OFERTA
EDUKACYJNA
2021/2022
ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ
IPN W SZCZECINIE

OFERTA
EDUKACYJNA
2021/2022
ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ
IPN W SZCZECINIE

Opracowanie merytoryczne
dr Sebastian Kaniewski
Współpraca
dr Zofia Fenrych
Maciej Frycz
Mateusz Lipko
Jarosław Palicki
Jakub Wojewoda
Katarzyna Zielińska
Opracowanie redakcyjne
Bez błędu. Redagowanie i korekta
(bezbledu.pl)
Projekt graficzny i skład
Maciej Frycz

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie

Oddział w Szczecinie

SPIS
TREŚCI
Wstęp 				

6

Materiały edukacyjne 		

8

Dla pedagogów 			

16

Dla szkół 			

20

Konkursy dla uczniów 		

26

Propozycje ogólne 		

36

Konkursy i projekty ogólnopolskie

42

Wystawy 			

48

WSTĘP
Szanowni Państwo!

z autorami książek czy projekcje filmowe

Przekazuję na Państwa ręce ofertę eduka-

z pewnością mogą posłużyć do rozwoju pa-

cyjną na rok szkolny 2021/2022, przygoto-

sji historycznej i dydaktycznej. W tym roku

waną przez zespół Oddziałowego Biura Edu-

będziemy obchodzili tragiczną rocznicę –

kacji Narodowej IPN w Szczecinie. Ubiegły

w grudniu minie 40 lat od wprowadzenia

rok, choć trudny dla wszystkich, nauczył

stanu wojennego. Brutalne stłumienie peł-

nas wielu rzeczy. Znaczna część naszych

nych entuzjazmu i solidarności społecznej

działań została przeniesiona do przestrzeni

działań opozycyjnych na szczęście nie za-

wirtualnej. Wierzymy głęboko, że najbliż-

trzymało stopniowego procesu zmian. Zde-

szy czas pozwoli nam wrócić do działalno-

legalizowana „Solidarność” odrodziła się

ści stacjonarnej i niedługo spotkamy się na

w podziemiu, a jej działacze kontynuowali

kolejnych wspólnych wydarzeniach: szko-

prace niepodległościowe aż do zwycięstwa,

leniach, prezentacjach wystaw czy otwar-

które dokonało się w 1989 r. O tych zmaga-

tych dyskusjach o tematyce historycznej.

niach Polaków z reżimem komunistycznym

Dlatego w ofercie znajdziecie Państwo

będziemy chcieli opowiedzieć Państwu

także zaproszenia na kolejne edycje zna-

przez wystawy, konkursy dla młodzieży,

nych konkursów, turniejów i ogólnopolskich

a także film dokumentalny. Zapraszamy do

projektów edukacyjnych. Zachęcamy do

korzystania z oferty oraz do obserwowania

korzystania z oferty Przystanku Historia

stron internetowych i mediów społeczno-

w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

ściowych IPN, gdzie na bieżąco informuje-

Dyskusje na intrygujące tematy, spotkania

my o wszelkich naszych inicjatywach.
Dyrektor Oddziału
IPN w Szczecinie
dr Paweł Skubisz
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MATERIAŁY
EDUKACYJNE
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KONKURSY I PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

MÓJ
RÓWIEŚNIK
Mój rówieśnik. Losy obywateli Polski w czasie II wojny światowej – to materiały edukacyjne skierowane przede wszystkim do
uczniów szkół podstawowych (klasy 7–8).
Poprzez wojenne losy fikcyjnych bohaterów, uczniowie poznają rzeczywiste życie
polskich obywateli w tym dramatycznym
okresie. Korzystając z tego materiału,
uczeń zapozna się z warsztatem historyka,
dowie się, jak weryfikować różnorodne źródła, jak wnioskować i jak tworzyć krótkie
narracje. W związku z pandemią i prowadzeniem edukacji zdalnej, materiał został
przystosowany również do zajęć on-line.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
koordynator
dr Zofia Fenrych
e-mail
zofia.fenrych@ipn.gov.pl
telefon
91 312 94 08
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POLSKI GEN
WOLNOŚCI
Zawartość pakietu ma stanowić inspirację
do przeprowadzenia ciekawej lekcji historii
Polski okresu rozbiorowego oraz ukazania
wielości dróg prowadzących do odzyskania
niepodległości. W skład pakietu wchodzą:
katalog wystawy „Polski gen wolności. 150
lat walk o niepodległość (1768–1918)”, pięć
esejów poświęconych polskiej historii i kulturze XIX w., liczne ćwiczenia, scenariusze
i propozycje gier edukacyjnych, a także zestaw map i wybranych reprodukcji malarskich. Całość ma charakter eklektyczny
i interdyscyplinarny. Co ważne, zestaw dostępny jest również online w formie aktywnych plików PDF, może zatem sprawdzić się
również podczas pracy zdalnej. Można go
koordynator

otrzymać bezpłatnie podczas szkoleń dla

Mateusz Lipko

nauczycieli.

e-mail
mateusz.lipko@ipn.gov.pl
telefon
91 312 94 29
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POLSKIE PAŃSTWO
PODZIEMNE
Polskie Państwo Podziemne – to edukacyjna gra historyczna ilustrująca zasady i skalę
działalności struktur konspiracyjnych w okupowanej Polsce dzięki przedstawieniu sylwetek osób, które je współtworzyły. Poszerzaniu wiedzy zarówno o postaciach, jak
i o organizacji Polskiego Państwa Podziemnego służy broszura zawierająca instrukcję, biogramy i esej zarysowujący kontekst
historyczny. Gra dostępna jest w sprzedaży na stronie księgarni internetowej:
ipn.poczytaj.pl. Cyfrową wersję można
pobrać bezpłatnie na stronie internetowej:
szczecin.ipn.gov.pl.

koordynator
Maciej Frycz
e-mail
maciej.frycz@ipn.gov.pl
telefon
91 312 94 12
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DLA
PEDAGOGÓW

16

KONKURSY I PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

O HISTORII W SZKOLE
SPOTKANIA DYDAKTYCZNE

W ramach tego cyklu organizowane są szko-

SEMINARIUM
WYJAZDOWE DLA
NAUCZYCIELI

lenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

W czasie ferii zimowych (dla województwa

Podejmowane są tematy związane przede

zachodniopomorskiego) w 2022 r. odbędzie

wszystkim z historią Polski XX wieku, a ich

się kolejne seminarium wyjazdowe dla na-

podstawą są materiały edukacyjne opraco-

uczycieli. O szczegółach będziemy infor-

wane przez IPN. Na spotkaniach prezento-

mować drogą mailową oraz za pośrednic-

wane są propozycje ich wykorzystania oraz

twem stron internetowych szczecińskiego

dopasowane metody dydaktyczne. Jest to

oddziału IPN. Przeprowadzenie seminarium

również okazja do wymiany doświadczeń

oraz jego termin uzależnione są od sytuacji

między nauczycielami. Szkolenia stacjo-

epidemicznej w Polsce.

narne odbywają się w siedzibie IPN i w zaprzyjaźnionych placówkach doskonalenia
nauczycieli. Zgodnie z życzeniem pedagogów,
bez względu na sytuację będziemy prowadzić również szkolenia on-line. O kolejnych
koordynator

spotkaniach będziemy informować drogą

koordynator

dr Zofia Fenrych

mailową oraz za pośrednictwem stron inter-

dr Zofia Fenrych

netowych szczecińskiego oddziału IPN. Cykl
e-mail

ten jest w całości bezpłatny. Każdorazowo

e-mail

zofia.fenrych@ipn.gov.pl

uczestnicy otrzymają zaświadczenie po-

zofia.fenrych@ipn.gov.pl

twierdzające udział.
telefon

telefon

91 312 94 08

91 312 94 08
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DLA
SZKÓŁ

POWTÓRKA Z HISTORII
SZKOLENIA DLA MATURZYSTÓW

HISTORIA
W TERENIE

Jest to propozycja dla uczniów przygoto-

Gry miejskie i terenowe są atrakcyjną for-

wujących się do matury z historii. Inten-

mą przyswajania wiedzy w przestrzeni.

sywne kilkugodzinne szkolenie ma prze-

Rokrocznie proponujemy szkołom z nasze-

kazać skondensowaną wiedzę na temat

go województwa co najmniej jedną taką

historii Polski w XX wieku. Pragniemy

rozgrywkę. O kolejnych wydarzeniach z tego

pomóc zrozumieć wątki tego okresu, aby

cyklu będziemy informowali drogą mailową

nauka do egzaminu maturalnego była ła-

oraz za pośrednictwem stron interneto-

twiejsza. Część oferty jest przeznaczona

wych szczecińskiego oddziału IPN.

do trybu on-line lub e-learningowego.

koordynator

koordynator

dr Zofia Fenrych

Jakub Wojewoda

e-mail

e-mail

zofia.fenrych@ipn.gov.pl

jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

telefon

telefon

91 312 94 08

91 312 94 13

22

DLA PEDAGOGÓW

23

DLA PEDAGOGÓW

SPOTKANIA
Z HISTORIĄ
Wykłady i warsztaty odbywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem
Delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim.
Zachęcamy do jednorazowej organizacji kilku grup. Proponujemy następujące tematy:
⤑ Stan wojenny w Gorzowie Wielkopolskim
⤑ Od Czerwca 56 do Czerwca 76. Próba
porównania
⤑ Bitwa światów. Warszawa 1920
⤑ Stanisław Mikołajczyk – nadzieja, którą
sfałszowano
⤑ Młode Pokolenie Walczy. Gorzów 1950
⤑ Pielgrzym Niepodległości ks. Witold
Andrzejewski
⤑ Bill Gates PRL-u, czyli Jacek Karpiński
koordynator

– sukces i klęska. Studium przypadku

Jarosław Palicki
e-mail
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl
telefon
95 718 28 54
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KONKURSY
DLA UCZNIÓW

WOKÓŁ SYMBOLI
NARODOWYCH
VII EDYCJA

XII TURNIEJ
HISTORYCZNY
„SZARE SZEREGI”

Konkurs adresowany do uczniów klas 2–3
szkół podstawowych. Zadaniem uczest-

Kolejny drużynowy konkurs dla uczniów

ników będzie rozwiązanie testu na temat

szkół podstawowych (klasy 6–8) odbędzie

polskich symboli narodowych, a przepro-

się w wiosną 2022 r. w Szczecinie. Tema-

wadzony on będzie w szkołach 10 listo-

tem tradycyjnie pozostanie II wojna świa-

pada 2021 r. Regulamin, zagadnienia oraz

towa, zwłaszcza udział Polski i Polaków

formularz zgłoszeniowy zostaną opubliko-

z uwzględnieniem zaangażowania młodzie-

wane we wrześniu na stronie internetowej:

ży. Szczegóły i regulamin będą opubliko-

szczecin.ipn.gov.pl.

wane do końca października 2021 r. Każda
zgłoszona szkoła otrzyma drogą mailową
komplet materiałów, na których podstawie
opracowywane są zadania. Turniej adresowany jest do uczniów szkół województwa
zachodniopomorskiego.

koordynator

koordynator

Katarzya Zielińska

dr Zofia Fenrych

e-mail

e-mail

katarzyna.zielinska@ipn.gov.pl

zofia.fenrych@ipn.gov.pl

telefon

telefon

91 312 94 30

91 312 94 08
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IV LUBUSKI TURNIEJ
HISTORYCZNY
„SZARE SZEREGI”

TURNIEJ DEBAT
HISTORYCZNYCH
EDYCJA VII

Turniej prowadzony jest metodą debaty
oksfordzkiej i skierowany jest do uczniów

Drużynowy konkurs dla uczniów szkół pod-

szkół ponadpodstawowych. Zwycięzcy re-

stawowych (klasy 6–8) organizowany będzie

gionalni biorą udział w finałowym Turnieju

wiosną 2022 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Debat Historycznych w Warszawie. Polemi-

Poświęcony jest II wojnie światowej, ze

ki poszerzają wiedzę historyczną o Polsce

szczególnym uwzględnieniem udziału Polski

XX w., a także ćwiczą umiejętności: rozpa-

i Polaków, a przede wszystkim zaangażowa-

trywania zagadnień z różnych perspektyw,

nia młodzieży. Dalsze informacje i regulamin

budowania spójnej i logicznej argumentacji,

zostaną opublikowane do końca październi-

publicznych wystąpień i wielu innych. Zgło-

ka 2021 r. Każda zgłoszona szkoła otrzyma

szeni uczniowie biorą udział w warsztatach

drogą mailową komplet materiałów, na któ-

przygotowujących do wystąpień. O szcze-

rych podstawie opracowywane są zadania.

gółach kolejnej edycji będziemy informować

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół

mailowo i na stronach internetowych oddziału.

województwa lubuskiego.
koordynator

koordynator

dr Zofia Fenrych

dr Zofia Fenrych

e-mail

e-mail

zofia.fenrych@ipn.gov.pl

zofia.fenrych@ipn.gov.pl

telefon

telefon

91 312 94 08

91 312 94 08
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Z GRYFEM W TLE
EDYCJA VI

Kolejna edycja cyklicznego konkursu ad-

BOHATEROWIE ZIEMI
LUBUSKIEJ
LUDZIE I WYDARZENIA

resowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim poświęcona jest przebiegowi
stanu wojennego w regionie. Celem kon-

Celem konkursu jest zaproszenie młodzie-

kursu jest popularyzacja historii najnow-

ży ze starszych klas szkół podstawowych

szej Szczecina i regionu oraz jej znaczenia

i wszystkich klas ponadpodstawowych do

w historii kraju XX w. Konkurs ma charakter

zdobywania wiedzy na temat najciekaw-

dwuetapowy: pierwszy etap odbędzie się

szych wydarzeń historii najnowszej Ziemi

w listopadzie w szkołach, natomiast finał

Lubuskiej. Konkurs odbędzie się w dwóch

– w Szczecinie w grudniu 2021 r. Tegoroczna

etapach: test, a później rozmowa indywi-

edycja będzie dotyczyła wydarzeń stanu

dualna. Konkurs historyczny jest organizo-

wojennego w Szczecinie. O szczegółach

wany przez delegaturę w Gorzowie Wielko-

konkursu będziemy informowali mailowo

polskim wspólnie z Lubuskim Kuratorium

i na stronie internetowej oddziału.

Oświaty i Punktem Zamiejscowym IPN w Zielonej Górze. Pierwszy etap odbędzie się w marcu,
natomiast finał – w kwietniu 2022 r.

koordynator

koordynator

Jakub Wojewoda

Jarosław Palicki

e-mail

e-mail

jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

telefon

telefon

91 312 94 13

95 718 28 54
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HISTORYCZNA PAMIĘĆ
MIEJSCA, W KTÓRYM
MIESZKAM 1945-1989
Celem konkursu jest zaproszenie młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych
i wszystkich klas ponadpodstawowych do
zdobywania wiedzy na temat przeszłości
miejsca, w którym mieszkają na Ziemi Lubuskiej. Konkurs polega na przygotowaniu
pracy w jednej z kategorii: pisemnej lub
multimedialnej. Konkurs historyczny jest
organizowany przez delegaturę w Gorzowie
Wielkopolskim wspólnie z Lubuskim Kuratorium Oświaty i Punktem Zamiejscowym
IPN w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje będą przekazane szkołom jesienią 2021 r.
koordynator
Jarosław Palicki
e-mail
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl
telefon
95 718 28 54
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HISTORIA
W PRZESTRZENI
MIASTA

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII

Celem inicjatywy jest popularyzacja najnowszej historii Polski poprzez spotkania
Spacery edukacyjne organizowane w Gorzowie

ze świadkami historii. Spotkanie rozpocznie

Wielkopolskim:

się krótkim wprowadzeniem pokazującym

⤑ Gorzów 1945. Miasto ruin, miasto pionierów

aktualny stan wiedzy na temat omawiane-

⤑ Wyspa przemysłu, wyspa wolności.

go wydarzenia, a później uczestnicy będą

Niezwykła historia gorzowskiego

mieli możliwość porozmawiania ze świad-

Zawarcia

kiem tego wydarzenia. Oferta adresowana
jest do młodzieży szkolnej, nauczycieli,

⤑ Szlakiem gorzowskiej opozycji.

miłośników historii najnowszej oraz klubów

Lata 40.–80. XX wieku

historycznych. Spotkania będą odbywały

⤑ Gorzowskie mniejszości. Żydzi, Tatarzy

się w Przystanku Historia.

i inni
⤑ Gorzowski szlak totalitaryzmu. Obozy,
więzienia, łagry
⤑ „L obecnie G”. Wielka przemiana i jej
literacki obraz
koordynator

koordynator

Jarosław Palicki

dr Sebastian Kaniewski

e-mail

e-mail

jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

telefon

telefon

95 718 28 54

91 312 94 33
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CENTRUM EDUKACYJNE
IPN „PRZYSTANEK HISTORIA”
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Szczecinie to miejsce, w którym Oddział IPN w Szczecinie organizuje cyklicznie
różne przedsięwzięcia związane z szeroko
rozumianą edukacją i popularyzacją wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.
W ofercie znajdą się spotkania otwarte dla
wszystkich mieszkańców naszego miasta
koordynator
Katarzya Zielińska
e-mail
katarzyna.zielinska@ipn.gov.pl

i regionu oraz warsztaty przeznaczone dla
konkretnych grup docelowych: nauczycieli
czy młodzieży szkolnej. Działalności edukacyjno-popularyzatorskiej towarzyszyć będzie
prezentacja wystaw tematycznych urządzanych przez IPN. Dyskusje, konferencje

telefon

naukowe i promocje książek są transmito-

91 312 94 30

wane on-line na profilach w naszych mediach społecznościowych.

Przystanek Historia w Szczecinie
Plac Brama Portowa 1
(Posejdon, I piętro)
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KRESY – POLSKIE ZIEMIE
WSCHODNIE W XX WIEKU

W KRĘGU POEZJI
LAGROWEJ WIĘŹNIAREK
KL RAVENSBRÜCK

Jednym z najważniejszych aspektów
projektu jest uwrażliwianie uczestników
na los Polaków mieszkających za naszą

Jest to hołd dla ofiar zamordowanych w KL

obecną wschodnią granicą, kształtowanie

Ravensbrück oraz ocalałych byłych więź-

świadomości ich ciągłej przynależności do

niarek tego obozu. Konkurs skierowany jest

naszej ojczyzny. Główną częścią projektu

do uczniów szkół ponadpodstawowych,

jest konkurs. Zadaniem uczestników będzie

których zadaniem będzie przygotowanie

przygotowanie pracy pisemnej lub multi-

recytacji wybranego utworu poetyckiego

medialnej na wybrany przez siebie temat

oraz fragmentu prozatorskich wspomnień

na podstawie literatury, dokumentów, wspo-

więźniarek KL Ravensbrück. Konkurs odby-

mnień i materiału ikonograficznego. Dla

wa się w ramach ogólnopolskiego projektu

laureatów etapu centralnego przewidziana

„O tym nie można zapomnieć… Spotkania

jest, jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli,

z osobami, które przeszły piekło obozów

nagroda w postaci wyjazdu edukacyjnego

i deportacji podczas II wojny światowej”.

na Kresy Wschodnie.
koordynator

koordynator

Jarosław Palicki

dr Sebastian Kaniewski

e-mail

e-mail

jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

telefon

telefon

95 718 28 54

91 312 94 33
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POLICJANCI
W SŁUŻBIE
HISTORII

ŻOŁNIERZE
W SŁUŻBIE
HISTORII
Celem konkursu jest zainteresowanie

Konkurs organizowany jest we współpracy

uczniów najnowszą historią Polski ze

z Departamentem Edukacji Kultury i Dzie-

szczególnym uwzględnieniem historii poli-

dzictwa MON. Ma na celu zainteresowanie

cji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny

młodych ludzi historią najnowszą ze szcze-

światowej oraz wkładu formacji policyjnych

gólnym uwzględnieniem historii oręża pol-

w odzyskanie przez Polskę niepodległości

skiego w XX wieku oraz jego roli w budo-

i odbudowę państwa polskiego. Adresata-

wie niepodległego państwa polskiego po

mi są uczniowie klas mundurowych, a or-

I wojnie światowej. W konkurencjach biorą

ganizatorami: Instytut Pamięci Narodowej

udział zespoły uczniów klas mundurowych,

i Komenda Główna Policji. Aby przystąpić

złożone z trzech osób i opiekuna. Nagrodą

do konkursu, należy zarejestrować zespół

jest wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci.

i założyć konto na platformie internetowej:

Aby przystąpić do konkursu, należy zareje-

policjanciwhistorii.ipn.gov.pl.

strować zespół i założyć konto na platfor-

koordynator

koordynator

Jakub Wojewoda

Jakub Wojewoda

e-mail

e-mail

jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

telefon

telefon

91 312 94 13

91 312 94 13
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mie internetowej: zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.
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WYSTAWY

OFERTA
EKSPOZYCYJNA

WYSTAWY
PLENEROWE

Zapraszamy szkoły do korzystania z bogatej

Do oglądania w wybranych lokalizacjach

oferty ekspozycyjnej IPN, przeznaczonej dla

miejskich lub do wypożyczenia długotermi-

szkół, stowarzyszeń, instytucji kultury i muze-

nowego:

ów. Nasze wystawy w atrakcyjny sposób

⤑ Polski gen wolności. 150 lat walk

opowiadają o ważnych wątkach polskiej

o niepodległość 1768–1918

historii XIX i XX w., zarówno w ujęciu lokal-

⤑ Ojcowie Niepodległości

nym, jak i ogólnopolskim. Przeznaczone są

⤑ Świat zgładzony w Katyniu

do klasycznej prezentacji w postaci druko-

⤑ Stocznia Szczecińska. Historia nie

wanej (we wnętrzach i w plenerze), są także

tylko polityczna

udostępniane cyfrowo w formie plików. Listę

⤑ Tu rodziła się „Solidarność”

tematów przedstawiamy poniżej. Wypoży-

⤑ Tu rodziła się „Solidarność” Rolników

czenie oraz transport wystaw są bezpłat-

⤑ Tu rodziła się Opozycja

ne. Ponadto na stronie: edukacja.ipn.gov.pl

⤑ Pokolenie Baczyńskiego

znajdują się tzw. wystawy elementarne do
samodzielnego pobrania.
koordynator

koordynator

Mateusz Lipko

Mateusz Lipko

e-mail

e-mail

mateusz.lipko@ipn.gov.pl

mateusz.lipko@ipn.gov.pl

telefon

telefon

91 312 94 29

91 312 94 29
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WYSTAWY

WYSTAWY
WEWNĘTRZNE
Do wypożyczenia z OBEN IPN Szczecin:

Do wypożyczenia z Delegatury IPN w Gorzowie

⤑ Krew robotników nie pójdzie na marne.

Wielkopolskim:

Grudzień ’70–styczeń ’71

⤑ „... w godzinie ciężkiej próby...”

⤑ Sierpień ’80 oczami młodych

Opozycja gorzowska od stanu wojennego

⤑ Ojcowie Niepodległości

do wyborów czerwcowych 1989 r.

⤑ Polski gen wolności. 150 lat walk

⤑ Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie

o niepodległość 1768–1918

Wielkopolskim

⤑ Symbole naszej historii

⤑ Karnawał „Solidarności” w Gorzowie

⤑ Na granicy czuwa straż. Straż Graniczna

Wielkopolskim 1980–1981

1928–1939

⤑ Warto było. Niezależne Zrzeszenie

⤑ Wybory i referenda w PRL-u

Studentów AWF Poznań filia Gorzów

w latach 1946–1989

Wielkopolski 1980/1981

⤑ Pilecki. Ochotnik do Auschwitz

⤑ 1989. Narodziny wolności. Wybory

⤑ Wołyń 1943. Wołają z grobów, których

czerwcowe 1989 roku w Gorzowie

nie ma
koordynator
Mateusz Lipko
e-mail
mateusz.lipko@ipn.gov.pl
telefon

⤑ Zesłańcy–Sybiracy–Deportowani
⤑ W poszukiwaniu nowego domu. Migracje
ludności na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945–1950
⤑ Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne
organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/1945–1956

91 312 94 29
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Wielkopolskim
koordynator
Jarosław Palicki
e-mail
jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

⤑ Twarze gorzowskiej bezpieki
⤑ Pielgrzym Niepodległości. Ksiądz
Witold Andrzejewski (1940–2015)
– wystawa plenerowa, zlokalizowana
na stałe w ogrodach Instytutu
Bp Wilhelma Pluty

telefon
95 718 28 54
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WYSTAWY

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
IPN w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin
tel. 91 31 29 430, fax 91 31 29 402
szczecin.ipn.gov.pl
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