczystości 
rozpoczynającej 

obejmowanie przez  
Polskę przyznanej jej 

części Górnego Śląska,  
20 czerwca 1922 r.  

(ze zbiorów Archiwum 
Archidiecezjalnego 

w Katowicach)
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Strona internetowa 
edukacja.ipn.gov.pl 

Na stronie internetowej Biura Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej 
znajduje się kompletna, ogólnopolska ofer-
ta edukacyjna skierowana do nauczycieli 
i uczniów z całej Polski. Dane umieszczane 
na portalu są stale aktualizowane. Informa-

cje na temat edukacyjnych projektów re-
gionalnych, prowadzonych przez poszcze-
gólne oddziały, w tym Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, 
znajdują się w poszczególnych zakładkach 
strony.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach swoje działania prowadzi na 
obszarze województwa śląskiego, obej-
mującego zachodnią część historycznego 
Górnego Śląska, polską część Śląska Cie-
szyńskiego, ziemię częstochowską, a także 
Zagłębie Dąbrowskie z miastem Jaworz-
nem i Żywiecczyzną, historycznie należące 
do Małopolski. Jest to teren o bogatej, róż-
norodnej, a zarazem bardzo skomplikowa-
nej historii. Już od wieków konfrontowały 
się tu interesy polskie, niemieckie i czeskie. 
Ze względu na szczególną historię i specy-
fikę regionu OBEN IPN w Katowicach spe-
cjalizuje się w takich tematach, jak: upa-
miętnienie historii trzech powstań śląskich 
i plebiscytu górnośląskiego czy Tragedia 
Górnośląska – deportacja ludności Górne-
go Śląska do pracy przymusowej w ZSRR 
po wkroczeniu tu Armii Czerwonej w 1945 r.

Informacje na temat działalności Oddziało-
wego Biura Edukacji Narodowej IPN w Ka-
towicach, aktualności dotyczące bieżących 
projektów oraz wydawanych materiałów 
edukacyjnych, a także relacje z wydarzeń 
zamieszczane są na stronie internetowej 
edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/Katowice
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Szkolenia dla nauczycieli

Data Tytuł szkolenia Kontakt

grudzień/styczeń 2021 Stan wojenny 1981-1983
Szkolenie we współpracy 
ze Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności

Angelika Blinda
32 207 07 15
angelika.blinda@ipn.gov.pl  

styczeń/luty 2022 Wykorzystanie debaty 
oksfordzkiej w edukacji 
historycznej

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

styczeń/luty 2022 Ravensbrück – kobiecy 
obóz koncentracyjny

Ewelina Małachowska
32 207 07 14
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

maj/czerwiec 2022    Przejęcie Górnego Śląska 
przez Polskę i jego na-
stępstwa

Renata Skoczek 
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 edukacyj-
ny 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 krót-
kim filmem animowanym „Polskie symbo-
le narodowe”, grą edukacyjną „Polak Mały” 
oraz scenariuszami zajęć dostosowanymi 
do różnych grup wiekowych. 

Czas trwania szkolenia – około 1,5 h

Kontakt: 
Ewelina Małachowska

32/ 207 07 14 
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
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Materiały dydaktyczne

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przygotowuje i wydaje materiały 
edukacyjne i popularnonaukowe, przeznaczone dla nauczycieli, uczniów oraz wszystkich 
osób zainteresowanych poznaniem historii Górnego Śląska.  Wśród naszych propozycji 
znajdują się materiały gotowe do wykorzystania w trakcie lekcji szkolnych oraz do samo-
dzielnej lektury. Wszystkie materiały edukacyjne oferujemy bezpłatnie. Wersje drukowane 
wydawnictw i pomocy dydaktycznych można odebrać w Przystanku Historia – Centrum 
Edukacyjnym w Katowicach im. Henryka Sławika po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym i do wyczerpania nakładu. Wersje cyfrowe dostępne są do samodzielnego pobrania 
ze strony edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/katowice

Infografiki

Zapoczątkowany w 2019 r. cykl infografik 
ma na celu przedstawienie w prosty i czy-
telny sposób podstawowych informacji 
dotyczących przyczyn wybuchu powstań 
śląskich, ich przebiegu oraz skutków. 

W toku projektu ukazały się:
 I Powstanie Śląskie. 
 Geneza. Przebieg. Skutki

 II Powstanie Śląskie. 
 Geneza. Przebieg. Skutki

 Plebiscyt na Górnym Śląsku

 III Powstanie Śląskie. 
 Geneza. Przebieg. Skutki

W przygotowaniu: 
 Województwo śląskie w II RP 
 (1922-1939)

 Deportacje Górnoślązaków do ZSRR 
 w 1945 r.

Infografiki dostępne są w wersji druko-
wanej w formacie B1 oraz jako pliki cyfro-
we do pobrania ze strony internetowej 
edukacja.ipn.gov.pl
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Wystawy elementarne

Celem projektu „Wystawy elementarne IPN” jest przygotowanie wystaw planszowych, których 
narracja skupiona jest na najważniejszych wydarzeniach z historii Polski w XX wieku. Wystawy 
udostępnione są w Internecie w formie plików cyfrowych do pobrania i samodzielnego wydru-
kowania. Dostępne są pliki PDF w dwóch formatach: A3 i B1. 

Uprzejmie prosimy o zwrotną informację i dokumentację zdjęciową wydarzeń i miejsc, w któ-
rych zostały wykorzystane (na adres sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl). Zebrane informacje 
umieścimy na stronie IPN.

Wystawy 
elementarne ogólnopolskie:

• Polskie Symbole Narodowe 

• Polski wysiłek zbrojny w I wojnie 
światowej 1914-1918

• Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

• Wojna z bolszewikami. Bitwa 
Warszawska 1920

• Traktat Ryski PL/EN/ROS/UA/BY
• Wojsko polskie i jego tradycje 1918-

1939

• Operacja Polska NKWD 1937-1938 
PL/EN

• Zbrodnia nieukarana – łagry 
sowieckie

• Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada 
polskich elit  PL/EN/UA

• Polacy w bitwie o Wielką Brytanię

• Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa 
o Polskę PL/EN

• Polskie Państwo Podziemne PL/EN
• Polacy ratujący Żydów w czasie  

II wojny światowej PL/EN
• Zagłada Żydów europejskich PL/EN
• Niemieckie obozy zagłady

• Zbrodnie niemieckie i sowieckie na 
Polakach 1939-1945

• Sąsiedzka krew. Ludobójstwo 
wołyńsko-galicyjskie 1943–1945 PL/EN

• Wrzesień 1939. Polska wobec 
niemieckiej i sowieckiej agresji PL/EN

• Żołnierze Wyklęci. Podziemie 
niepodległościowe 1944-1963 PL/
EN

• Podziemie niepodległościowe na 
Kielecczyźnie po 1944 r. 

• Poznański Czerwiec 1956 

• Krzyż – symbol wiary i wolności.  
60. rocznica obrony krzyża w Nowej 
Hucie 

• Marzec ‘68

• Bunt robotników. Grudzień ’70 - luty 
’71 

• Krok ku wolności. Protesty 
robotnicze w czerwcu 1976 r. 

• Przełom. Sierpień 1980 
i „Solidarność” PL/EN

• Stan wojenny 1981-1983 PL/EN/ITA
• Koniec PRL – rok 1989
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Wystawy elementarne
regionalne: 

Powstania śląskie 1919-1921 PL/EN

Baza wystaw jest stale rozbudowywana. 
W  przygotowaniu znajdują się kolejne 
tytuły, w tym także o tematyce regio-
nalnej. Aktualny spis oraz pliki do pobra-
nia znajdują się na stronie internetowej 
www.edukacja.ipn.gov.pl

Biograficzne wystawy elementarne:

Celem projektu „elementarnych biografii” 
jest przygotowanie wystaw o postaciach 
ważnych dla polskiej historii. Wystawy 
udostępnione są w Internecie w formie pli-
ków cyfrowych do pobrania i samodzielne-
go wydrukowania. Dostępne są pliki PDF 
w dwóch formatach: A3 i B1. Uprzejmie pro-
simy o zwrotną informację i dokumentację 
zdjęciową wydarzeń i miejsc, w których zo-
stały wykorzystane (na adres sergiusz.kazi-
mierczuk@ipn.gov.pl). Zebrane informacje 
umieścimy na stronie IPN.

• Łukasz Ciepliński

• Św. Maksymilian Maria Kolbe

• Ignacy Paderewski

• Witold Pilecki

• Józef Piłsudski

• Jan Rodowicz „Anoda”

• Stefan Wyszyński

• Mariusz Zaruski
                                          
Baza wystaw jest stale rozbudowywana. 
W  przygotowaniu znajdują się kolejne 
tytuły, w tym także o tematyce regional-
nej (Wojciech Korfanty). Aktualny spis 
oraz pliki do pobrania znajdują się na 
stronie internetowej www.edukacja.ipn.
gov.pl
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Materiały edukacyjne  
do wystaw elementarnych

„Materiały...” są wydawnictwem wzbogaca-
jącym merytorycznie plansze wystaw ele-
mentarnych oraz ułatwiającym samodziel-
ne zbudowanie lekcji poświęconej danej 
tematyce. Oprócz treści i  ikonografii eks-
pozycji, zawierają moduły „Strefa edukacji”, 
pozwalające na łatwiejsze przygotowanie 
się do omówienia danej części wystawy 
w  czasie zajęć z młodzieżą. Informacje 
w  nich zawarte umożliwiają uporządko-
wanie toku narracji w  oparciu o najważ-
niejsze zagadnienia oraz pozwalają rozsze-
rzyć i wzbogacić przekaz bez konieczności 
sięgania po dodatkowe opracowania. Na 
końcu każdej broszury umieszczono „Mo-
duł edukacyjny”, będący propozycją reka-
pitulacji materiału zawartego w wystawie. 
Składa się on z ćwiczeń dla ucznia o zróżni-
cowanym stopniu trudności, gotowych do 
wykorzystania w  trakcie zajęć oraz mate-
riały dodatkowe np. spis najnowszych pub-
likacji poświęconych tematyce.

„Materiały…” do wybranych wystaw 
elementarnych dostępne są tylko 
w wersji cyfrowej, do pobrania ze stro-
ny internetowej edukacja.ipn.gov.pl. 
Materiały do wystawy elementarnej 
„Powstania śląskie 1919-1921” zosta-
ły wydane drukiem i dostępne są 
bezpłatnie w Przystanku Historia 
– Centrum Edukacyjnym IPN w Ka-
towicach. W przygotowaniu znaj-
dują się kolejne tytuły, w tym tak-
że o tematyce regionalnej (Stan 
wojenny 1981-1983).

Teki edukacyjne

Teki edukacyjne przygotowywane przez 
Biuro Edukacji Narodowej IPN stanowią 
pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii 
i innych przedmiotów humanistycznych na 
wszystkich poziomach nauczania. Na każ-
dą tekę składają się: karty źródłowe (zdję-
cia, dokumenty, plakaty itp.), materiały dla 
ucznia oraz materiały dla nauczyciela. 

W 2020 r. ukazała się teka o tematyce re-
gionalnej „Deportacje Górnoślązaków do 
ZSRS w 1945 roku”. 

Teki dostępne są w wersji cyfrowej na 
stronie edukacja.ipn.gov.pl. Teka regio-
nalna „Deportacje Górnoślązaków…” 
ukazała się drukiem i jest dostępna 
bezpłatnie w Przystanku Historia – Cen-
trum Edukacyjnym IPN w Katowicach. 
W   przygotowaniu znajdują się kolejne 
tytuły (Stan wojenny 1981-1983).

Kontakt: 
dr Kornelia Banaś 

32/ 207 07 11 
kornelia.banas@ipn.gov.pl 
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Kolorowanka dla dzieci  
„Pokoloruj historię. Górny Śląsk 
w czasie powstań śląskich”

Kolorowanka edukacyjna „Pokoloruj histo-
rię. Górny Śląsk w czasie powstań śląskich” 
powstała z myślą o najmłodszych: przed-
szkolakach i uczniach klas I-III, którzy dopie-
ro zaczną poznawać historię Polski. Zawarte 
w wydawnictwie rysunki są kreacją artystycz-
ną stworzoną na podstawie archiwalnych 
fotografii, często w sposób symboliczny pre-
zentując wybrane wydarzenia historyczne. 
Wydawnictwo opowiada najmłodszym o za-
wiłej, trudnej, a często dramatycznej historii 
Górnego Śląska z początku XX w. w sposób 
przystępny dla ich wieku. Na kolorowankę 
składa się 14 obrazków, opatrzonych krótkim 
komentarzem historycznym o charakterze 
edukacyjnym, w formule dostosowanej do 
wieku odbiorców i objaśniającym przedsta-
wioną scenę. Na ilustracjach  przedstawiono 
najważniejsze wydarzenia z lat 1918-1922, czyli 
okresu w którym ważyły się losy regionu. 

Wydawnictwo przeznaczone jest do 
dystrybucji wśród nauczycieli, wycho-
wawców, edukatorów. Zachęcamy do 
przesyłania zdjęć bądź skanów pokoloro-
wanych przez dzieci obrazków na adres 

mailowy Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej IPN w Katowicach w  celu 
publikacji i prezentacji na naszych stro-
nach internetowych.

Kolorowankę można odebrać w Przy-
stanku Historia - Centrum Edukacyjnym 
IPN w Katowicach (do wyczerpania na-
kładu) lub pobrać wersję cyfrową do 
samodzielnego wydruku ze strony inter-
netowej edukacja.ipn.gov.pl w zakładce 
oddziału w Katowicach.

Galerie plakatów 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach upamiętnia bohaterów wal-
ki o  niepodległość Polski oraz osób zaan-
gażowanych w działania powstańcze i  ple-
biscytowe na Górnym Śląsku po I wojnie 
światowej. W ramach projektu powstały 
trzy galerie: „Galeria plakatu powstańczego”,  
„Galeria Bohaterów Niepodległości” oraz „Ga-
leria Bohaterów Podziemia Niepodległościo-
wego”. Wśród uhonorowanych w nich po-
staci znajdują się zarówno czołowi działacze 
i wojskowi najwyższych stopni, jak i mniej 
znane osoby, bez pracy których nie byłoby 
jednak możliwe osiągnięcie założonych ce-
lów. Każdy z plakatów powstaje w formacie 

A2, w oparciu o archiwalną, koloryzo-
waną fotografię, opatrzoną krótkim 
biogramem.

Plakaty dostępne są bezpłatnie 
w  Przystankach Historia – Cen-
trach Edukacyjnych IPN w Katowi-
cach i  Częstochowie (do wyczer-
pania nakładu). Wersje cyfrowe 
wybranych plakatów znajdują się 
na stronie internetowej edukacja.
ipn.gov.pl w  zakładce oddziału 
w Katowicach.
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Filmy edukacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi 
filmami edukacyjnymi. Nagrania trwają 
10-15 minut i są warte obejrzenia nie tylko 
przez uczniów np. podczas zajęć szkolnych. 
Nagrania zostały umieszczone na kanale 
YouTube - IPNtv oraz na stronie interneto-
wej edukacja.ipn.gov.pl w ogólnej zakład-
ce „Multimedia” lub w zakładce oddziału 
w  Katowicach „Projekty filmowe i multi-
medialne”. Wśród naszych propozycji znaj-
dują się m.in. nagrania z cyklu „Prelekcje 
o historii”, w których prezentujemy krótkie 
wykłady z zakresu historii Polski.  

Dodatki historyczne do prasy

Tematyczne dodatki prasowe redagowane 
przez IPN w Katowicach to ciekawa lektura 
dla wszystkich. Oprócz tradycyjnej formy 
papierowej można bezpłatnie pobrać pli-
ki PDF, jak te dotyczące wszystkich trzech 
powstań śląskich, Polaków ratujących Ży-
dów w czasie II wojny światowej, czy naro-
dzin „Solidarności”. Dodatki w wersji cyfro-
wej dostępne są na stronie ipn.gov.pl/pl/
publikacje/periodyki-ipn/dodatki-histo-
ryczne-do
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Broszury edukacyjne

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej In-
stytutu Pamięci Narodowej wydaje bro-
szury edukacyjne dotyczące wybranych 
tematów z zakresu historii Górnego Śląska. 
Książki te posiadają charakter popularno-
naukowy i opatrzone są bogatym materia-
łem ilustracyjnym. Część z nich to katalogi 
wystaw opracowanych przez OBEN, roz-
szerzone o dodatkowe informacje i zdjęcia. 
Dotychczas w serii ukazały się:

• 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.

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

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

• Bogusław Tracz, „Zachodźże 
czerwone słoneczko”. Wybory 
’89 w województwie katowickim, 
Katowice-Gliwice 2019.

• 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 „Żelazny” 1925-1946. 
Niezłomny z Zagłębia, Katowice 
2020.

• Aleksandra Korol-Chudy, Kiedy 
Katowice były Stalinogrodem…  
1953-1956, Katowice 2020.

• Renata Skoczek, Rok 1920 
na Górnym Śląsku, Katowice 2020.

• Angelika Blinda, Renata Skoczek, 
Ryszard Mozgol, Konspiracja 
młodzieżowa w Chorzowie  
1948-1956, Katowice 2020.

  
Broszury dostępne są bezpłatnie w Przy-
stanku Historia – Centrum Edukacyjnym 
IPN w Katowicach (do wyczerpania na-
kładu).
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„Idąc po Ich śladach…”. Ścieżka 
edukacyjna po Miejscu Pamięci 
i Przestrogi Ravensbrück

Publikacja  „»Idąc po Ich śladach... «„. Ścież-
ka edukacyjna po Miejscu Pamięci i Prze-
strogi Ravensbrück” powstała z myślą 
o  uczniach i nauczycielach przygotowują-
cych się do wzięcia udziału w ogólnopol-
skim konkursie recytatorskim „W kręgu 
poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ra-
vensbrück” i stanowi kompendium wiedzy 

o tym kobiecym obozie koncentracyjnym. 
Książka składa się z kilku elementów. Jed-
nym z nich jest przejrzyste kalendarium: na 
tle chronologicznej historii obozu pokaza-
na jest historia Polek, m.in. transporty spe-
cjalne z Polski, powstanie konspiracyjnej 
Drużyny Harcerskiej „Mury” czy rozpoczę-
cie eksperymentów medycznych na więź-
niarkach. W szczegółowo opisanej historii 
obozu zawarto m.in. informacje dotyczące 
jego organizacji, ubioru więźniarek, wyży-
wienia, pracy, operacji doświadczalnych na 

polskich dziewczętach czy śmiertelności. 
Autorki poświęciły cały rozdział konspiracji 
– wyjątkowej działalności Polek, która była 
fenomenem na tle innych obozów koncen-
tracyjnych w czasie II wojny światowej. Czy-
telnicy dowiedzą się więc o wspomnianych 
już „Murach”, listach pisanych moczem, 
twórczości obozowych poetek czy malarek, 
tajnym nauczaniu i „szkole” obozowej. Sed-
nem publikacji jest przewodnik po byłym 
obozie. Wydawnictwo kończy się kilkoma 
stronami zawierającymi biogramy Polek 
– więźniarek oraz ich oprawców – komen-
dantów, lekarzy, pielęgniarek, SS-manów 
i aufseherek – obozowym dozorczyń.

Broszury w wersji drukowanej są dostęp-
ne dla nauczycieli i uczniów zaintereso-
wanych tematyką FKL Ravensbrück. Plik 
PDF do pobrania znajduje się na stronie 
internetowej edukacja.ipn.gov.pl/edu/
oben/katowice/materialy-edukacyjne

Kontakt:
Ewelina Małachowska 

32/ 207 07 14 
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
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Kalendarz ścienny na 2022 r.  
„Z myślą o Niepodległej”

Kalendarz ścienny na 2022 r. jest piątym 
i  ostatnim z serii „Z myślą o Niepodległej”, 
wydawanej od 2018 r. przez Oddział Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jego 
powstanie wpisuje się w cykl obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości i kształtowania się jej granic. W 2022 
r. przypada setna rocznica przejęcia władzy 
przez Polskę i Niemcy na przyznanych im 
częściach Górnego Śląska. Uroczystości ob-
jęcia, zorganizowane latem 1922 r. po polskiej 
stronie wytyczonej linii granicznej przebiega-
ły w podniosłej atmosferze, a polscy żołnierze 
wkraczający na Górny Śląsk witani byli z  ra-
dością przez tłumy Górnoślązaków. Z ziem 
Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego 
przyznanych Polsce utworzono wojewódz-
two śląskie, które stało się przemysłowym 
sercem odrodzonego kraju. Dwanaście stron 
kalendarza ściennego na 2022 r., opatrzonych 
archiwalnymi fotografiami w efektownej 
oprawie graficznej, opowiada i przypomina 
o najważniejszych aspektach związanych 
z tymi wydarzeniami.

Kalendarz dostępny bezpłatnie w Przy-
stanku Historia – Centrum Edukacyjnym 
IPN w Katowicach im. Henryka Sławika 
pod koniec 2021 r. w ramach akcji „Sto 
kalendarzy na stulecie Niepodległości”.
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Konkursy i projekty

Konkursy

VIII edycja ogólnopolskiego 
konkursu recytatorskiego  
„W kręgu poezji i prozy lagrowej 
więźniarek KL Ravensbrück”

Konkurs  skierowany do uczniów klas VIII 
szkół podstawowych i uczniów  szkół po-
nadpodstawowych, jest hołdem dla za-
mordowanych w niemieckim obozie kon-
centracyjnym dla kobiet w  Ravensbrück 
oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu. 
Zadaniem uczestników będzie przygoto-
wanie recytacji wybranego utworu poe-
tyckiego oraz fragmentu prozy na bazie 
wspomnień więźniarek FKL Ravensbrück. 

Organizatorami konkursu  są Instytut Pa-
mięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzi-
na byłych więźniarek niemieckiego  nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego KL 
Ravensbrück”  oraz  Miasto Ruda Śląska. 
Szczegółowe informacje i harmonogram 
konkursu umieszczone są w zakładce kon-
kursu na stronie internetowej edukacja.
ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty
 

VII Turniej Debat Historycznych

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla ucz-
niów szkół ponadpodstawowych, który 
wykorzystuje formułę debaty oksfordzkiej 
w edukacji historycznej. Dzięki debatom 
uczestnicy projektu nabywają i pogłębiają 
kompetencje z zakresu wystąpień publicz-
nych, a także rozwijają umiejętności pro-
wadzenia merytorycznego sporu na argu-
menty w oparciu o tematy z historii Polski 
XX wieku. Turniej realizowany jest od stycz-
nia do kwietnia 2022 r. na etapie regional-
nym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Na-
rodowej w Katowicach. Zwycięzcy turnieju 
regionalnego wezmą udział w finale VII 
Turnieju Debat Historycznych, który odbę-
dzie się w czerwcu 2022 r. w Warszawie. 
 

Kontakt: 
Koordynator ogólnopolski oraz 

regionalny dla województwa 
śląskiego: 

Ewelina Małachowska 
32/ 207 07 14

 ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Kontakt:
Koordynatorzy ogólnopolscy:                                                                          

dr Marek Kozubel
22/ 581 85 95 

marek.kozubel@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Łeszczyński
22/ 540 58 96                                                                                                               

grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl
 

Koordynator regionalny:
Renata Skoczek

32/207 07 10
renata.skoczek@ipn.gov.pl
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VI Festiwal Piosenki „O wolności”

Z systemem komunistycznym walczono za 
pomocą różnych metod, w tym również na 
polu kultury. Pieśni, tworzone poza oficjal-
nym nurtem, śpiewane były przez środowi-
ska skupione wokół opozycji – opowiadały 
o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu 
wolności i niepodległości, o zakazanej hi-
storii. Wzmacniały ducha, integrowały wo-
kół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kacz-
marski 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 kulto-
wych. Młodzi, zbuntowani, chcący wolności 
i lepszej przyszłości muzycy, piórem i sło-
wem walczyli z cenzurą. Również współ-
cześni 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 zakończe-
niu. Wspólnym mianownikiem tej twórczo-
ści jest opowieść o pragnieniu wolności. 

Celem konkursu, który odbywa się w for-
mie przeglądu muzycznego, jest przypo-
mnienie ważnych dla historii Polski utwo-
rów oraz postaci ich twórców. 

Festiwal odbywa się w dwóch etapach. 
Preeliminacje przebiegają online na 
podstawie przesłanych przez uczestni-
ków nagrań. Finał ma miejsce na scenie 
Teatru Śląskiego w Katowicach – Scena 
w Malarni. Szczegółowe warunki uczest-
nictwa znajdują się w regulaminie kon-
kursu. Terminy aktualizowane są na 
bieżąco w zakładce festiwalu na stronie 
internetowej edukacja.ipn.gov.pl/edu/
oben/katowice/konkursy-i-projekty

Współorganizatorem festiwalu jest Ślą-
skie Centrum Wolności i Solidarności 
w Katowicach

Kontakt:
Aleksandra Korol-Chudy 

32/ 207 07 01 
aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl
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Dzieje Polskiej Nauki i Techniki

Konkurs historyczny organizowany przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach oraz Zespół Szkół Samocho-
dowych i Ogólnokształcących w  Bielsku-
-Białej. Ma na celu zainteresowanie mło-
dego pokolenia dziejami polskiej nauki 
i 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 
jest sporządzenie prezentacji multimedial-
nej 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.

PLakat: 2022

Jest to druga edycja konkursu skierowanego 
do młodych projektantów graficznych – ucz-
niów szkół ponadpodstawowych, studentów 
i absolwentów szkół wyższych. Zadaniem 
uczestników jest stworzenie plakatu lub se-
rii plakatów, których tematem będzie ważna 
rocznica wydarzenia związanego z historią 
Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku. Zachę-
camy do tworzenia projektów dotyczących 
regionu Górnego Śląska.

XI Podbeskidzki Konkurs 
Historyczny „Solidarni”

Konkurs, organizowany od 2010 r. przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach we współpracy z Zarządem 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, 
poświęcony jest historii Polski w latach 
1976-1989 ze szczególnym uwzględnie-
niem wydarzeń na Podbeskidziu. Jego 
uczestnikami mogą być uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z terenu Bielska–
Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyń-
skiego i żywieckiego, szczególnie zaintere-
sowani najnowszą historią. 

Etap szkolny konkursu odbędzie się 
w grudniu 2021 r., a finał w lutym 2022 r. 
Szczegóły zostaną przesłane w paź-
dzierniku 2021 r. pocztą elektroniczną 
do wszystkich szkół ponadpodstawo-
wych oraz opublikowane na stronach 
internetowych katowickiego oddziału 
IPN i  podbeskidzkiej „Solidarności”. Or-
ganizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
zmiany terminów lub odwołania konkur-
su ze względów epidemicznych.

Kontakt:
Marek Łukasik 

32/ 207 05 69 
marek.lukasik@ipn.gov.pl

Kontakt:
Koordynator: 

Artur Kasprzykowski 
32/ 207 05 68 

artur.kasprzykowski@ipn.gov.pl

Kontakt:
Szymon Węglowski 

22/ 581 88 57
szymon.weglowski@ipn.gov.pl
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„Nieznane miejsca pamięci w mojej 
okolicy” – konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest zainteresowanie regio-
nalną historią zapomnianych lub zaniedba-
nych miejsc pamięci narodowej. Na terenie 
Polski znajduje się wiele niezarejestrowanych 
miejsc pamięci. Są to, odchodzące w zapo-
mnienie i niszczejące, pomniki, kapliczki, mo-
giły czy pamiątkowe tablice. Ludzie, którzy 
o  nie dbali również powoli odchodzą. Zada-
niem uczestnika konkursu jest zrobienie mak-
symalnie 3 zdjęć wybranego miejsca pamięci 
oraz napisanie o nim lub o wydarzeniu z nim 
związanym krótkiego opracowania historycz-
nego. Konkurs podzielony będzie na dwie ka-
tegorie: szkół podstawowych i średnich. 

Konkurs na grę planszową dotyczącą 
powstań śląskich i plebiscytu
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych, jak 
i   osób dorosłych. Zadaniem uczestników 
jest przygotowanie gry, nawiązującej i inspi-
rowanej historią powstań śląskich i  plebis-
cytu (wybranymi motywami, wydarzeniami, 
postaciami, tematami). Celem konkursu jest 
upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach 
związanych z powstaniami śląskimi i plebis-
cytem, kształtowanie umiejętności poszuki-
wania i analizowania informacji, utrwalanie 
postaw patriotycznych i obywatelskich, roz-
wijanie zainteresowań historycznych i twór-
czych pasji.

Szczegółowe informacje zostaną poda-
ne na stronie internetowej edukacja.ipn.
gov.pl jesienią 2021 r.

Kontakt:
Maryla Czupryńska-Szczupak 
maryla.szczupak@ipn.gov.pl

Kontakt:
Angelika Blinda

32/207 07 02
angelika.blinda@ipn.gov.pl

Kontakt: 
Marek Łukasik 

32/ 207 05 69 
marek.lukasik@ipn.gov.pl

Projekty edukacyjne

„Łączka”  
i inne miejsca poszukiwań

Jest to projekt edukacyjny, organizowany 
przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz 
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji w Warsza-
wie. Młodzież bierze udział w sześciu spot-
kaniach z pracownikami IPN zaangażowa-
nymi w poszukiwania miejsc skrywających 
ciała pomordowanych przez komunistów 
polskich patriotów. Projekt polega na przy-
gotowaniu dwuminutowego filmu związa-
nego z tematyką projektu. 

Szczegółowe informacje zostaną podane 
na stronie internetowej edukacja.ipn.gov.pl 
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Cykle edukacyjne, lekcje,
zajęcia terenowe, warsztaty 

Informujemy, że w przypadku zagroże-
nia epidemiologicznego lekcje i szkolenia 
będą realizowane w sieci internetowej on-
-line na platformach ZOOM oraz Teams.

Cykle edukacyjne

Kresy Zachodnie

Druga edycja projektu edukacyjnego po-
wstałego z inspiracji przedsięwzięcia edu-
kacyjnego „Łączka i inne miejsca poszuki-
wań” i skierowanego do uczniów szkół woj. 
śląskiego. Jego celem jest zainteresowanie 
młodego pokolenia dziejami wojewódz-
twa śląskiego w okresie międzywojennym. 
Analogicznie do projektu „Łączka” ucznio-
wie spotykać się będą z pracownikami IPN 
i innymi badaczami zajmującymi się hi-
storią jedynej w okresie międzywojennym 
autonomicznej jednostki administracyjnej 
II Rzeczpospolitej Polskiej. Efektem tych 
spotkań będą filmy, prezentacje, projek-
ty upamiętnień miejsc i ludzi związanych 
z całym spektrum interesujących dziejów 
tego najmniejszego pod względem tery-
torialnym, a pod względem gospodarczym 
najważniejszego województwa. 

Bielskie spotkania  
z historią najnowszą

Cykl edukacyjny organizowany we współ-
pracy z Książnicą Beskidzką (Bielsko-Biała, 
ul. Słowackiego 27 a). Spotkania z pracow-
nikami IPN i badaczami historii zajmujący-
mi się najnowszymi dziejami, będą odby-
wać się w ostatni poniedziałek miesiąca.  

Lekcje

Przeznaczone są dla uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. Tematy 
realizują podstawę programową z historii, 
języka polskiego, religii, etyki oraz wiedzy 
o społeczeństwie. Zajęcia są bezpłatne. 
Proszę zapoznać się z regulaminem znaj-
dującym się na początku oferty.

 �Polskie drogi do niepodległości 1914-1918
 �Zbrodnia katyńska
 �„Puść mnie matko do powstania”.  
Powstania śląskie 1919-1920-1921
 �Walka o dusze Górnoślązaków – polska 
i niemiecka propaganda plebiscytowa

Kontakt : Angelika Blinda, 32/ 207 07 15,  
angelika.blinda@ipn.gov.pl

 �Zbrodnia katyńska
 �Świat żydowski przed i po Zagładzie – za-
jęcia przygotowujące do wizyty w Miejscu 
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
 �Polacy ratujący Żydów
 �Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla 
kobiet 

Kontakt: Ewelina Małachowska, 32/ 207 07 14,  
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl 

 �Polski wrzesień 1939 
 �Śląski Wrzesień 1939 
 �II Rzeczpospolita
 �Powstanie Warszawskie
 �Zbrodnia katyńska
 �inne tematy po uzgodnieniu z prowadzą-
cym

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

Kontakt:
Marek Łukasik 

32/ 207 05 69 
marek.lukasik@ipn.gov.pl

Kontakt: 
Sylwia Dziurok 

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

Kontakt: 
Marek Łukasik 

32/ 207 05 69 
marek.lukasik@ipn.gov.pl 

Artur Kasprzykowski 
32/ 207 05 68 

artur.kasprzykowski@ipn.gov.pl
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Oferta regionalna – Bielsko-Biała

 �„Katastrofa An 24 na zboczu Policy”. Oko-
liczności pierwszej, dużej katastrofy sa-
molotu pasażerskiego w Polsce. 

 �„Tadeusz Jordan Rozwadowski” Historia 
przemilczanego generała, bohatera na-
szej niepodległości.

 �„Monarchia czy republika?” Rola Naczel-
nego Komitetu Narodowego i Rady Re-
gencyjnej w odzyskiwaniu niepodległo-
ści przez Polskę.

 �„Podziemie niepodległościowe na Pod-
beskidziu”. Historia podziemia antyko-
munistycznego po zakończeniu II wojny 
światowej. 

 �„Zbrodnie sądowe w okresie terroru ko-
munistycznego w świetle wybranych do-
kumentów z procesu Danuty Siedzików-
ny ps. Inki.” Warsztaty w trakcie, których 
analizie są poddawane najważniejsze do-
kumenty z procesu Inki, ukazujące, czym 
jest zbrodnia sądowa. Zajęcia są poprze-
dzone jednogodzinnym filmem „Inka”

 �„A jak to było z budową?” Historia nielegal-
nie wzniesionego w 1972 r. w miejscowości 
Cisiec na Żywiecczyźnie kościoła.

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

Oferta regionalna – Częstochowa

 �Urodził się by służyć Polsce. Gen. bryg. 
Janusz Gąsiorowski 1889-1949.

 �Wkroczenie Wojska Polskiego na Ziemię 
Lubliniecką w 1922 r.

 �Wołyńska Brygada Kawalerii w boju pod 
Mokrą 1 IX 1939 r.

 �Działania bojowe 7 Dywizji Piechoty w re-
gionie częstochowskim 1-4 IX 1939 r.

 �Krakowska Brygada Kawalerii w boju 
pod Kaletami i Woźnikami 1 - 2 IX 1939 r.

 �„Krwawy poniedziałek” w Częstochowie. 
Przyczyny i przebieg jednej z najwięk-
szych niemieckich zbrodni wojennych 
w Polsce we wrześniu 1939 r.

 �Między Częstochową a Lublińcem. Zapo-
mniani Żołnierze Niezłomni 1945-1947.

 �Czas „Jaguara”. Bohater niezłomny Stani-
sław Lisiecki 1908-1946.

Kontakt: Adam Kurus, 34/ 370 70 17, 
adam.kurus@ipn.gov.pl

Warsztaty

Śledztwo katyńskie

To nowoczesny warsztat edukacyjny po-
zwalający nauczycielom i edukatorom 
włączyć uczestników w detektywistyczne 
dochodzenie, którego celem jest ustalenie 
tożsamości ofiar Zbrodni Katyńskiej. War-
sztaty mają nie tylko przedstawić okolicz-
ności zbrodni, ale też służyć upamiętnieniu 
ofiar i zaznajomieniu uczniów ze specyfiką 
pracy historyków. Kluczowym elemen-
tem warsztatów są przedmioty wydobyte 
z  dołów śmierci, których oryginały znaj-
dują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. 
Przedmioty te – których właścicieli często 
nie znamy – są niemymi świadkami ludo-
bójstwa popełnionego przez Związek So-
wiecki na polskich obywatelach. „Śledztwo 
katyńskie” rozwija umiejętności analizy 
historycznej, kojarzenia faktów, stawiania 
hipotez i wyciągania wniosków. Może być 
świetnym uzupełnieniem wiedzy osób do-
brze znających tematykę katyńską, które 
jednak chcą ją poszerzyć, np. przez pozna-
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wanie detali wyposażenia wojskowego czy 
odznaczeń polskiego oficera II Rzeczypo-
spolitej. Równocześnie jednak „Śledztwo 
katyńskie” może skłonić nieobeznanych 
z tematyką uczniów, aby bliżej zaintereso-
wali się historią Katynia. Warsztaty są prze-
znaczone zarówno dla uczniów szkół pod-
stawowych jak i ponad-podstawowych, 
w wieku od 12 lat. 

Kontakt: 
dr Kornelia Banaś 

32/ 207 07 11 
kornelia.banas@ipn.gov.pl

Zajęcia terenowe 

Co kryją archiwa IPN? 

Lekcje archiwalne przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych (także niedo-
widzących 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 – po-
lega 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, Kor-
nela Morawieckiego czy Krzysztofa Skiby. 

Kontakt:
Angelika Blinda 

32/ 207 07 15 
angelika.blinda@ipn.gov.pl  

Ewelina Małachowska 
32/ 207 07 14

 ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Zajęcia dla szkół z województwa śląskie-
go w miarę możliwości będą odbywać 
się w  siedzibie Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej przy ul. Józefowskiej 
102 w Katowicach.

Grupa uczniowska może liczyć maksy-
malnie 20 osób. 

Zajęcia składają się z dwóch części: wy-
kładu historycznego (45 minut) i ćwiczeń 
wykorzystujących materiał edukacyjny 
„Śledztwo Katyńskie” (45 minut). Materiał 
do pobrania i samodzielnego wykorzy-
stania przez nauczyciela: https://eduka-
cja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/
warsztaty-edukacyjne/92898,Sledztwo-
-katynskie.html
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Katowickie więzienie  
w okresie nazizmu i stalinizmu 

Zajęcia prowadzone w Areszcie Śledczym 
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10a są 
skierowane do uczniów klas ponadpodsta-
wowych. W ramach zajęć uczniowie po-
znają historię obiektów oraz losy osadzo-
nych w nich osób. 

W ramach projektu realizowane są dwa te-
maty:

• „Porzućcie nadzieję, którzy 
tu wchodzicie…” – katowickie 
więzienie w latach 1939-1956

• Kapłan skazany na śmierć   
– ks. Jan Macha (1914-1942)

W razie obostrzeń epidemiologicznych te-
mat będzie realizowany online.

Radzionków – Centrum 
Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRS w 1945 r. 

Każda rocznica wywózek Górnoślązaków do 
ZSRS w 1945 r. jest szczególną okazją do zapo-
znania 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). 
 

„Węgierska Górka  
– Westerplatte południa”. 

Wyjazd edukacyjny do Węgierskiej Gór-
ki celem poznania historii schronów bo-
jowych, ich roli w czasie walk w wojnie 
obronnej 1939 r.

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 
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Archiwum 
historii mówionej

Notacje

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 kilka-
set nagrań ze świadkami wydarzeń z naj-
nowszej historii Polski. Notacje rejestrowa-
ne są techniką audio i video. W większości 
podczas ich realizacji wykorzystywana jest 
metoda biograficzna. Zasoby AHM są wy-
korzystywane do celów naukowych i edu-
kacyjnych, publikowane na historycznych 
portalach internetowych IPN oraz na stro-
nach nowego serwisu IPN opowiedziane.
ipn.gov.pl

Portal „Opowiedziane. Archiwum 
Historii Mówionej IPN” 

opowiedziane.ipn.gov.pl

Ogólnopolski portal internetowy pozwala-
jący na zapoznanie się z archiwalnym zaso-
bem IPN w zakresie historii mówionej. Dzię-
ki serwisowi można spojrzeć w przeszłość 
oczami bardzo wielu osób. Wspomnienia, 
które przekazali nam Świadkowie, dotykają 
najważniejszych zagadnień polskiej historii, 
jak: II wojna światowa, wywózki Polaków na 
wschód ZSRS, Zbrodnia Katyńska, ratowanie 
Żydów przez Polaków w czasie Holocaustu, 
Rzeź Wołyńska, Powstanie Warszawskie czy 
opozycja w PRL. Serwis jest stale rozbudo-
wywany o kolejne relacje i funkcjonalności. 
Docelowo będzie można na nim zapoznać 
się ze wszystkimi nagraniami notacyjnymi, 
zrealizowanymi przez pracowników Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Kontakt: 
Ewelina Małachowska 

32/ 207 07 14 
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
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Wystawy

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przygotowuje wystawy edu-
kacyjne, przeznaczone do wypożyczenia zainteresowanym instytucjom i szkołom. Są to 
ekspozycje o tematyce regionalnej oraz ogólnopolskiej, związane z bieżącymi rocznicami 
i najważniejszymi wydarzeniami dla narodu polskiego. Ekspozycje przygotowane są naj-
częściej w formie roll-upów lub w systemach wystawienniczych opartych na metalowych 
stelażach. 

Regulamin  
wypożyczania  
wystaw:

• Wystawę można wypożyczyć w ściśle określonym terminie, uzgodnionym  
z osobą odpowiedzialną z ramienia IPN i wpisanym 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 właściwe 
zabezpieczenie 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 plansz 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
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Wystawy plenerowe

Powstania śląskie 1919-1921

Wystawa „Powstania śląskie 1919–1921” zo-
stała przygotowana przez Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach 
w ramach projektu wystaw elementarnych 
Instytutu Pamięci Narodowej i przystosowa-
na do ekspozycji plenerowej. Składa się z 15 
paneli, prezentujących w układzie chronolo-
gicznym najważniejsze wydarzenia z lat 1918–
1922, czyli okresu, w którym ważyły się losy 
regionu. Koniec I wojny światowej, pierwsze i 
drugie powstanie śląskie, plebiscyt górnoślą-
ski oraz poprzedzająca go kampania propa-
gandowa, trzecie powstanie śląskie, a w koń-

cu podział regionu i  przejęcie przyznanej 
części Górnego Śląska przez administrację 
polską – to najważniej aspekty tej opowieści.

Informacje techniczne:  wystawa składa 
się z 15 paneli wystawienniczych formatu 
100 x 200 cm, zamontowanych na 5 ste-
lażach wystawienniczych o kształcie gra-
niastosłupa prostego trójkątnego. Przy 
prezentacji zewnętrznej każdy stelaż nale-
ży obciążyć bloczkami betonowymi, któ-
re również można wypożyczyć.  Wystawę 
można prezentować we wnętrzach.
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TU rodziła się opozycja.  
Między Czerwcem ’76  
a Sierpniem ’80

Wystawa prezentuje kształtowanie się 
opozycji demokratycznej w Polsce w dru-
giej połowie lat 70. XX. W czerwcu 1976  r. 
władze komunistyczne zapowiedziały pod-
wyżki cen, obejmujące podstawowe arty-
kuły spożywcze. Spauperyzowane społe-
czeństwo odpowiedziało 25 czerwca, gdy 
zastrajkowało 97 zakładów pracy. W  Ra-
domiu, Ursusie i Płocku robotnicy wyszli 
na ulice. Represje, które spadły na prote-
stujących i dotknęły ich bliskich, zrodziły 
spontaniczne akcje pomocy materialnej, 
medycznej i prawnej. Wkrótce zaczęły for-
mować się ośrodki opozycji demokratycz-
nej: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela, Wolne Związki Zawodowe, Studenckie 

Komitety Solidarności, Konfederacja Polski 
Niepodległej, Ruch Młodej Polski. Czoło-
wym działaczem opozycji demokratycz-
nej w województwie śląskim był Kazimierz 
Świtoń. W lutym 1978 r. w swoim miesz-
kaniu w Katowicach Kazimierz Świtoń po-
wołał pierwszy w PRL Komitet Wolnych 
Związków Zawodowych.

Informacje techniczne:   wystawa składa 
się z 15 paneli wystawienniczych formatu 
100 x 200 cm, zamontowanych na 5 stela-
żach wystawienniczych o kształcie grania-
stosłupa prostego trójkątnego (3 stelaże 
z częścią ogólnopolską, 2 stelaże z częścią 
regionalną - województwo śląskie). Przy 
prezentacji zewnętrznej każdy stelaż nale-
ży obciążyć bloczkami betonowymi, któ-
re również można wypożyczyć.  Wystawę 
można prezentować we wnętrzach. Teksty 
na panelach wystawowych są prezentowa-
ne w języku polskim i angielskim. 
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TU rodziła się »Solidarność«

Wystawa ukazuje ogólnopolskie maso-
we strajki z lipca, sierpnia i września 1980 
r., które doprowadziły do zawarcia czte-
rech porozumień pomiędzy strajkującymi 
robotnikami, a władzami PRL, które dały 
możliwość powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, skupiającego w swoich szeregach 
prawie dziesięć milionów członków. Wysta-
wa składa się z części ogólnopolskiej, regio-
nalnej – obejmującej swym zasięgiem ów-
czesne województwa katowickie, bielskie 
i częstochowskie – oraz części lokalnych, 
poświęconych Bielsku-Białej, Dąbrowie 
Górniczej, Jastrzębiu Zdroju,  Tarnowskim 
Górom, Częstochowie i Gliwicom. 

Informacje techniczne:  wystawa składa 
się z 15 paneli wystawienniczych formatu 
100 x 200 cm, zamontowanych na 5 stela-
żach wystawienniczych o kształcie grania-
stosłupa prostego trójkątnego (2 stelaże 
z częścią ogólnopolską, 2 stelaże z  częś-
cią regionalną, 1 stelaż z wybraną częś-
cią lokalną). Przy prezentacji zewnętrznej 
każdy stelaż należy obciążyć  bloczkami 
betonowymi, które również można wy-
pożyczyć.  Wystawę można prezentować 
także we wnętrzach. Teksty na panelach 
wystawowych są prezentowane w języku 
polskim i angielskim.
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TU rodziła się »Solidarność« 
rolników

Chłopski opór przeciwko komunistycznym 
rządom, wyrażający się poparciem dla Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego w  latach 
1945-1947 i sprzeciwem wobec kolekty-
wizacji stanowił istotny, choć głośno nie-
wyrażony - element tradycji polskiej wsi. 
Wspieranie przez rządy PZPR niewydolnej 
własności państwowej i „spółdzielczej”, 
liczne absurdy gospodarcze i administra-
cyjne uderzały w interesy rolników, w rę-
kach których było 80 procent ziemi. Nie-
zadowolenie powiększył jeszcze kryzys 
gospodarczy drugiej połowy lat 70. XX w. 
W takiej atmosferze narodziły się pierw-
sze inicjatywy opozycyjne na wsi. Władze 
zostały zmuszone do rozmów i 19 lutego 

1981 r. podpisano porozumienie w Rzeszo-
wie, a 20 lutego w  Ustrzykach Dolnych. 
Były one dla wsi odpowiednikiem Porozu-
mień Sierpniowych 1980 r. 

Informacje techniczne:  wystawa składa 
się z 9 paneli wystawienniczych formatu 
100 x 200 cm, zamontowanych na 3 stela-
żach wystawienniczych o kształcie grania-
stosłupa prostego trójkątnego (2 stelaże 
z częścią ogólnopolską, 1 stelaż z częścią 
regionalną - województwo śląskie). Przy 
prezentacji zewnętrznej każdy stelaż nale-
ży obciążyć  bloczkami betonowymi, któ-
re również można wypożyczyć.  Wystawę 
można prezentować we wnętrzach.
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Wystawy przeznaczone 
do prezentacji 
we wnętrzach
 Rok 1919 na Górnym Śląsku 

Wystawa, przygotowana w ramach obcho-
dów stulecia I powstania śląskiego, przed-
stawia najważniejsze wydarzenia jakie 
rozegrały się na Górnym Śląsku tuż po za-
kończeniu I wojny światowej. Górnoślązacy, 
w odróżnieniu od Polaków zamieszkałych 
w innych regionach, nie znaleźli się w gra-
nicach odrodzonego państwa polskiego. 
Droga do włączenia Górnego Śląska w gra-
nice II RP była długa i trudna. Rok 1919 był 
pierwszym etapem dyplomatycznej, kon-
spiracyjnej i zbrojnej walki prowadzonej 
pomiędzy Polakami, a Niemcami o przy-
należność państwową tego regionu. Na 
dziewięciu planszach przedstawiono naj-
ważniejsze wydarzenia takie jak powsta-
nie Polskiej Organizacji Wojskowej Górne-
go Śląska, decyzje traktatu wersalskiego 
z czerwca 1919 r., na mocy których o losach 
tego regionu miał zadecydować plebiscyt. 
Na unikalnych, często dotąd nie publikowa-
nych, zdjęciach ukazano przyczyny, prze-
bieg i skutki I powstania śląskiego. Ostat-
nia plansza jest poświęcona między innymi 
wyborom komunalnym przeprowadzonym 
w listopadzie 1919 r., w których Polacy od-
nieśli spory sukces zyskując przedstawicieli 
we władzach miast i gmin.     

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 9 plansz roll-up o wymiarach 100 x 200 cm.
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Rok 1920 na Górnym Śląsku 

Wystawa, przygotowana w ramach obcho-
dów 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 zdecydo-
wać plebiscyt. Zgodnie z postanowieniami 
tego traktatu wojska niemieckie opuściły 
obszar plebiscytowy, a w ich miejsce przyby-
ły wojska francuskie i włoskie. Rządy objęła 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Ple-
biscytowa, której zadaniem było utrzymać 
ład publiczny oraz przygotować i przepro-
wadzić głosowanie. Na rzecz przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski intensywnie dzia-
łał Polski Komisariat Plebiscytowy w Byto-
miu z Wojciechem Korfantym. Taką samą 
działalność na rzecz pozostawienia Górnego 
Śląska w Niemczech prowadził Niemiecki 

Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Ka-
towicach. Napięte relacje pomiędzy polską 
i  niemiecką ludnością osiągnęły apogeum 
w  sierpniu 1920 r., kiedy wojsko polskie to-
czyło ciężkie walki z bolszewikami. Niemcy, 
chcąc wykorzystać trudną sytuację Polski, 
podjęli zbrojną próbę przejęcia obszaru 
plebiscytowego. Konsekwencją drama-
tycznych wydarzeń, które rozegrały się 17 
i 18 sierpnia na ulicach Katowic, była śmierć 
znanego polskiego lekarza i działacza naro-
dowego Andrzeja Mielęckiego, zniszczenie 
wielu polskich lokali oraz wybuch II powsta-
nia śląskiego. Działania zbrojne zakończyły 
się dla Polaków rozwiązaniem znienawi-
dzonej niemieckiej policji Sicherheitspolizei 
i utworzeniem polsko-niemieckiej Policji 
Plebiscytowej. Pod koniec grudnia Między-
sojusznicza Komisja ogłosiła Regulamin gło-
sowania, ale termin plebiscytu nadal pozo-
stawał nieznany. 

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 9 plansz roll-up o wymiarach 100 x 200 cm.
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Rok 1921 na Górnym Śląsku 

Wystawa, przygotowana w ramach ob-
chodów stulecia plebiscytu i III powstania 
śląskiego, jest kontynuacją wystawy „Rok 
1920 na Górnym Śląsku”. 

Dnia 10 stycznia 1921 r. wszedł w życie „Re-
gulamin plebiscytu na Górnym Śląsku”. 
Dokument regulował najważniejsze kwe-
stie związane z głosowaniem, które miało 
rozstrzygnąć kwestię przynależności pań-
stwowej regionu. Dalsze szczegóły wraz 
z  datą plebiscytu zostały ogłoszone przez 
Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Ple-
biscytową pod koniec lutego. W niedzielę 
palmową 20 marca 1921 r. odbył się wycze-
kiwany przez mieszkańców Górnego Śląska 
plebiscyt, którego wyniki okazały się nie-
korzystne dla Polski. Niewiele ponad 40 % 
głosów zostało oddanych za Polską i ponad 
59 % za Niemcami. We wschodnich powia-
tach obszaru plebiscytowego zdecydowa-
na większość głosujących wrzuciła kartkę 
za Polską. To skłoniło Wojciecha Korfante-
go do zaproponowania podziału spornego 
terenu aby część wschodnia z obszarem 
przemysłowym przypadła Polsce. Między-
sojusznicza Komisja nie zdołała wypraco-
wać wspólnej propozycji i przedstawiła 
dwie różne koncepcje. Ostateczną decyzję 
miała podjąć Rada Najwyższa. Wobec od-
głosów o planach przyznania Polsce tylko 
dwóch południowych rolniczych powiatów 
strona polska podjęła decyzję o wybuchu 
III powstania śląskiego. Po zakończeniu 
walki zbrojnej obszar plebiscytowy ponow-
nie objęła we władanie Międzysojusznicza 
Komisja, a decyzję o przebiegu granicy 
polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku mieli 
podjąć przedstawiciele wielkich mocarstw. 
Pracę nad wytyczeniem przyszłej grani-
cy trwały kilka miesięcy i ostateczne roz-
strzygnięcie nastąpiło w październiku.

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 9 plansz roll-up o wymiarach 100 x 200 cm. 
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Robert Oszek (1896–1938)  
– żołnierz Niepodległej 

Wystawa poświęcona bohaterowi wojny 
polsko-bolszewickiej oraz III powstania ślą-
skiego. Robert Oszek urodził się w 1896 r. 
w Zabrzu, w rodzinie górniczej. Jako nasto-
letni chłopiec, by spełnić marzenia o egzo-
tycznych podróżach, uciekł z domu i zaciąg-
nął 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 Że-
laznym II i I klasy. Następnie zdezerterował 
z armii niemieckiej, by zaciągnąć się do pol-
skiej marynarki wojennej. Walczył przeciw-
ko bolszewikom we flotylli pińskiej i dnie-
przańskiej. 

Podczas III powstania śląskiego utworzył 
oddział szturmowy marynarzy, wyposażony 
w samochód pancerny „Korfanty”. Zdaniem 
niektórych uczestników walk, jego odwaga 
i bohaterstwo w  krytycznych momentach 
niemieckiej kontrofensywy zadecydowały 
o powstrzymaniu niemieckiego natarcia, 
a tym samym o sukcesie powstania. Na po-
lecenie Wojciecha Korfantego stłumił bunt 
w dowództwie grupy „Wschód”, aresztując 
jego przywódców m.in. późniejszego woje-
wodę Michała Grażyńskiego. Za działalność 
na Górnym Śląsku został dwukrotnie od-
znaczony Krzyżem Walecznych i ponownie 
przedstawiony do odznaczenia krzyżem 
Virtuti Militari. Zmarł w 1938 r. w Katowicach. 

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 9 plansz roll-up o wymiarach 100 x 200 cm. 
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Zgładzona formacja. Policja 
Województwa Śląskiego 1922-1939 

Przedwojenne województwo śląskie było 
jedynym w II Rzeczypospolitej, które cie-
szyło się autonomią. Jednym z jej prze-
jawów była niezależna formacja porząd-
kowa, wzorowana na Policji Państwowej 
– Policja Województwa Śląskiego. Jej trzon 
stanowili funkcjonariusze służący wcześ-
niej w  polskich formacjach policyjnych 
okresu powstań śląskich i plebiscytu oraz 
walk o niepodległość. Przez siedemnaście 
lat śląscy policjanci chronili dobytek i bez-
pieczeństwo obywateli, zwalczając prze-
stępczość pospolitą i działalność skrajnych 
ugrupowań politycznych. Strzegli granic 

i  bezpieczeństwa państwa. Wystawa pre-
zentuje dzieje tej formacji aż do wybuchu 
II wojny światowej i udziału funkcjonariuszy 
w walkach obronnych oraz ich tragicznych 
losów (Zbrodnia Katyńska, obozy koncen-
tracyjne) po zajęciu terytorium Rzeczypo-
spolitej przez Niemców i Sowietów. Szacuje 
się, że spośród przeszło 3 tys. śląskich po-
licjantów 80 procent nie przeżyło wojny. 
Ci, którzy przeżyli, po wojnie byli szykano-
wani przez władze komunistyczne. 

Informacje techniczne: wystawa składa 
się z 22 tablic o wymiarach 100 x 210 cm. 
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Koniec i początek.  
Rok 1945 na Górnym Śląsku 

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, two-
rzeniem się polskiej administracji, polityką 
narodowościową, wysiedleniem ludności 
niemieckiej, funkcjonowaniem systemu 
obozowego i odbudową życia społeczno-
-gospodarczego w ramach Polski Ludowej.
 

Informacje techniczne:  wystawa przygo-
towana jest w dwóch systemach wysta-
wienniczych: 

wariant I: 20 plansz roll-up o wymiarach 85 
x 200 cm 

wariant II: 20 plansz o wymiarach 100 x 140 
cm oraz 20 plansz o wymiarach 70 x 100 cm 
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Już zachodzi czerwone słoneczko. 
Wybory ’89 w województwie 
katowickim 

Rok 1989 okazał się przełomowym. Wybo-
ry parlamentarne w czerwcu 1989 r., choć 
tylko w części demokratyczne, uruchomiły 
lawinę, której nie dało się już zatrzymać. 
Erozja  komunistycznego systemu władzy 
nabrała rozpędu. Rozpoczęły się zmiany 
o  charakterze ustrojowym, które dopro-

wadziły do odzyskania przez Polskę nie-
podległości, a w wymiarze europejskim do 
upadku sowieckiej dominacji i zniesienia 
żelaznej kurtyny. 

Wystawa jest poprawioną i odświeżoną 
wersją ekspozycji z 2014 „«Zachodźże czer-
wone słoneczko». Wybory’89 w wojewódz-
twie katowickim“ i powstała we współpra-
cy z Muzeum w Gliwicach. W nowej szacie 
graficznej zaprezentowano na niej plakaty, 
liczne materiały ulotne, a przede wszyst-
kim fotografie przywołujące atmosferę 
owego „roku cudów”, czasu, w którym Po-
lacy zainicjowali demontaż systemu komu-
nistycznego w Europie na wschód od Łaby.

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 20 plansz roll-up o wymiarach 70 x 100 cm.
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Ojcowie Niepodległości 

Część wstępna zawiera m.in. opis idei wy-
stawy, mapę Polski z lat 1918- 1923 prezen-
tującą proces kształtowania się polskich 
granic, oś czasu ukazującą najważniejsze 
wydarzenia procesu odbudowy państwo-
wości, a także przedruki pierwszych stron 
Monitora Polskiego z pierwszych dni nie-
podległości. W głównej części wystawy 
zaprezentowane zostały postaci Józefa Pił-
sudskiego, Romana Dmowskiego, Ignace-
go Jana Paderewskiego, Wincentego Wi-
tosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego 
Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych 
zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących 
tytułowych „Ojców Niepodległości”, plan-
sze zawierają również krótkie biogramy po-
staci, a także interesujący wybór fotografii 
archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy 

jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i poli-
tycy, a także działacze społeczni. Reprezen-
towali różne poglądy polityczne, różnili się 
przynależnością społeczną i religią, urodzili 
się pod różnymi zaborami. Mimo to potra-
fili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzęd-
nego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie ozna-
czało to, że we wszystkim byli zgodni i we 
wszystkim wzorowo współdziałali. Pozo-
stali wierni własnym poglądom, ale wyko-
rzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, 
poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. 

Informacje techniczne: wystawa składa 
się z 15 plansz roll-up o wymiarach 100 x 
200 cm. Dostępna jest również wersja ze-
wnętrzna składająca się z 18 plansz na 6 
ekspozytorach. 
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„Semper Fidelis”  
Walki o Lwów 1918-1919

Po zakończeniu I wojny światowej okazało 
się, że wytyczenie granic terytoriów naro-
dowych przy odwoływaniu się do zasa-
dy samostanowienia było trudne, a może 
wręcz niemożliwe do realizacji. Ostatecz-
nym argumentem w wielu konfliktach 
okazywała się determinacja mieszkańców, 
by czynem zbrojnym, a nawet rzuceniem 
na szalę własnego życia, przesądzić o przy-
należności poszczególnych ziem. Konflikt 
polsko-ukraiński o Lwów i Galicję Wschod-
nią 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 Repub-
liki 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 opa-
nowania miasta przez Ukraińców; polska 
koncepcja obrony miasta; walki we Lwo-
wie; na odsiecz miastu; broń i wyposaże-
nie polskich obrońców miasta oraz polegli, 
abyśmy wolni żyli…

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 14 plansz roll-up o wymiarach 100x200 cm.
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Zbrodnia Katyńska 

Ekspozycja przedstawia historię masowe-
go mordu na polskiej inteligencji. Na rozkaz 
sowieckiego politbiura wiosną 1940 r. roz-
strzelano ponad 20 tys. jeńców wojennych 
osadzonych w obozach NKWD w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku oraz tysiące 
osób cywilnych przetrzymywanych w wię-
zieniach na terenie okupowanych przez 
ZSRS ziem polskich. Wystawa przybliża ge-
nezę polityczną zbrodni, jej przebieg oraz 

zespół działań propagandowych nazwa-
nych później kłamstwem katyńskim. Uwa-
ga zwiedzających koncentruje się na histo-
rycznych fotografiach oraz opracowaniach 
graficznych ilustrujących tragedię w  lesie 
pod Smoleńskiem.

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 15 plansz roll-up o wymiarach 85x200 cm.
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Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 

Wystawa została przygotowana przez Od-
działowe Biuro Edukacji Narodowej Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Sce-
nariusz opracowano we współpracy z Zofią 
Pilecką-Optułowicz i Andrzejem Pileckim 

(dziećmi Witolda Pileckiego). Ekspozycja 
przedstawia postać rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, uczestnika walk z bolszewikami 
z 1920 r. oraz kampanii wrześniowej z 1939 r. 
współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żoł-
nierza Armii Krajowej, więźnia KL Auschwitz, 
który zorganizował tam ruchu oporu. Zagro-
żony dekonspiracją uciekł z obozu. W 1944 
r. walczył w Powstaniu Warszawskim. Po 
jego upadku znalazł się w 2. Korpusie Pol-
skim Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
we Włoszech, następnie powrócił do ko-
munistycznej Polski, by odtworzyć rozbite 
po działaniach wojennych struktury wywia-
dowcze, działające dla Rządu Rzeczpospoli-
tej na Obczyźnie. Aresztowany w maju 1947 
r., został osadzony w Areszcie Śledczym przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie podda-
no go okrutnemu śledztwu. W 1948 r. został 
skazany na karę śmierci. 

Informacje techniczne: wystawa składa się 
z 30 plansz roll-up o wymiarach 100x200 cm.
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Ukradzione dzieciństwo 

Ekspozycja przygotowana przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie 
ukazuje życie dzieci od okresu między-
wojennego do zakończenia II wojny świa-
towej. Pokazuje jak wyglądało ich życie, 
a  także jak zmieniło się w czasie wojny. 
Okres dzieciństwa, który został brutalnie 
przerwany przez politykę terroru prowa-
dzoną przez okupantów, pozostawił w ich 
życiu ogromną traumę. Ekspozycja odnosi 
się także do losów dzieci z różnych mniej-
szości narodowych w tym: Żydów, Romów, 
Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Ka-
raimów, Ormian, Hucułów, a także do trau-
matycznych przeżyć związanych z gettem, 
obozem, przymusową pracą, deportacja-
mi, egzekucjami itd. Wystawa podzielona 
jest na siedem części, które obrazują dzieci 
w różnych rolach życiowych.

Informacje techniczne:  wystawa składa 
się z 48 paneli o wymiarach 210 x 100 cm.
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Zapomniane ogniwo.  
Konspiracyjne organizacje 
młodzieżowe na ziemiach  
polskich w latach 1944/45–1956 

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, sku-
piające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we 
wszystkich regionach uczniowie, studenci, 
młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14-21 lat. 
Przyświecały im te same cele: przekonanie 
społeczeństwa do kontynuowania oporu 
i obrony własnego systemu wartości. Za-
sadniczym jednakże zadaniem było od-
zyskanie niepodległości, rozumianej jako 
warunek restytucji wolności osobistej. Wy-
stawa ma na celu przypomnieć powojen-
ną działalność członków młodzieżowego 
podziemia – tytułowego zapomnianego 
ogniwa w walce o niepodległość Polski z 
komunizmem. 

Informacje techniczne:  wystawa składa 
się z 27 plansz o wymiarach 100 x 120 cm 
(system Pegasus – baner rozwijany na ste-
lażu). 
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Leopold Tyrmand  
– o stylu bycia »w kontrze«

Leopold Tyrmand to wybitny pisarz, 
dziennikarz i publicysta. Jeden z najbar-
dziej oryginalnych polskich prozaików 
drugiej połowy XX w., który w najtrudniej-
szych czasach zachował wymagającą od-
wagi niezależność intelektualną. Wysta-
wa lapidarnie nakreśla światopoglądowy 
portret pisarza, który był nie tylko zde-
cydowanym przeciwnikiem komunizmu, 
ale także arbitrem elegancji, miłośnikiem 
kobiet, mody, architektury oraz wielkim 
propagatorem jazzu, zakazanego w cza-
sach stalinowskich. 

 

Informacje techniczne: wystawa składa 
się z 13 plansz formatu 100 x 200 cm z de-
dykowanym aluminiowym systemem 
wystawienniczym, dającym możliwość 
montażu w różnych układach przestrzen-
nych. Do wystawy dołączony jest odtwa-
rzacz muzyki ze ścieżką dźwiękową.
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Gry i puzzle edukacyjne

Edukacyjne gry planszowe oraz puzzle historyczne pozwalają przyswajać wiedzę przy oka-
zji dobrej zabawy. Taka forma intelektualnej rozrywki została doceniona zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych. Do każdego wydawnictwa IPN dołączone jest ilustrowane opraco-
wanie historyczne w ciekawy sposób omawiające poruszaną tematykę.

Wydawnictwa regionalne

W ramach obchodów stulecia Powstań 
Śląskich Oddziałowe Biuro Edukacji Na-
rodowej IPN w Katowicach przygotowało 
puzzle historyczne o różnym stopniu trud-
ności, dedykowane dla różnych kategorii 
wiekowych odbiorców. Puzzle przezna-
czone są przede wszystkim do dystrybucji 
w szkołach oraz instytucjach kultury, wśród 
nauczycieli, wychowawców, edukatorów, 
jako nagrody dla uczestników konkursów 
historycznych. 

Puzzle historyczne  
„Plebiscyt górnośląski 20 III 1921”

Puzzle wydane zostały z okazji setnej roczni-
cy plebiscytu górnośląskiego. Ze względu na 
dużą liczbę małych elementów jest to ukła-
danka o znacznym stopniu trudności, adre-
sowana do młodzieży oraz osób dorosłych. 
Na puzzlach przedstawiono plakat plebis-
cytowy, autorstwa Stanisława Ligonia „Tylko 
z  Polską lud śląski rozerwie okowy niewoli”, 
wydany w 1920 r. w związku z prowadzoną 
kampanią propagandową na rzecz pozyska-
nia w plebiscycie głosów za Polską. 
 
Liczba elementów do ułożenia: 560, wy-
miary po ułożeniu: 56 x 42 cm
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Puzzle historyczne  
„III powstanie śląskie, 1921”

Puzzle historyczne „III powstanie śląskie, 
1921” wydane zostały z okazji setnej rocz-
nicy wybuchu III powstania śląskiego. Ze 
względu na liczbę 120 elementów oraz 
grafikę układanego obrazka, adresowane 
są przede wszystkim do dzieci młodszych 
klas szkoły podstawowej. Na puzzlach 
przedstawiono fotografię powstańców 
śląskich z 3. Kompanii 16. Pułku Piechoty 
wojsk powstańczych. Na pozowanym zdję-
ciu widocznych jest czterech młodzieńców 
w umundurowaniu oraz z bronią w ręku.
  
Liczba elementów do ułożenia: 120, wy-
miary po ułożeniu: 29,7 x 42 cm
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Puzzle edukacyjne do kolorowania  
„Powstaniec śląski” i „Sanitariuszka 
powstańcza”

Puzzle do kolorowania „Powstaniec śląski” 
i „Sanitariuszka powstańcza” są dodatkiem 
edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Mogą stanowić 
podstawę do rozpoczęcia opowieści o wy-
darzeniach na Górnym Śląsku, puentować 
lekcję o tematyce regionalnej lub też uatrak-
cyjniać spotkania historyczne i wydarzenia 
edukacyjne. Celem wydania puzzli jest po-
pularyzacja wiedzy o regionie i historii po-
wstań śląskich wśród najmłodszych, w for-

mule odpowiedniej do wieku i umiejętności 
odbiorcy. Puzzle wykonano w dwóch wzo-
rach, w  zależności od zainteresowań dzieci. 
Każdy z  zestawów składa się z 20 elemen-
tów, umieszczonych na tekturowej tacce. 
Po ułożeniu powstaje obrazek w formacie 
kartki A4. Rysunki wykorzystane na puzzlach 
przedstawią dwie uniwersalne postacie – 
symbole powstań śląskich – powstańca oraz 
sanitariuszkę. Po ułożeniu wybranego zesta-
wu, otrzymany rysunek można pokolorować 
kredkami, flamastrami bądź farbami.

Do każdego z zestawów dołączona jest 
ulotka z komentarzem historycznym 
oraz pokolorowanym rysunkiem z puzzli, 
który może stanowić inspirację lub po-
moc w układaniu. Zachęcamy do prze-
syłania zdjęć bądź skanów pokolorowa-
nych przez dzieci gotowych obrazków 
na adres mailowy Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej IPN w Katowicach 
w  celu publikacji i prezentacji na na-
szych stronach internetowych. 
 
Liczba elementów do ułożenia: 20, wy-
miary po ułożeniu: 21 x 29,7 cm

Wydawnictwa ogólnopolskie

Tradycyjne gry planszowe oraz puzzle edu-
kacyjne o charakterze ogólnopolskim do-
stępne są za pośrednictwem księgarni in-
ternetowej IPN ipn.poczytaj.pl/k/zabawki 
Pełna lista oraz opis gier na aplikacje mobil-
ne, gier planszowych i online oraz puzzli wy-
danych przez Instytutu Pamięci Narodowej 
wraz z informacją o dostępności znajduje 
się na stronie internetowej edukacja.ipn.
gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry
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Portale internetowe

Internetowe, tematyczne portale edukacyjne zawierają kompendium wiedzy o  różnych za-
gadnieniach. Są wzbogacone o zdjęcia, filmy, teksty źródłowe czy teksty piosenek. Pełen spis 
portali wraz z charakterystyką zawartości znajduje się na stronie edukacja.ipn.gov.pl/edu/
multimedia-1/portale-edukacyjne 

Portale edukacyjne:

edukacja.ipn.gov.pl
przystanekhistoria.pl
polska1918-89.pl
mojaniepodlegla.pl
opowiedziane.ipn.gov.pl
archiwumpamieci.pl 
niezwyciezeni-film.pl 
facebook.com/PrzystanekHistoriaKatowice

Portale zagadnień:

twarzesolidarnosci.gosc.pl
pielgrzymki.ipn.gov.pl
gigancinauki.pl 
kop.ipn.gov.pl
zkr.ipn.gov.pl 
podziemiezbrojne.ipn.gov.pl
powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl
katyn.ipn.gov.pl
wzz.ipn.gov.pl
poszukiwania.ipn.gov.pl 
laczka.ipn.gov.pl 
truthaboutcamps.eu 
martyrologiawsipolskich.pl 
zyciezazycie.pl 
kultura-niezalezna.pl 
slady.ipn.gov.pl

Portale dotyczące osób:

inka.ipn.gov.pl 
korbonski.ipn.gov.pl 
okulicki.ipn.gov.pl 
pilecki.ipn.gov.pl 
popieluszko.ipn.gov.pl 
ryszardsiwiec.com 
zagonczyk.ipn.gov.pl 
jancarz.ipn.gov.pl

Portale dotyczące wydarzeń historycznych:

lato39.pl 
1wrzesnia39.pl 
oblawaaugustowska.pl 
zbrodniawolynska.pl 
czerwiec56.ipn.gov.pl 
marzec1968.pl 
grudzien70.ipn.gov.pl 
czerwiec76.ipn.gov.pl 
sierpien1980.pl
13grudnia81.pl 
rok1989.pl 
trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl 
wybory1947.pl 
operacja-polska.pl
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Oferta wydawnicza
 – wybrane publikacje oddziału
IPN w katowicach wspomagające
pracę nauczyciela

 � „Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania 
śląskiego (lipiec–wrzesień 1920 roku), red. G. Bębnik, S. Rosenbaum,  
Katowice–Warszawa 2020. 
• Bębnik G., Rosenbaum Sebastian, Węcki Mirosław, Wojciech Korfanty 1873- 1939, 

Warszawa 2018. 

• Bębnik G., Wrzesień 1939 r. w Katowicach, Katowice 2012. 

• Blinda A., Skoczek R., Mozgol R., Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948-1956, 
Katowice 2020.

• Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa 
porównawcza, red. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice 2015. 

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

• Dubiański W., Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945 – 1946, Mysłowice 2015. 

• Dziuba A., Dziurok A., Linek B., Trach B., Węgrzyn D., Jerzy Ziętek. Konteksty 
kariery w komunistycznym państwie, Katowice 2018. 

• Dziuba A., Kurpierz T., Węgrzyn D., Wypatrując Andersa. Konspiracja 
antykomunistyczna w województwie śląskim 1945-1948, Katowice – Warszawa 2019. 

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

 � Gołasz Z., Gwóźdź K., Zgładzona formacja. Policja Województwa Śląskiego  
1922-1939, Katowice 2019.
• Gryman A., Tajne Harcerstwo Krajowe. Szeregi Wolności, Katowice 2019. 

• Górny Śląsk w Polsce Ludowej, T. 1: Przełomy i zwroty, red. A. Dziurok, B. Linek, 
Katowice – Opole 2016.

• Górny Śląsk w Polsce Ludowej, T. 2: Przywódcy – bohaterowie- wrogowie,  
red. A. Dziurok, B. Linek, Katowice – Opole 2017. 

• Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice  
– Warszawa 2018. 

• Klich M., Niepokorny. Historia lat 1976- 1989, Katowice – Warszawa 2018. 

• Korol-Chudy A., Kiedy Katowice były Stalinogrodem… 1953-1956, Katowice 2020.

• Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919-1926 w fotografiach Stefana 
Pierzchalskiego, oprac. H. Dudała, M. Węcki, Katowice – Warszawa 2019. 
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 � Kurpierz T., Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty,  
Katowice – Warszawa 2020
• Lorens M., Małachowska E., „Idąc po Ich śladach...”. Ścieżka edukacyjna po Miejscu 

Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, Katowice 2020.

• Mokrosz J., Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski 
(1945-1948), Katowice – Warszawa 2017. 

• Neja J., 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. K. Banaś, Katowice 2016. 

• Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, red. B. Tracz, Katowice-Gliwice-Warszawa 2019. 

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

• Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. 
Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka, red. M. Fic, M. Węcki, 
Katowice–Warszawa 2020. 

• Relacje Kościół-Państwo na Górnym Śląsku w latach 1945-1989. Konflikt 
ideologiczny, red. A. Dziurok, Katowice – Warszawa 2019. 

 � Rok 1918 na Górnym Śląsku. Przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje, 
red. S. Rosenbaum, Warszawa – Katowice – Gliwice 2020. 
• Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja, społeczeństwo,  

red. M. Węcki, S. Rosenbaum, Katowice – Warszawa 2019. 

• Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski,  
oprac. G. Bębnik, Katowice – Warszawa 2019. 

• Skoczek R., Rok 1920 na Górnym Ślasku, Katowice 2020.

• Tracz B., „Zachodźże czerwone słoneczko”. Wybory ’89 w województwie 
katowickim, Katowice – Gliwice 2019. 

• Węcki M., Powstańcy śląscy. Patroni naszych ulic, Katowice 2017. 

• Wołoszyn J. W., Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach 
polskich w latach 1944/1945-1956, Lublin– Warszawa 2019.
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Czasypismo

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

W skali regionu górnośląskiego jest to pro-
jekt unikatowy: brak dotąd było pisma o ta-
kim profilu na rynku wydawniczym. 

„CzasyPismo” może być dla Państwa 
przewodnikiem po trudnych meandrach 
górnośląskiej historii.
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Gdzie jesteśmy:
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ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W KATOWICACH

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika 
40-012 Katowice, ul. Św. Jana 10, III piętro 

Sylwia Dziurok    32 207 07 00  sylwia.dziurok@ipn.gov.pl 
Sekretariat    fax  32 207 07 80 

Ryszard Mozgol    32 207 07 13  ryszard.mozgol@ipn.gov.pl 
Naczelnik Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach 

dr Kornelia Banaś   32 207 07 11  kornelia.banas@ipn.gov.pl 
Angelika Blinda    32 207 07 15  angelika.blinda@ipn.gov.pl 
dr Andrzej Drogoń   32 207 07 16  andrzej.drogon@ipn.gov.pl
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Adrian Rams     32 207 07 12  adrian.rams@ipn.gov.pl
Renata Skoczek    32 207 07 10  renata.skoczek@ipn.gov.pl
dr Anna Zaczkowska   32 207 07 08  anna.zaczkowska@ipn.gov.pl

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Częstochowie im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego 
42-217 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 52, tel. 34 370 70 17

Adam Kurus     32 207 07 09  adam.kurus@ipn.gov.pl 

Punkt Konsultacyjny IPN w Bielsku Białej 

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

Monika Kobylańska   32 207 01 03  monika.kobylanska@ipn.gov.pl 
Asystent Prasowy 
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