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Słowo 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wspólnych działań w kolejnym roku szkolnym 2021/2022 z Biurem 
Edukacji Narodowej IPN Oddział w Poznaniu. Doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy 
pozwoliły nam na wypracowanie oferty, która odpowiada na potrzeby nauczania 
w zmieniających się dynamicznie warunkach. Uczniowie i nauczyciele znajdą w niej 
szereg propozycji szeroko znanych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, 
m.in. seminaria dla nauczycieli, projekty, konkursy, lekcje, jak również nowe, multimedialne 
rozwiązania i atrakcyjne narzędzia edukacyjne. Ich głównym zadaniem jest wspieranie 
nauczania historii i krzewienie postawy patriotycznej na wszystkich poziomach kształcenia. 

Przypominamy o najważniejszych, aktualnych rocznicach historycznych, zachęcając 
jednocześnie do ich uczczenia w oparciu o nasze propozycje. W bieżącym roku szkolnym 
zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleń dla nauczycieli i seminariów wyjazdowych 
do Miejsc Pamięci związanych z II wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem 
Wielkopolski. Zgłębimy również temat polskich więźniów i niemieckich obozów koncentracyjnych 
poza granicami okupowanego kraju. Młodzież, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych 
najnowszą historią Polski, zachęcamy do spotkań z nami w Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia” w Poznaniu oraz on-line.

Z myślą o uczniach przygotowujemy aplikacje mobilne w oparciu o wirtualną i rozszerzoną 
rzeczywistość, tworzymy skrzynki geocachingowe oraz mobilne gry terenowe. 40. rocznica 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego jest doskonałą okazją do odwiedzenia wirtualnego 
escape roomu. Z nowymi wystawami, infografikami i różnorodnymi materiałami edukacyjnymi 
docieramy do Państwa w sposób tradycyjny, jak również za pomocą najnowszych technologii. 
Zachęcamy do skorzystania z opracowanych przez poznański zespół wystaw, m.in. o traktacie 
ryskim oraz Ignacym Janie Paderewskim. 

Jak zawsze jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i potrzeby. Zachęcamy do bezpośred-
niego kontaktu i do regularnych odwiedzin strony internetowej poznańskiego Oddziału IPN 
oraz portalu edukacja.ipn.gov.pl w celu zapoznania się z aktualnymi propozycjami i terminami 
wydarzeń.

Do zobaczenia!

Zespół Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

wstępne
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Jurek Grenda z Mosiny, więzień 
niemieckiego obozu pracy dla polskich 
dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. 
Ze zbiorów IPN

Zapraszamy do odwiedzenia głównej strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz strony poznańskiego Oddziału IPN, na których znajdują się aktualności dotyczące bieżą-
cych działań edukacyjnych prowadzonych przez Biuro Edukacji Narodowej w Polsce i regionie. 
Wszystkich użytkowników Facebooka zapraszamy na nasz fanpage.

Najnowszą propozycją Biura Edukacji Narodowej IPN jest uruchomiony w 2020 r. por-
tal edukacyjny edukacja.ipn.gov.pl. Znajdą na nim Państwo informacje o bieżących działa-
niach edukacyjnych Instytutu oraz wszechstronne materiały historyczne przygotowane przez 
Biura Edukacji Narodowej IPN w całej Polsce. Dzięki uruchomieniu tego portalu nauczyciele, 
uczniowie i wszystkie osoby zainteresowane mają nieograniczony dostęp do uporządkowanej, 
bogatej i darmowej oferty edukacyjnej IPN. Na portalu dostępne są informacje o wszystkich 
organizowanych przez pion edukacyjny konkursach, projektach oraz filmy z notacjami i infor-
macje o wystawach. 

Zainteresowanych artykułami, źródłami ikonograficznymi, dokumentami oraz relacjami  
historycznymi, zachęcamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego IPN przystanekhistoria.pl, 
który podtrzymuje pamięć o ludziach walczących o odbudowę niepodległego bytu Państwa 
Polskiego. Do Państwa dyspozycji uruchomiliśmy również portale „Od niepodległości do nie-
podległości” oraz „Moja Niepodległa”.

Portaleedukacyjne

Strona główna – www.ipn.gov.pl

Strona IPN w Poznaniu – www.poznan.ipn.gov.pl 

Facebook – www.facebook.com/ipnpoz/ 

Portal „EDUKACJA” – www.edukacja.ipn.gov.pl

Portal „Przystanek Historia” – www.przystanekhistoria.pl 

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

Portal „Moja Niepodległa” – www.mojaniepodlegla.pl
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80. rocznica konferencji w Wannsee – 20 I 1942 r.

75. rocznica aresztowania przez UB rtm. Witolda Pileckiego  
– 8 V 1947 r. 

95. rocznica ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego”  
hymnem Polski – 26 II 1927 r. 

80. rocznica powstania Armii Krajowej – 14 II 1942 r.

80. rocznica „Akcji Bollwerk” w Poznaniu – 20/21 II 1942 r.

45. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników (KOR)  
– 23 IX 1976 r.

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

40. rocznica pierwszej audycji Radia „Solidarność”  
– 12 IV 1982 r.

80. rocznica śmierci polskiego kryptologa Jerzego Różyckiego  
– 9 I 1942 r.

80. rocznica męczeńskiej śmierci „Poznańskiej Piątki”  
– 24 VIII 1942 r.
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Od września 2020 r. w jednej z najstarszych dzielnic Poznania na Jeżycach, przy  
ul. Dąbrowskiego 29, działa nowoczesna, multimedialna przestrzeń do działań edukacyjnych 
„Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych 
historią i edukacją historyczną serdecznie zapraszamy na przygotowane w „Przystanku” otwarte 
spotkania z ekspertami, specjalistami, regionalistami, pasjonatami historii, a także mieszkańcami 
Poznania i Wielkopolski związanymi z kulturą, sztuką, sportem i dziennikarstwem. W naszym 
centrum odbywają się również szkolenia dla nauczycieli, projekty multimedialne, nagrywane 
są filmy.

To wnętrze przystosowane jest przede wszystkim do działań edukacyjnych. Korzystamy w nim 
z najnowocześniejszych zdobyczy techniki, prowadząc także zajęcia on-line. W „Przystanku” 
gościliśmy już wielu wybitnych specjalistów, pisarzy, eksploratorów i pasjonatów historii. Byli to 
m.in. Piotr Bojarski, autor książki o Arkadym Fiedlerze „Fiedler. Głód świata”, Krystian Machnik, 
twórca projektu napromieniowani.pl, Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Polskich Rodzin 
Ofiar Obozów Koncentracyjnych, dr Łukasz Łuczewski, kurator wystawy „Ludzie Cogito”, 
Jolanta Sowińska-Gogacz, współautorka książki „Mały Oświęcim” oraz Agnieszka Cubała, 
autorka książek o Powstaniu Warszawskim. 

 Ponadto, korzystając z bogatych narzędzi naukowych i popularnonaukowych dostępnych 
w IPN, m.in. tek edukacyjnych, gier, filmów i wywiadów, zachęcamy uczniów i nauczycieli do 
udziału w spotkaniach otwartych, lekcjach oraz warsztatach odbywających się w „Przystanku”. 
Szczegółowy terminarz spotkań i warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.
poznan.ipn.gov.pl i www.edukacja.ipn.gov.pl w zakładce IPN Poznań. 

Zachęcamy także do obejrzenia filmu promującego Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu 
„Przystanek Historia”: Przystań dla edukacji historycznej.

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

„Przystanek Historia”. 
Centrum Edukacyjne IPN 

w Poznaniu. Dąbrowskiego 29

Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu  
„Przystanek Historia”. Foto Tomasz Cieślak

Uwaga! Forma realizacji programu  
w „Przystanku Historia” uzależniona będzie  
od sytuacji epidemicznej w kraju.

otwarte
Spotkania

w „Przystanku Historia”
„Karpatczycy w bitwie o Tobruk”

W bieżącym roku mija 80. rocznica walk o Tobruk, 
w których od września 1941 r. brali udział żołnierze 
z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, skierowani 
do obrony twierdzy atakowanej przez niemieckie i włoskie 
wojska. Na najtrudniejszy odcinek obrony Tobruku, gdzie 
odległość do pozycji wroga wynosiła tylko 80 metrów, 
skierowano Pułk Ułanów Karpackich pod dowództwem  
mjr. Władysława Bobińskiego. O wyjątkowych żołnierzach 
i ich społeczno-kulturalnej spuściźnie w towarzystwie 
oryginalnych pamiątek porozmawiamy z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57
Termin: IX 2021

„Jack Strong – historia prawdziwa” 

40. rocznica wybuchu stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) jest wyjątkową okazją do 
przybliżenia postaci polskiego Jacka Stronga, czyli gen. Ryszarda Kuklińskiego. To właśnie on, 
kiedy poznał plany strategiczne zakładające ewentualną wojnę państw Układu Warszawskie-
go zależnych od ZSRR z krajami NATO, zdecydował się w 1972 r. nawiązać kontakt z wy-
wiadem amerykańskim. Pełnił wówczas wysoką funkcję zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Poznaj intrygującą i niezwykłą historię oficera WP i jednocześnie agenta pracującego dla 
amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) w czasie zimnej wojny, który do dnia 
dzisiejszego pozostaje zagadkową postacią. Historię polskiego Jacka Stronga przybliży uczest-
nikom pracownik Izby Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie. 

Koordynator: Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 52
Termin: XII 2021
Możliwa opcja on-line

Wycieczka żołnierzy BSK 
(Betlejem, IX 1940).  
Ze zbiorów R. Dyrcza
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Na początku marca 1940 r. na dachu gmachu Prezydium Policji w Poznaniu (dzisiejszego 
Collegium Maius UAM) załopotała biało-czerwona flaga. Był to symbol polskości, który z na-
rażeniem życia zawiesiło tam dwóch członków „Szarych Szeregów”. Dodał on poznaniakom 
otuchy, a niemieckich okupantów doprowadził do wściekłości. Mimo że działania na ziemiach 
polskich wcielonych do III Rzeszy nie zawsze przebiegały tak brawurowo, to codzienna walka 
i opór mieszkańców Wielkopolski mogą być określane mianem bohaterskich. 

Z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zapraszamy na zajęcia 
poświęcone organizacji „Szare Szeregi” i działalności jej członków na terenie Kraju Warty.  
W trakcie spotkania uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładu dotyczącego najważniejszych 
zagadnień, ale także otrzymają tematyczne plakaty oraz wezmą udział w edukacyjnej grze  
historycznej – „Polskie Państwo Podziemne”, która przybliży im m.in. formy oporu w okupowa-
nej Polsce.

Koordynatorki:
Julia Kilanowska
julia.kilanowska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 86
dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54
Termin: jesień 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe
Możliwa opcja on-line

„Niemieccy zbrodniarze z okresu  
II wojny światowej. Anatomia zła”

Kim byli Niemcy dokonujący masowych zbrodni na polskiej ludności cywilnej? Co nimi 
kierowało? Oto pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź podczas spotkania 
otwartego w „Przystanku Historia”. Słuchacze poznają sylwetki jednych z największych 
niemieckich zbrodniarzy II wojny światowej, którzy swoje wojenne losy związali z okupowaną 
Wielkopolską. Będą to m.in. Herbert Lange (pierwszy komendant Fortu VII w Poznaniu i obozu 
zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem), Gerhard Flesch (dowódca Einsatzkommando 14, 
odpowiedzialny za masowe zbrodnie na polskiej ludności w 1939 r.), Erich Naumann (dowódca 
Einsatzgruppe VI, sądzony w procesie norymberskim), Erich Stielau (szef Gestapo w Jarocinie) 
oraz Helmut Bischoff (odpowiedzialny za masowe mordy w Bydgoszczy w 1939 r., późniejszy 
szef Gestapo w Poznaniu). 

Prowadzenie: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53
Termin: I 2022
Możliwa opcja on-line

„Armia terroru III Rzeszy.  
Działania Einsatzgruppen  
w Polsce w 1939 r.”

Podczas spotkania przybliżymy założenia 
i przebieg operacji „Tannenberg” skierowanej 
w polskie warstwy przywódcze w 1939 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności specjal-
nych niemieckich grup operacyjnych Policji Bezpie-
czeństwa (Sipo) i Służby Bezpieczeństwa (SD) –  
Einsatzgruppen. Słuchacze dowiedzą się również, 
czym były nazistowskie szwadrony śmierci oraz jak 
wyglądał mechanizm niemieckich zbrodni w Pol-
sce, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.  
Podejmiemy również niezwykle ważny w kontekście 
pamięci o polskich ofiarach temat zacierania przez 
Niemców w całej Europie w latach 1943–1944 śla-
dów dokonanych przez nich wcześniejszych zbrod-
ni (Akcja Ekshumacyjna 1005). 

Prowadzenie: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 53
Termin: II 2022

Możliwa opcja on-line

Antoni Pacyński z rodziną ok. 1922 r.  
Prezes Zakładów Kórnickich zamordowany  
przez Niemców 20 października 1939 r.  
w Kórniku. Fotografia ze zbiorów Izby Pamiątek  
Regionalnych Kórnik – Bnin

Lekcje
i warsztaty

Helena Siekierska ps. „Lusia” z grupy Franciszka Witaszka, 
zamordowana przez Niemców w 1943 r. w Forcie VII w Poznaniu. 
Źródło: domena publiczna

w „Przystanku Historia”

„I będziem trwać  
- kamienie - wzdłuż dróg  
drogowskazami…  
- o »Szarych Szeregach« 
i ich działalności”

Publiczna egzekucja w Lesznie 
dokonana przez Niemców,  
21 października 1939 r.  
Ze zbiorów IPN
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„Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?  
- historia Polski dla najmłodszych” 

Dzięki niezwykłym przygodom Baśki Murmańskiej, Niedźwiedzia Wojtka i Kasztanki, pre-
zentowanym w krótkich filmach animowanych, najmłodsi uczniowie mają szansę poznać naj-
ważniejsze postacie oraz wydarzenia z historii Polski XX w. 

Podczas dedykowanego dla nich spotkania zaprezentujemy różnorodne formy edukacyjne 
oraz przygotowane przez nas materiały. Będzie to gwarancją ciekawie spędzonego czasu,  
a także pozwoli najmłodszym zapamiętać wiele istotnych informacji z najnowszej historii Polski. 
W trakcie zajęć uczniowie odnajdą interesujących i znanych bohaterów zarówno na ekranie, 
jak i na kartach książek oraz komiksów IPN. Na zakończenie zagrają w przeznaczone dla nich 
gry, które pozwolą na utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy.

Koordynator: Julia Kilanowska 
julia.kilanowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86
Termin: rok szkolny 2021/2022 
Grupa docelowa: szkoły  
podstawowe (klasy I-III)

„Okupacyjne Święta - Boże Narodzenie  
podczas II wojny światowej”

W okresie radosnego wyczekiwania na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia warto 
przypomnieć tych, którzy w trudnych latach II wojny światowej spędzali je nierzadko samotnie, 
pozbawieni od wielu miesięcy, a nawet lat, kontaktu z najbliższymi. Często w więzieniach, 
obozach koncentracyjnych, okaleczeni zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mimo tylu przeciw-
ności, dla wielu Święta Bożego Narodzenia pozostały czasem nadziei, czego dowodzą liczne 
wspomnienia. Podczas grudniowego wykładu przedstawimy te poruszające historie czasu woj-
ny, przybliżając realia życia w okupowanej Polsce. 

Koordynator: Julia Kilanowska 
julia.kilanowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86
Termin: XII 2021 
Grupa docelowa: wszystkie poziomy szkół, dorośli 
Możliwa opcja on-line

„Pracuj Polaku powoli – działania sabotażowe  
podczas II wojny światowej”

W 80. rocznicę pojawienia się po raz pierwszy na warszawskich murach znaku Polski 
Walczącej, zapraszamy na zajęcia poświęcone działalności sabotażowej podczas II wojny 
światowej. Przypomnimy postacie, które miały największe zasługi na tym polu, a także liczne 
brawurowe akcje oraz hasła, utwierdzające rodaków w przekonaniu, że Polska – mimo iż pod 
okupacją niemiecką – nadal istnieje. 

Po zakończeniu części wykładowej uczestnicy będą mogli zapoznać się z grami przybli-
żającymi omawianą tematykę – m.in. z wydaną przez IPN grą „Polskie Państwo Podziemne”.

Koordynator: Julia Kilanowska 
julia.kilanowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86
Termin: wiosna 2021/2022 
Grupa docelowa: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Rozwiąż z nami tajemnice Enigmy” 

Z okazji obchodzonego w styczniu 2022 r. Dnia Kryptologii oraz przypadającej 9 stycz-
nia 80. rocznicy śmierci Jerzego Różyckiego, zapraszamy na spotkanie poświęcone szyfrom, 
Enigmie oraz wybitnym polskim kryptologom, którym udało się złamać jej kod: Marianowi  
Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu i wspomnianemu Jerzemu Różyckiemu. 

Zajęcia będą składały się z wykładu oraz części warsztatowej, w trakcie której uczestnicy 
będą mieli okazję samodzielnie rozwiązać przygotowane szyfry oraz zdobyć ciekawe nagro-
dy. 

Koordynatorzy: Julia Kilanowska 
julia.kilanowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86
Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64
Termin: zima 2021/2022 
Grupa docelowa: szkoły podstawowe  
i ponadpodstawowe

Enigma – niemiecka przenośna elektromechaniczna 
maszyna szyfrująca. Źródło: domena publiczna

/ 13 // 12 /

mailto:julia.kilanowska@ipn.gov.pl
mailto:julia.kilanowska@ipn.gov.pl
mailto:julia.kilanowska@ipn.gov.pl
mailto:julia.kilanowska@ipn.gov.pl


„Wielkopolanie 1939–1945: miejsca i ludzie”

Zapraszamy na lekcje skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
mające na celu przybliżenie im regionalnej historii II wojny światowej. Proponujemy Państwu cie-
kawe zajęcia związane z niezwykłymi postaciami pochodzącymi z Wielkopolski i związanymi 
z nimi Miejscami Pamięci Narodowej (obóz koncentracyjny Fort VII w Poznaniu oraz obóz 
koncentracyjny Gross-Rosen).

Co kryje nasza regionalna historia? Poznaj i dowiedz się, co wydarzyło się w:
• Forcie VII w Poznaniu z członkami grupy dr. Franciszka Witaszka – I 2022
• Gross-Rosen z postacią naczelnika „Szarych Szeregów” Floriana Marciniaka  

– II 2022

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54
Termin: I – II 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe
Możliwa opcja on-line

„Kobiety wielkopolskiej konspiracji” – warsztaty 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli na warsztaty o kobietach w wielkopolskiej konspiracji  
w czasie II wojny światowej. Poznajcie postacie młodych Wielkopolanek – konspiratorek dzia-
łających w Kraju Warty, gotowych poświęcić życie w walce z Niemcami. 

Przedstawimy historię pięciu nieustraszonych kobiet pracujących na różnych polach konspi-
racji: łączności, tajnym nauczaniu, dywersji i sabotażu, wydawaniu prasy podziemnej czy prze-
rzucaniu jeńców alianckich na zachód. Każda z nich walczyła na swój sposób, każda chciała 
stawić opór niemieckiemu okupantowi. W ramach warsztatów zostaną przekazane uczestnikom 
plakaty przedstawiające kobiety wielkopolskiej konspiracji.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
Tel. 61 835 69 54
Termin: IX 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe 
Możliwa opcja on-line

„Obywatel na podsłuchu”

W jaki sposób władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej budowały system kontroli społe-
czeństwa na przestrzeni ponad 40 lat swojej działalności? Jak rozwijały się nowoczesne meto-
dy inwigilacji społeczeństwa przez komunistyczne służby specjalne? Jak pozyskiwano tajnych 
współpracowników? Dlaczego i gdzie montowano podsłuchy telefoniczne i telegraficzne? Jakie 
materiały znajdowały się w aktach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące technik operacyjnych inwigilacji społeczeń-
stwa otrzymają Państwo na organizowanych przez nas warsztatach, które realizowane będą  
w oparciu o materiały archiwalne zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej. 

Koordynator: Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 52
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe  
(klasy VII–VIII) i ponadpodstawowe

„Kobiety wielkopolskiej konspiracji 1939–1945”.
Plakaty do pobrania ze strony internetowej  
www.edukacja.ipn.gov.pl
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„Historia w obrazie”. Losy Polski i Polaków  
w XX w. w cyklu „Ludzie Cogito”

W ramach „Przystanku Historia” kontynuujemy dla Państwa propozycję udziału w szeregu 
spotkań ze sztuką i historią. Tłem każdego z takich spotkań jest obraz namalowany przez Jerze-
go Oleksiaka z cyklu „Ludzie Cogito”. Powstające w ostatnich latach obrazy przedstawiają bo-
haterów naszej współczesnej historii, m.in. gen. Władysława Andersa, arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka i gen. Stanisława Maczka. Podczas spotkań w „Przystanku Historia” przybliżyliśmy 
już Państwu trzy dzieła: „Franciszek Witaszek”, „Mjr Zygmunt Szendzielarz »Łupaszka« – grób 
Niezłomnego Żołnierza” oraz „Polak – więzień obozu zagłady KL Mauthausen-Gusen”.

Sam cykl „Ludzie Cogito” liczy już ponad 20 prac i cały czas powstają nowe obrazy.  
Prezentacji każdego z dzieł towarzyszyć będzie dyskusja z zaproszonymi gośćmi, która doty-
czyć będzie prezentowanej postaci i tła historycznego. Pomysłodawcą cyklu „Ludzie Cogito”  
i jego kuratorem jest dr Łukasz Łuczewski. 

W „Przystanku Historia” zaprezentowane 
zostaną następujące obrazy z cyklu 
„Ludzie Cogito”:

• „Gen. Władysław Anders”
• „Gen. Stanisław Maczek”
• „Świadectwo rotmistrza Witolda Pileckiego”
• „Arcybiskup Antoni Baraniak”
• „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – chrzest Polski”
• „Witkacy – 17 września 1939 r.”
• „Prymas Stefan Wyszyński – Non possumus”

Podsumowaniem cyklu będzie wernisaż 
wystawy „Ludzie Cogito” w „Przystanku Historia”.

„Wirtualny Przystanek Historia”.  
Aplikacja mobilna – Historia VR

Zdobywająca wśród odbiorców, szczególnie wśród młodzieży, coraz większą popularność 
wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR), dzięki pomysłowi Biura Edukacji Narodowej 
IPN w Poznaniu ma szansę zaistnieć także w szerszej przestrzeni edukacyjnej. Zaletą aplikacji 
mobilnych wykorzystujących technologię AR/VR jest innowacyjność, atrakcyjność dla odbiorcy, 

nieograniczona możliwość rozbudowy i co istotne w przypadku produktów realizowanych 
przez IPN – darmowy dostęp dla wszystkich użytkowników, którzy ją zainstalują na swoich 
urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacjom wykorzystującym VR/AR można przy obecnym, 
dynamicznym rozwoju technologicznym, budować dowolną narrację i przestrzeń historyczną.

Głównym celem realizowanego przez poznański OBEN od 2020 r. wedle tych technologii 
projektu „Wirtualny Przystanek Historia” (Historia VR) jest stworzenie w przestrzeni wirtualnej  
i w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość atrakcyjnej edukacyjnie aplikacji mobilnej, przezna-
czonej dla wszystkich odwiedzających stacjonarny „Przystanek”, ale i nie tylko. Naszym celem 
jest stworzenie ogólnodostępnych aplikacji mobilnych przeznaczonych dla wszystkich użytkow-
ników urządzeń mobilnych, w tym głównie skierowanych dla młodzieży szkolnej. 

Już niebawem premiera ww. aplikacji!

Pokazy filmowe w „Przystanku Historia”

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami na pokaz filmów 
o tematyce historycznej, dotykających problematyki okupacji niemieckiej, zbrodni katyńskiej 
oraz codzienności życia w krajach bloku wschodniego. Oferujemy Państwu darmowe pokazy 
trzech filmów:

„FORT” 

Czy zdajesz sobie sprawę, ile mrocznych tajemnic kryją miejsca tuż obok Ciebie, w bliskim 
sąsiedztwie?

„Fort” to znacząca produkcja opowiadająca lokalną, a przez to mało znaną historię 
zbrodni niemieckich dokonywanych na Polakach i Żydach w murach Fortu III w Pomiechówku,  
w którym w czasie okupacji niemieckiej mieścił się areszt śledczy Gestapo. Film zawiera liczne 
świadectwa osób więzionych oraz wspomnienia rodzin ofiar.
(reż. Rafał Pękała, Marcin Maziarzewski, 2020 r., 70 min)

„WYBRANIEC BOGÓW” 

Totalitaryzm prowadzi do ofiar i strat, które trudno oszacować. Kim jest tytułowy „Wybra-
niec bogów”? 

Zobacz pełnometrażowy dokument ukazujący losy wybitnego polskiego matematyka, Józe-
fa Marcinkiewicza, zamordowanego w ramach zbrodni katyńskiej. O jego losach opowiedzą 
wybitni badacze, m.in. historycy, matematycy i nauczyciele. Życie bohatera ilustrują fragmenty 
fabularyzowane, które pomagają nam wyobrazić sobie, ile każda z ofiar zbrodni katyńskiej mo-
gła nam jeszcze pozostawić w spadku, w różnych wymiarach. Gdyby tylko pozwolono im żyć…
(reż. Konrad Starczewski, Rafał Pękała, Tomasz Matuszczak, 2021 r., 62 min)

Przystań 
dla edukacji

historycznej

Obraz Jerzego Oleksiaka „Polak – więzień 
obozu zagłady KL Mauthausen-Gusen”  
z cyklu „Ludzie Cogito”. Kurator wystawy: 
dr Łukasz Łuczewski
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Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną zapraszamy 
do „Przystanków Historia” w Zielonej Górze, Lesznie i Berlinie. 
Oto ich lokalizacje:
„Przystanek Historia” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 9
„Przystanek Historia” w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3
„Przystanek Historia” w Instytucie Polskim w Berlinie,  
ul. Burgstrasse 27, 10178 Berlin, an der Museumsinsel

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57
Termin: rok szkolny 2021/2022
Spotkania otwarte
Informacje na temat bieżących spotkań można  
znaleźć na stronie www.poznan.ipn.gov.pl

„MOJA ULUBIONA WOJNA” 

Bardzo ujmujący i pięknie zrealizowany, animowany dokument opowiadający autobiogra-
ficzną historię reżyserki, która dorastała w czasach zimnej wojny na Łotwie, będącej wówczas 
częścią Związku Sowieckiego. 

Ilze żyje w rozdwojeniu pomiędzy komunistyczną rzeczywistością a propagandą, która 
tej rzeczywistości zaprzecza. Odkrywa też, jak odmienne przekonania mają ci, których kocha 
najbardziej. Opowieść o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości, prawdy i lojalności.
(reż. Ilze Burkovska Jacobsen, 2020 r., 82 min)

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64
Szczegóły dotyczące terminów seansów  
dostępne będą na stronie www.poznan.ipn.gov.pl 

„Gra w historię”

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

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64 
Terminy i tematyka poszczególnych spotkań:
• „Polskie Państwo Podziemne” – X 2021
• „Niepodległa” – XI 2021
• „7. W obronie Lwowa” – II 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe 
(klasy VII-VIII) i szkoły ponadpodstawowe
Miejsce: „Przystanek Historia” 
– Centrum Edukacyjne IPN  
w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 29

w Zielonej Górze, 
Lesznie i Berlinie

„Przystanek  
  Historia”
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Wykłady i zajęcia  
dla
„Wizyta historyka”. Lekcje w szkołach

Zapraszamy nauczycieli z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej do skorzystania z możliwości 
zamawiania lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli historii. W trakcie zajęć 
realizowane są tematy z najnowszej historii Polski oraz historii regionalnej. Uczniom w ciekawy 
sposób zostaną przybliżone kluczowe wydarzenia XX w.

Propozycje tematów lekcji:
W miesiącach od IX do końca XII 2021:

• „Rok 1918. Niepodległość i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie”
• „Stan wojenny”

W miesiącach od I do VI 2022:
• „Drogi Cichociemnych”
• „Żołnierze niezłomni i komunistyczny aparat represji”
• „Poznański Czerwiec 1956 r.”

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska 
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Możliwa opcja on-line

„Zdjęcia robione z ukrycia. Poznań w Czerwcu 1956 r.” 

Wykonane z ukrycia przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa setki fotografii wyda-
rzeń z Czerwca 1956 r. ukazują nie tylko poszczególne epizody zdarzeń, ale także ówczesne 
miasto oraz jego mieszkańców. Co można wyczytać z zachowanych fotografii oraz jaki obraz 
życia codziennego zarejestrowano przy okazji dokumentowania jednego z najważniejszych 
wydarzeń w najnowszej historii Polski? Zapraszamy na zajęcia!

Koordynator: Piotr Orzechowski
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl.
tel. 61 835 69 53
Termin: VI 2022 
Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe
Zajęcia on-line

Warsztaty dla uczniów „Kresy Wschodnie  
– ziemie utracone Rzeczypospolitej”

Zachęcamy do udziału w warsztatach edukacyjnych on-line „Kresy Wschodnie – ziemie 
utracone Rzeczypospolitej”, które skierowane są do uczniów starszych klas szkół podstawo-
wych (VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

Celem warsztatów jest przypomnienie dziejów Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej  
i ich mieszkańców w XX w. Poza wątkami historycznymi omówiona zostanie również obecna 
sytuacja Polaków na tych ziemiach. Warsztaty będą składały się z części wykładowej oraz ćwi-
czeń i mogą zostać przeprowadzone w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Koordynator: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl
tel. 68 453 26 57, 735 205 795
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe
Zajęcia on-line

uczniów

Poznań, 28 czerwca 1956 r.  
Ze zbiorów IPN
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„Na ziemiach piastowskich!  
Powojenne dzieje Ziemi Lubuskiej”

W ramach warsztatów, połączonych z częścią wykładową, uczniowie będą mogli zoba-
czyć jak wyglądały początki budowania polskiej administracji na Ziemi Lubuskiej po 1945 r.  
W ten sposób zamierzamy przybliżyć historię lokalną i zachęcić uczestników do szukania  
korzeni swoich przodków. To właśnie na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. spotkali 
się ludzie z różnych stron II Rzeczypospolitej, zazwyczaj doświadczeni przykrymi wydarzenia-
mi wojennymi, którzy rozpoczynali nowy etap życiowy, w miejscu dotychczas sobie nie znanym. 
Uczestnicy warsztatów będą pracować na tekstach źródłowych, zarówno historycznych, jak  
i współczesnych. 

Koordynator: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl
tel. 68 453 26 57, 735 205 795
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe

Warsztaty edukacyjne dla uczniów  
„Wydarzenia Zielonogórskie”

Dnia 30 maja 1960 r. mieszkańcy Zielonej Góry stanęli w obronie Domu Katolickiego,  
co spotkało się z drastycznym odwetem władz komunistycznych. Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zachęca nauczycieli do zapisywania 
uczniów starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych na za-
jęcia poświęcone wydarzeniom z 1960 r.

Warsztaty będą składały się z części wykładowej oraz ćwiczeń i mogą być przeprowadzo-
ne w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Koordynator: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl
tel. 68 453 26 57, 735 205 795
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe

„Tylko teczki? O zasobie archiwalnym IPN”

Co dokładnie kryje się w archiwum IPN? Czego tam szukać? Kto może korzystać z zasobu? 
Na te i wiele innych pytań związanych z działalnością IPN uczniowie poznają odpowiedź pod-
czas spotkania z pracownikiem Instytutu. Lekcja będzie zawierała również elementy historii naj-
nowszej Polski. Zajęcia te mogą być ciekawe zarówno dla uczniów klas o profilu historycznym, 
dziennikarskim, jak i dla maturzystów przygotowujących się do egzaminu z wiedzy o społeczeń-
stwie. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Koordynator: Krzysztof Mazur  
(IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl
tel. 68 453 26 57, 735 205 795
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe  
(klasy VII-VIII) i ponadpodstawowe 
Zajęcia on-line

Cykl lekcji szkolnych on-line

Proponujemy uczniom i nauczycielom lekcje prowadzone przez pracowników Biura Edu-
kacji Narodowej IPN w Poznaniu mające przybliżyć wydarzenia historyczne XX w. Odpowia-
dając na obecne potrzeby szkół prowadzimy również cieszące się dużą popularnością lekcje  
on-line. Tematyka zajęć przybliża rocznice ważnych wydarzeń historycznych. 

Mamy dla Państwa następujące propozycje: 
• „Grudzień 1970 r.” – XII 2021 
• „Pokolenie Kolumbów – młodzież walcząca” – I 2022
• „Konspiracja Wielkopolska” – II 2022
• „Gdy zoo stało się schronieniem dla ludzi – Antonina i Jan Żabińscy” – III 2022

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska 
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
Tel. 61 835 69 54
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: szkoły  
podstawowe i ponadpodstawowe

Wydarzenia Zielonogórskie 1960 r. Ze zbiorów IPN
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„Wielkopolanki w przestworzach”

Zapraszamy nauczycieli do udziału w szkoleniu o wielkopolskich lotniczkach. Przybliżymy 
Państwu postacie wybitnych Wielkopolanek, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
zasłużyły się dla lotnictwa, a podczas II wojny światowej włączyły się w działalność konspiracyj-
ną. Przypomnimy postacie m.in. Janiny Lewandowskiej – pilotki szybowców, pierwszej spadochro-
niarki i jedynej kobiety, która zginęła w Katyniu, Wandy Modlibowskiej – pierwszej rekordzistki 
świata w szybownictwie, żołnierzu AK i emisariuszce Delegatury Rządu RP na Kraj oraz Ewy  
Korczyńskiej – pilotki szybowców i samolotów sportowych, kurierki w Dziale Łączności Zagranicz-
nej Komendy Głównej AK „Zagroda” i uczestniczki Powstania Warszawskiego. 

W czasie szkolenia oprócz wykładów na temat wielkopolskich lotniczek uczestnicy zostaną 
oprowadzeni po ekspozycji muzeum i otrzymają plakaty przedstawiające wielkopolskie lotniczki.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54
Termin: IV 2022
Grupa docelowa: nauczyciele historii  
i innych przedmiotów humanistycznych
Miejsce: Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
Informacje o terminach szkoleń publikowane będą  
na stronach internetowych IPN:
www.poznan.ipn.gov.pl, www.edukacja.ipn.gov.pl

„Polacy w niemieckich obozach  
koncentracyjnych i obozach zagłady  
poza granicami okupowanego kraju”

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom seminarium specyfiki funkcjonowania nie-
mieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady zlokalizowanych obecnie na terenie 
Górnej Austrii i Niemiec oraz losów osadzonych w nich polskich obywateli. Szkolenia popro-
wadzą pracownicy Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej specjalizujący się  
w tej tematyce i odwiedzający Miejsca Pamięci w byłych niemieckich obozach koncentracyjnych  
i obozach zagłady. 

Tematy pięciu seminariów:
1. „Króliki” z KL Ravensbrück
Uczestnicy poznają historię obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück dla kobiet, w tym tragicz-
ne losy Polek, które stanowiły jedną z najliczniejszych grup więźniarek. Zdrowe i młode Polki, 
będące tzw. doskonałym materiałem, poddawano w rewirze (szpitalu obozowym) eksperymen-
tom pseudomedycznym, skazując je na straszliwe cierpienia. W czasie szkolenia uczestnicy 
zapoznają się z testamentem „Królików” z Ravensbrück i ich relacjami oraz dowiedzą się, jak 
przebiegał bestialski proceder operacji doświadczalnych. 

Szkolenia dla
nauczycieli

„Zapomniani polscy naukowcy 
i wynalazcy”

Zapraszamy na cykl szkoleń dla nauczycieli przed-
miotów humanistycznych, realizowanych w kilkunastu 
miastach Polski, prowadzonych wspólnie z Minister-
stwem Edukacji i Nauki. Osiągnięcia polskiej nauki 
i techniki w XX w. są tematem nowego cyklu. Celem 
seminariów jest przedstawienie i zapoznanie uczestni-
ków z zapomnianymi naukowcami i ich dokonaniami  
w dziedzinach takich jak matematyka, fizyka, biologia, 
chemia czy szeroko rozumiana technika XX w. Każdy  
z tematów będzie realizowany podczas dwóch spotkań 
z nauczycielami, złożonych z wykładu, warsztatów  
metodycznych oraz elementu multimedialnego.

Koordynator ogólnopolski:  
Magdalena Ruczyńska
magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl
tel. 91 484 98 57
Koordynator regionalny:  
dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54

Więźniarki  
z KL Ravensbrück.  
Ze zbiorów  
Bundesarchives

Polscy więźniowie z KL Dachau  
po wyzwoleniu w 1945 r.  
Ze zbiorów Zenona Ulatowskiego

Janina Lewandowska, córka  
gen. J. Dowbor–Muśnickiego.  
Zbiory Muzeum Powstańców  
Wielkopolskich w Lusowie
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„Szlakiem Martyrologii Wielkopolan  
w okresie II wojny światowej”

Celem dwóch szkoleń dla nauczycieli jest poznanie mechaniki niemieckich zbrodni dokona-
nych w okresie II wojny światowej na terenie Wielkopolski, podtrzymywanie pamięci o polskich 
ofiarach tych zbrodni oraz poznanie często nieznanych Miejsc Pamięci związanych z cierpie-
niem tysięcy Wielkopolan w okresie okupacji niemieckiej. 

1. Szkolenie „Obóz krwawej zemsty”. Fort VII w Poznaniu 
i Lasy Palędzko-Zakrzewskie

Podczas warsztatów prowadzonych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej IPN oraz zwiedzania z przewodnikiem Fortu VII uczestnicy poznają to wyjątko-
we dla Wielkopolan Miejsce Pamięci Narodowej. Wykorzystując infrastrukturę pruskiego fortu  
Colomb, Niemcy założyli w jego murach 10 października 1939 r. obóz koncentracyjny. Pod-
legał on początkowo Einsatzgruppe VI, a jego pierwszym komendantem został Herbert Lange,  
jeden z największych zbrodniarzy II wojny światowej. W obozie funkcjonowała pierwsza  
komora gazowa, był on także ośrodkiem szkoleniowym dla członków SS, a przede wszystkim 
ośrodkiem fizycznej eksterminacji polskiej inteligencji. W obozie osadzeni byli i ginęli najwybit-
niejsi przedstawiciele wielkopolskich warstw przywódczych, m.in. Florian Marciniak, pierwszy 
naczelnik „Szarych Szeregów”, Leon Prauziński, malarz, artysta, dr Franciszek Witaszek, szef 
wielkopolskiego Związku Odwetu AK. Przez cały okres okupacji niemieckiej przez Fort VII prze-
szło ok. 25 000 więźniów. Obecnie Fort VII pełni rolę Miejsca Pamięci.

Po warsztatach i wizycie w Forcie VII uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem do  
Lasów Palędzko-Zakrzewskich, w których w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939–1940 
mordowano więźniów Fortu VII. Tam poznamy historię tego miejsca i zapalimy znicze na sym-
bolicznych grobach. Według różnych źródeł w bezimiennych grobach jest tam pochowanych 
przynajmniej 4500 osób, ale liczba ta może sięgać nawet 12 000 zamordowanych.

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57
Termin: rok szkolny 2021/2022
Miejsce: Muzeum Martyrologii Wielkopolan  
Fort VII, Al. Polska, 60-591 Poznań
Limit miejsc dla uczestników: 40

2. KL Gusen – niemiecki obóz zagłady dla polskiej inteligencji
Na szkoleniu przybliżone będą mało znane fakty z historii powstania KL Gusen, obozu 

koncentracyjnego założonego w 1940 r. przez Niemców na terenie Górnej Austrii jako filia KL 
Mauthausen. Był to obóz zlokalizowany w okolicy miejscowych kamieniołomów celem ekstermi-
nacji polskiej inteligencji poprzez katorżniczą pracę. Przybliżymy historię tego miejsca masowej 
eksterminacji obywateli z ponad 30 krajów oraz opowiemy o losie przetrzymywanych w nim 
Polaków. 

3. Zamek Śmierci Hartheim 
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z mroczną historią zlokalizowanego w Alkoven,  

w małej wiosce w Górnej Austrii, Zamku Śmierci Hartheim, gdzie Niemcy i Austriacy mordowali 
w ramach „Akcji T4” osoby chore psychicznie oraz więźniów obozów koncentracyjnych. Miej-
sce to pochłonęło ok. 25 000 ofiar, w tym wielu Polaków. Obecnie zamek pełni rolę Miejsca 
Pamięci. 

4. „Człowiek w poszukiwaniu sensu”. Życie po obozowym wyzwoleniu
Podczas seminarium słuchacze dowiedzą się jak wyglądało wyzwolenie w 1945 r. niemiec-

kich obozów koncentracyjnych, m.in. KL Dachau, KL Mauthausen, KL Gusen i KL Ebensee oraz  
w jaki sposób osadzeni w nich więźniowie walczyli o przetrwanie w ostatnich miesiącach  
II wojny światowej. Były to najdłużej funkcjonujące obozy koncentracyjne stworzone przez  
III Rzeszę, do których zmierzały z całej okupowanej Europy „marsze śmierci”. Chęć przetrwania 
była zatem w tych obozach wystawiona na największą próbę. Co warte podkreślenia, jedną  
z dominujących narodowości przetrzymywaną w tych obozach stanowili Polacy. 

5. KL Dachau – obóz wzorcowy
Słuchacze seminarium poznają model funkcjonowania niemieckich obozów koncentracyj-

nych na przykładzie obozu wzorcowego KL Dachau. Od 1933 r. był on ośrodkiem szkolenio-
wym dla kadry dowódczej przyszłych obozów koncentracyjnych. Przybliżymy historie polskich 
obywateli przetrzymywanych w tym miejscu oraz poznamy ich dalsze losy. 

Koordynatorzy: 
Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53
Marta Szczesiak-Ślusarek
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57
Termin: rok szkolny 2021/2022
Miejsce: Centrum Edukacyjne IPN  
w Poznaniu „Przystanek Historia” 
Grupa docelowa: nauczyciele, regionaliści,  
edukatorzy, pracownicy muzeów i historycy
Informacje o terminach szkoleń publikowane  
będą na stronach internetowych IPN:
www.poznan.ipn.gov.pl, www.edukacja.ipn.gov.pl 

Zapewniamy bilety wstępu do muzeum, 
transport autokarem do Lasów Palędzko-
-Zakrzewskich i z powrotem do Poznania 
oraz ciepły posiłek. 
Termin rozpoczęcia zapisów zostanie  
opublikowany na stronie internetowej  
www.poznan.ipn.gov.pl.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. Poddane germanizacji córki dr. Franciszka Witaszka,  

Alodia i Daria. Ze zbiorów IPN

Więźniowie w wyzwolonym KL Ebensee  
(Górna Austria). Ze zbiorów Wikimedia Commons
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2. „Pierwszy na ziemiach polskich zajętych przez Niemców Obóz Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem” 

Celem wyjazdowego szkolenia jest przybliżenie uczestnikom seminarium historii założo-
nego 8 grudnia 1941 r. w Chełmnie nad Nerem obozu zagłady – pierwszego na zajętych 
przez Niemców ziemiach polskich. Pierwszym jego komendantem został Herbert Lange. Obóz 
funkcjonował w dwóch etapach. Od końca 1941 r. do marca 1943 r. stał się miejscem zagłady 
ludności żydowskiej z gett zlokalizowanych na terenie Kraju Warty. W kwietniu 1943 r. obóz 
zlikwidowano, a infrastrukturę obozową i krematoria wysadzono. Ponowne uruchomienie obo-
zu zagłady Kulmhof  nastąpiło na wiosnę 1944 r. i w tym kształcie funkcjonował on do stycznia 
1945 r. Szacuje się, że w obu okresach funkcjonowania zginęło w nim ok. 200 000 osób.

Uczestnicy szkolenia wezmą udział w zwiedzaniu pozostałości obozu Kulmhof oraz  
w warsztatach merytorycznych prowadzonych w muzeum. Obecnie w Chełmnie nad Nerem 
znajduje się Miejsce Pamięci Narodowej.  

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 57
Miejsce: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof  
w Chełmnie nad Nerem, Chełmno 59A, 62-660 Chełmno
Limit miejsc dla uczestników: 40
Zapewniamy bilety wstępu, transport autokarem  
do Chełmna nad Nerem i z powrotem do Poznania oraz ciepły posiłek. 
Termin rozpoczęcia zapisów zostanie opublikowany  
na stronie internetowej www.poznan.ipn.gov.pl.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekty
edukacyjne

Muzeum byłego  
niemieckiego  
Obozu Zagłady  
w Chełmnie  
nad Nerem.  
Źródło: domena  
publiczna

„Bądźcie nadal apostołami Narodu! Ziemianie  
jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich  
w latach 1918–1945”

Po dziesięciu latach wolności Polski, dorobek Wasz iście jest bardzo wielki – to też  
wytrwale, równo i z umiarem, bądźcie nadal apostołkami Narodu, przygotowujcie glebę, a na 
przygotowaną rzucajcie ziarno siewne, zdrowe, z całem umiłowaniem pracy – pisała Maria 
Kleniewska do członkiń Stowarzyszenia Ziemianek, które z pełną świadomością i zaangażo-
waniem wprowadzały w życie założenia ziemiańskiego etosu, polegającego przede wszystkim 
na odpowiedzialności za społeczeństwo, szczególnie za jego część zamieszkałą na wsi. W po-
dobny sposób działali członkowie Związku Ziemian, którzy poprzez pracę i edukację dążyli do 
podniesienia poziomu ogółu społeczeństwa. Dwór bowiem od zawsze był punktem odniesienia 
dla społeczności wiejskiej, która czerpała z tych wzorców nieustannie. Podnoszenie poziomu 
gospodarstw chłopskich, wychowanie patriotyczne, edukacja na poziomie szkół powszechnych, 
nauka zawodów, czy też nawet odwzorowanie trendów mody lub prowadzenia gospodarstwa 
domowego stały się tymi elementami kulturowymi, które odcisnęły na ówczesnym społeczeń-
stwie wiejskim niepodważalną pieczęć. Celem ziemian był rozwój Narodu do życia w pokoju 
i dobrobycie.

Uczestnicy ogólnopolskiego projektu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch 
form: pisemnej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycz-
nych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje 
świadków). Zwycięzcy konkursu przyjadą na miejsce wskazane przez organizatorów na terenie 
działania Oddziału IPN w Krakowie na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim 
finałem konkursu, który planowany jest na wiosnę 2022 r.

Koordynator ogólnopolski: dr Marcin Chorązki
marcin.chorazki@ipn.gov.pl 
tel. 12 211 70 26
Koordynator regionalny: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54
Termin: IX 2021 – VI 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo  
Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków  
w Krakowie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
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„Akademia dla Historyka”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wraz z IPN Oddział w Poznaniu realizuje cykl 
spotkań pt. „Akademia dla Historyka”, skierowanych do nauczycieli historii i innych przedmio-
tów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem tematycznym podejmowa-
nym w ramach Akademii.

Proponowana tematyka spotkań:
1. „Historia najnowsza z Instytutem Pamięci Narodowej” – cykl wykładów
2. Film w edukacji humanistycznej – Trzcianeckie „Kino Za Rogiem” – film pt.: „Fort”
3. Akademia wyjazdowa: „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN 
w Poznaniu – wykorzystanie gier w edukacji historycznej

Koordynatorzy Akademii: 
Marzena Teterus
m.teterus@cdn.pila.pl
Marta Szczesiak-Ślusarek
tel. 61 835 69 57
marta.szczesiak@ipn.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone 
na stronie internetowej CDN. Forma realizacji programu Akademii  
uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich  
II Rzeczypospolitej. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczest-
ników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świa-
domości, że nadal są oni cząstką naszej ojczyzny. Główną nagrodą za najlepszą pracę pisem-
ną lub multimedialną będzie wyjazd na Kresy w drugiej połowie 2022 r.

Koordynator ogólnopolski: Sergiusz Kaźmierczuk
sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl 
tel. 22 581 86 74
Koordynator regionalny: Krzysztof Mazur (IPN Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
tel. 68 453 26 57
Termin: wiosna 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe

VII Turniej Debat Historycznych IPN

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Uczest-
nicy poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych problemów związanych  
z najnowszą historią Polski. Dzięki wykorzystanej metodzie debaty oksfordzkiej, która jest formą 
uporządkowanej dyskusji nad tezą, młodzież ma możliwość zaprezentowania swojej wiedzy, 
kunsztu oratorskiego, a także bierze odpowiedzialność za swoje słowa. Duży nacisk kładziemy 
na kulturę słowa i szacunek do oponenta. Turniej finałowy odbędzie się w połowie 2022 r.  
w Warszawie. Będą poprzedzały go dwa etapy regionalne w Poznaniu i Zielonej Górze. Przyj-
mujemy zgłoszenia drużyn czteroosobowych, plus jednej osoby rezerwowej. 

Koordynatorzy centralni: 
dr Marek Kozubel 
marek.kozubel@ipn.gov.pl 
tel. 22 581 85 95
dr Grzegorz Łeszczyński 
grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl 
tel. 22 540 58 96
Koordynator regionalny: Julia Kilanowska
julia.kilanowska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 86
Koordynator regionalny: Krzysztof Mazur (Zielona Góra)
krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
tel. 68 453 26 57
Termin: IV – VI 2022
Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe 

Letnicy przed polskim dworem.  
Ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego
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„1939–1945. Wojenne losy Polski i Polaków”

Wzorem lat poprzednich odbędzie się kolejna edycja konkursu dla uczniów klas V-VIII 
szkół podstawowych województwa wielkopolskiego o tematyce II wojny światowej. Uczestnicy 
w czasie finału konkursu zmierzą się z pytaniami testowymi dotykającymi wielu aspektów wojen-
nego dramatu, m.in. życia codziennego Polaków, polityki okupantów wobec polskich obywateli, 
struktur i działalności Polskiego Państwa Podziemnego czy funkcjonowania polskich władz pań-
stwowych na uchodźstwie.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o historii Polski w latach 1939–1945 oraz kształ-
towanie świadomości patriotycznej młodego pokolenia.

Koordynator: Marcin Podemski 
marcin.podemski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64
Termin: V 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy V-VIII)

„Wielkopolanie w »Szarych Szeregach«”

Celem regionalnego konkursu jest przedstawienie sylwetek osób z Wielkopolski, które  
w czasie II wojny światowej działały w „Szarych Szeregach”. Poznaj historię swoich rówieśni-
ków, harcerzy działających w konspiracji podczas okupacyjnej codzienności. Zadaniem osób 
i grup biorących udział w tym konkursie jest poznanie postaci z regionu zasługującej na upa-
miętnienie i rozpowszechnienie wiedzy o niej. Pracę konkursową będzie można przygotować 
w wybranej kategorii: praca pisemna, praca multimedialna czy praca graficzna/plastyczna.

Koordynatorki: 
Julia Kilanowska
julia.kilanowska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 86
dr Izabella Kopczyńska 
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 54
Termin: IX – XII 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe  
(klasy VII-VIII) i ponadpodstawowe

„Pokaż swoją Niepodległą!”

Rok 1918, obfitujący w doniosłe wydarzenia zarówno w historii Polski, jak i Europy, daje 
dużą swobodę w wyborze tych elementów, które w indywidualnym odczuciu najbardziej odpo-
wiadają hasłu „niepodległość”. 

Konkurs na najciekawszy plakat dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
to szansa dla wszystkich twórców, zajmujących się projektowaniem oraz wykonywaniem grafik 
komputerowych. W tej formie należy dostarczyć jedną pracę, symbolicznie przedstawiającą 
najważniejsze miejsca, postacie czy wydarzenia, których 103. rocznicę będziemy obchodzić 
w tym roku. Najlepsi laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i możliwość promocji swo-
jego dzieła.

Koordynator: Julia Kilanowska 
julia.kilanowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86
Termin: X – XII 2021 
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych,  
studenci (prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych)

„Radio »Solidarność« – 40 lat później”

Jednym z fenomenów polskiej działalności opozycyjnej w okresie PRL-u były podziemne 
rozgłośnie radiowe noszące nazwę Radia „Solidarność”, które pojawiły się w reakcji na wpro-
wadzenie stanu wojennego. Opozycjoniści sami konstruowali nadajniki radiowe, opracowali  
i nagrywali teksty audycji oraz emitowali je w wielu miastach Polski. Aktywność ta była ówcze-
śnie bardzo niebezpieczna, Służba Bezpieczeństwa starała się namierzać pracujące nadajniki, 
zagłuszać audycje, a także aresztować zaangażowane w te działania osoby.

Niektóre z nagrań Radia „Solidarność” dotrwały do naszych czasów. Zapraszamy chęt-
nych, utalentowanych twórców muzycznych do ich wykorzystania. Jak wiadomo, w muzyce 
istnieje pojęcie samplingu, czyli twórczego wykorzystania fragmentów innych nagrań w celu 
stworzenia nowego utworu. Instytut Pamięci Narodowej udostępni pliki cyfrowe z audycjami, 
natomiast zadaniem uczestnika będzie stworzenie autorskiego utworu muzycznego w oparciu  
o fragmenty nagrań. Forma, gatunek, styl docelowego utworu są dowolne – można dograć 
własne instrumenty, stworzyć linię melodyczną w wirtualnych automatach perkusyjnych czy syn-
tezatorach. Najważniejsze, by w docelowym utworze pojawił się twórczo przetworzony frag-
ment audycji. 

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64
Termin: V 2022 
Grupa docelowa: młodzież szkół  
ponadpodstawowych, szczególnie muzycznych

regionalne
Konkursy

Harcerze z patrolu kolarskiego podczas odpoczynku, 1939 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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VI edycja konkursu „Sztafeta pamięci.  
Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” 

Celem konkursu o symbolicznym tytule „Sztafeta pamięci” jest zachęcenie uczestników do 
rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecionych w nią losach ich przodków. 
Szczególnie zależy nam na przypomnieniu ofiar poniesionych przez Polaków zamieszkują-
cych wcielone w 1939 r. do III Rzeczy Niemieckiej ziemie II Rzeczypospolitej. Uczestników 
konkursu prosimy o przygotowanie prac pisemnych.

Laureaci konkursu w ramach Wyjazdu Pamięci do Górnej Austrii, zaplanowanego na 
maj/czerwiec 2022 r., odwiedzą Miejsca Pamięci ważne dla Polaków w okresie II wojny 
światowej, m.in. Mauthausen, Gusen, Alkoven.

Przygotowaliśmy krótki film podsumowujący IV edycję konkursu Sztafeta pamięci  
– IV edycja.

Koordynator: Anna Chmielewska-Metka
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 52
Termin: V/VI 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe  
i ponadpodstawowe
Współorganizatorzy:  
Stowarzyszenie Rodzin Polskich  
Ofiar Obozów Koncentracyjnych,  
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości  
– Muzeum Martyrologii Wielkopolan  
Fort VII w Poznaniu

„Niezwyciężeni”

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się IV edycja konkursu edukacyjnego, upamiętnia-
jącego sylwetki osób uhonorowanych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. W ten sposób 
chcemy zachęcić młodych ludzi do „odkrywania” biografii i upamiętniania osób, które zasłużyły 
się Niepodległej Polsce. Konkurs jest okazją na poznanie historii Polski przez pryzmat indywidu-
alnych biografii. Szczegóły dotyczące samego konkursu oraz harmonogram tegorocznej edycji 
zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Koordynator centralny: Marta Gosk
marta.gosk@ipn.gov.pl
tel. 22 581 85 61
Koordynator regionalny: Marcin Podemski 
marcin.podemski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64

VIII OKR „W kręgu poezji i prozy lagrowej  
więźniarek KL Ravensbrück” 

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

Koordynator ogólnopolski: Ewelina Małachowska
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
tel. 32 207 07 14
Koordynator regionalny: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 54
Termin: III – IV 2022
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  
i ponadpodstawowe 
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie  
„Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego  
obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück”  
oraz Miasto Ruda Śląska

Konkursy 
ogólnopolskie

„Schody Śmierci” w KL Mauthausen.  
Ze zbiorów Bundesarchives 
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„Policjanci w służbie historii”  
i „Żołnierze w służbie historii”

Konkursy skierowane są do uczniów klas mundurowych w szkołach średnich. Zgłoszone 
zespoły (opiekun wraz z uczniami) muszą wykonać zadanie, które składa się z trzech części 
(nagranie krótkiego filmu prezentującego postać przedwojennego policjanta lub żołnierza, upa-
miętnienie Miejsca Pamięci Narodowej związanego z działalnością danej postaci, przeprowa-
dzenie lekcji historii). W oddziałach organizowane są warsztaty, których celem jest wprowadze-
nie do tematu oraz pomoc w realizacji zadania. Nagrodą dla zwycięskich zespołów, zgodnie 
z regulaminami konkursów, jest wyjazd edukacyjny. 

Koordynator ogólnopolski: dr Mateusz Marek
mateusz.marek@ipn.gov.pl
tel. 22 581 86 56
Koordynator regionalny: Piotr Orzechowski
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: klasy mundurowe szkół ponadpodstawowych
Współorganizatorzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej

„Sejm Dzieci i Młodzieży”

Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganiza-
torami Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci  
Narodowej. W projekcie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły. W każdym roku trzeba 
zmierzyć się z innym wyzwaniem. 

„Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współ-
czesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia” to temat ostatniej edycji. Swój 
zespół należy zarejestrować na stronie sdim.sejm.gov.pl, a pracę umieścić na swoim koncie. 

Koordynator ogólnopolski:  
Maryla Czupryńska-Szczupak
maryla.szczupak@ipn.gov.pl 
tel. 22 581 85 65 
Koordynator regionalny: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: uczniowie  
szkół podstawowych 13-17 lat

Od kilku lat Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej  
w Poznaniu i Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych organi-
zują cieszące się ogromną popularnością Wyjazdy Pamięci. Ich nadrzędnym celem jest 
przybliżenie uczestnikom skali zbrodniczej działalności dokonanej w niemieckich obozach 
koncentracyjnych i miejscach zagłady, obecnie znajdujących się na terenie Górnej Austrii,  
a założonych przez Niemców przed i w okresie II wojny światowej. Główne Miejsca Pamięci, 
jakie odwiedzamy, znajdują się Mauthausen, Gusen, Melku, Steyr, Ebensee i Alkoven. Celem 
wyjazdów jest również umożliwienie ich uczestnikom złożenia hołdu zamordowanym tam 
polskim obywatelom i kultywowanie o nich pamięci. 

Głównym punktem jesiennego Wyjazdu Pamięci jest udział w międzynarodowych uroczy-
stościach upamiętniających wszystkich zamordowanych w Zamku Śmierci Hartheim. Zamek 
znajduje się w miejscowości Alkoven, w Górnej Austrii. Po „Anschlussie” Austrii był on jed-
nym z kilku ośrodków eutanazji wykorzystywanych do mordowania osób chorych psychicznie  
w ramach „Akcji T4”. W latach 1940–1944 Niemcy i Austriacy kontynuowali ten zbrod-
niczy proceder i wykorzystywali pomieszczenia tego renesansowego, pięknego zamku do 
masowego mordowania „istnień niewartych życia”, m.in. więźniów obozów koncentracyjnych  
z terenów III Rzeszy. W tym okresie zamordowano w nim ok. 30 000 osób, z tego kilka 
tysięcy Polaków. Dokładna liczba wszystkich zgładzonych tam osób, z uwagi na braki w do-
kumentacji, nie jest znana. W wyjeździe jesiennym uczestniczą nauczyciele ze szkół z terenu 
Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej oraz rodziny ofiar obozów koncentracyjnych zlokalizowanych 
na terenie Austrii, natomiast udział w wyjeździe wiosennym jest nagrodą m.in. dla zwycięz-
ców ogólnopolskiego konkursu historycznego „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie 
II wojny światowej”.

Tel. sekretariat OBEN 61 835 69 69
Terminy: IX 2021, IV 2022

Grupa docelowa: nauczyciele historii  
i laureaci konkursu „Sztafeta Pamięci.  

Losy mojej rodziny w czasie  
II wojny światowej”

Miejsce: Górna Austria
Współorganizator: Stowarzyszenie  

Rodzin Polskich Ofiar Obozów  
Koncentracyjnych. Inicjatywę wspiera  

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych,  

a na terenie Austrii organizacje  
i działacze polonijni.

Wyjazdy Pamięci 
do Górnej Austrii
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„Tramwajem przez historię najnowszą  
– Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Lekcje terenowe

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest bez wątpienia jednym z największych wyda-
rzeń w historii Polski XX w. Warto o nim wspominać nie tylko przy okazji okrągłych rocznic.  
Jak doszło do powstania? Jak na jego sukces wpłynęła postawa Wielkopolan, a jaki wpływ mia-
ły wydarzenia międzynarodowe? Czy było to jedyne zwycięskie w dziejach Polski powstanie? 
Odpowiedź na te pytania padnie podczas lekcji tramwajowych, na którą serdecznie zaprasza-
my grupy młodzieży wraz z opiekunami.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64
Termin: X – XII 2021
Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VIII) i ponadpodstawowe

„Tramwajem przez historię najnowszą  
– Poznański Czerwiec 1956”. Lekcje terenowe

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

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 64
Termin: IV – VI 2022
Grupa docelowa:  
wszystkie poziomy nauczania

Geocaching w IPN

Geocaching, czyli gra terenowa polegająca na odnajdywaniu przy pomocy urządzenia 
obsługującego GPS ukrytych pojemników (skrzynek geocache), może być ciekawą formą spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu, jak też okazją do odwiedzenia interesujących historycznie 
miejsc. Poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotowuje skrzynki geocache w róż-
nych, często zapomnianych lokalizacjach historycznych. Nasze pojemniki będzie można także 
odnaleźć przy okazji ekspozycji wystaw plenerowych.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64
Termin: rok szkolny 2021/2022
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych powyżej 16. roku 
życia, rodziny, dorośli

Gra terenowa „Poznański Czerwiec 1956”

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

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 64
Termin: VI 2022

Grupa docelowa:  
młodzież szkolna, dorośli

Zajęcia 
terenowe
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Zapraszamy młodzież do udziału w rajdzie upamięt-
niającym żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Gru-
py Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, który tradycyjnie odbędzie się w związanych  
z tymi formacjami lasach taczanowskich. Na terenie tym 
działał także oddział partyzancki kpt. Jana Kempińskiego  
„Błyska”. Rajd ma charakter pieszego marszu terenowego 
zawierającego elementy surwiwalu, połączonego z rozwią-
zywaniem zadań sprawdzających wiedzę historyczną oraz 
znajomość terenu. Patrole (max. 10 osób), zaopatrzone  
w materiały edukacyjne, pokonują kilkukilometrową leśną 
trasę, na której mogą m.in. wpaść w zasadzkę przygoto-
waną przez funkcjonariuszy UB i NKWD, czy zostać wyle-
gitymowane przez lotne patrole partyzantów. Poznają też 
podstawy kursu pierwszej pomocy. Rajd zawiera elemen-
ty gry terenowej. Kończy się specjalnymi pokazami grup  
rekonstrukcyjnych, które przybliżają zgromadzonym wybra-
ny epizod z najnowszej historii Polski. Zwycięskie drużyny 
otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki. 

Koordynator: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53
Termin: V 2022
Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe
Miejsce: trasa leśna 10 km, lasy taczanowskie
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Dolina 
Giszki” w Sowinie Błotnej, Polskie Towarzystwo 
Historyczne Koło w Pleszewie, Drużyna Tradycji 
70. Pułku Piechoty w Pleszewie 

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

Wszystkich miłośników polskich formacji kawaleryjskich zapraszamy do udziału w poka-
zach i uroczystościach, które towarzyszyć będą IV Rajdowi Konnemu Szlakiem 3. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich. Celem rajdu jest uczczenie wszystkich powstańców wielkopolskich walczących 
w latach 1918–1919 na froncie północnym powstania. Podczas kilkudniowego rajdu, ubrani  
w historyczne mundury ułani, odwiedzą miasta związane z walkami Powstania Wielkopol-
skiego. Swoje umiejętności kawaleryjskie zaprezentują m.in. w następujących miejscowo-
ściach: Gnieźnie, Zdziechowej, Trzemesznie, Mogilnie, Żninie i Szubinie, gdzie spotkają się  
z młodzieżą szkolną, mieszkańcami i władzami samorządowymi. Będzie to wyjątkowa okazja  
do bliższego kontaktu z historią regionalną związaną z Powstaniem Wielkopolskim oraz grupa-
mi rekonstrukcji historycznej. 

Koordynatorzy: 
Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53
Paweł Kochański 
pawel.kochanski@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 70
Termin: VI 2022
Grupa docelowa: wszystkie poziomy szkół
Współorganizator: Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Rajdy
VIII Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych  
w Wielkopolsce im. kpt. Jana  
Kempińskiego „Błyska”  
oraz por. Kazimierza Skalskiego 
„Zapory”

Kpt. Jan Kempiński „Błysk”.  
Ze zbiorów IPN

Kadra oficerska  
17. Pułku Ułanów  
Wielkopolskich,  
Wilno 1920 r.  
Ze zbiorów  
Pawła Kochańskiego
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XIII akcja medialno-edukacyjna  
„Zapal znicz pamięci”

W ramach ponadregionalnej akcji przypominamy o Polakach zamordowanych w pierw-
szych miesiącach okupacji niemieckiej w 1939 r. i w kolejnych latach w Wielkopolsce,  
na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Tylko do końca 1939 r. Niemcy zamordowali na 
terenach wcielonych do III Rzeszy ok. 40 000 przedstawicieli polskich warstw przywódczych. 
W niedzielę 24 października zachęcamy do zapalenia zniczy w miejscach egzekucji i niemiec-
kiego terroru na ziemiach wcielonych w czasie II wojny światowej do III Rzeszy Niemieckiej. 

Akcja jest wspólną inicjatywą pięciu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN oraz 
Programu I Polskiego Radia, a także regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia  
z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi oraz Gdańska, które obejmują swoim działaniem  
obszar ziem polskich wcielonych do III Rzeszy podczas II wojny światowej. W bieżącym roku 
krótkometrażowymi filmami przypomnimy najważniejsze Miejsca Pamięci związane z najwięk-
szymi egzekucjami dokonanymi przez Niemców w pierwszych miesiącach 1939 r. Dostrze-
gamy konieczność przybliżenia tych często zapomnianych, ale niezwykle ważnych pomników 
pamięci. Między innymi odwiedzimy groby kobylnickie, groby rożnowickie k. Rożnowa oraz 
groby w Lasach Palędzko-Zakrzewskich.

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

Koordynator ponadregionalny: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57
Termin: 24 X 2021
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, dorośli, muzea, stowarzyszenia

V Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej  
– Wielkopolskie Forum Edukatorów Muzealnych  
i Regionalistów

Wielkopolskie Forum Pamięci, organizowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN  
w Poznaniu, na stałe wpisało się w kalendarz konferencji edukacyjnych organizowanych corocz-
nie w Polsce. Od lat Forum cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom, mimo czasu pandemii, ponawiamy zaproszenie dla pracowników wiel-
kopolskich muzeów regionalnych, regionalistów, historyków i pasjonatów zajmujących się sze-
roko rozumianą historią regionalną, a także wszystkich zainteresowanych oferowanymi przez 
te instytucje propozycjami, do udziału w piątym Forum. Wydarzenie to zawsze było miejscem 
spotkań, wymiany doświadczeń oraz możliwością nawiązania cennych kontaktów. Chcieliby-
śmy, żeby tak było również podczas V edycji. Całodniowe spotkanie będzie okazją do zapre-
zentowania przez muzea regionalne własnych ofert edukacyjnych, zasobów archiwalnych oraz 
prezentacją aktualnie prowadzonych projektów. Ma być również okazją do wymiany cennych 
doświadczeń oraz dyskusją nad nurtującymi te instytucje problemami. W zamyśle organizato-
rów Forum ma koordynować działania podejmowane przez różne instytucje zajmujące się edu-
kacją historyczną na poziomie regionu. W programie przewidzieliśmy także projekcje filmów, 
prezentację wystaw, spotkania z autorami książek, wykłady i dyskusje panelowe o tematyce 
regionalnej i muzealniczej.

Koordynator: Tomasz Cieślak
tomasz.cieslak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 53
Termin: wiosna 2022
Grupa docelowa: wszystkie poziomy szkół, dorośli
Miejsce: „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu,  
ul. Dąbrowskiego 29

VIII Katyński Marsz Cieni w Wolsztynie

W związku z 82. rocznicą zbrodni katyńskiej, w hołdzie pomordowanym Polakom na 
Wschodzie, wiosną 2022 r. ulicami Wolsztyna przejdzie VIII Katyński Marsz Cieni. Tradycyjnie 
blisko 100 rekonstruktorów z całej Polski w historycznych mundurach zainscenizuje ostatni etap 
Golgoty Wschodu. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich, którzy pragną oddać 
hołd ofiarom tej straszliwej zbrodni. Uczestnicy zostaną przetransportowani wagonami kolejo-
wymi na stację Gniazdowo – miejsce kaźni, gdzie zostanie przedstawiona symboliczna scena 
mordu – rozładunek jeńców i śmierć strzałem w tył głowy. 

Koordynator: Julia Kilanowska 
julia.kilanowska@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 86
Termin: IV 2022
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Akcje społeczne, 
rocznice, 
obchody

Mieczysław Chłapowski podczas polowania, okres 
międzywojenny. Zamordowany przez Niemców w 1939 r.  
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kościanie 
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Gra edukacyjna „Akcja Bollwerk”

W nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. poznańskie oddziały Armii Krajowej dokonały naj-
większej akcji sabotażowej – podpalenia magazynów portowych zawierających materiały dla 
niemieckiej armii. Instytut Pamięci Narodowej przypomina to wydarzenie poprzez publikację 
tematycznej gry edukacyjnej w aplikacji Action Track. 

W zależności od warunków atmosferycznych oraz przepisów sanitarnych, gra będzie mieć 
formę terenową lub stacjonarną.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 64
Termin: II 2022 
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, dorośli

Gra edukacyjna „Stan wojenny w Poznaniu”

W dniu 13 grudnia 1981 r., wprowadzając stan wojenny, władza komunistyczna po raz 
kolejny pokazała swoje totalitarne oblicze. Rozbito struktury NSZZ „Solidarność”, aresztowano 
i internowano tysiące osób. Jak wyglądał stan wojenny w stolicy Wielkopolski? Czy poznania-
cy sprzeciwili się opresji wojskowej dyktatury? Dowiedzieć się tego można z gry edukacyjnej  
w aplikacji Action Track. 

W zależności od warunków atmosferycznych oraz przepisów sanitarnych, gra będzie mieć 
formę terenową lub stacjonarną.

Koordynator: Witold Sobócki
witold.sobocki@ipn.gov.pl
tel. 61 835 6964
Termin: XII 2021 
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, dorośli

Wirtualny Escape Room na 40. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego

Przypadająca w tym roku 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego stanowi 
okazję do ponownego pochylenia się nad zagadnieniami dotyczącymi okresu PRL-u.

W ramach rocznicy odbędą się warsztaty podzielone na dwie części. Podczas pierwszej 
dla zdeklarowanych uczestników rozesłany zostanie link zawierający interaktywną grę w stylu 
escape room, mającą na celu przybliżenie realiów PRL-u oraz stanu wojennego.

Podczas drugiej części odbędzie się wykład, na którym przedstawione zostanie szcze-
gółowo tło omawianych wydarzeń, a także tragiczne skutki grudniowej decyzji władz PRL-u.  
Nie będą one rozstrzygane wyłącznie w aspektach politycznych, ponieważ następstwa te to 
historia milionów obywateli, którzy licznych konsekwencji doświadczali w codziennym życiu  
w kolejnych dniach i miesiącach. 

Koordynatorzy: 
Julia Kilanowska
julia.kilanowska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 86
Termin: XII 2021 
Grupa docelowa: szkoły podstawowe  
i ponadpodstawowe 
Miejsce: „Przystanek Historia”  
– Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu

Gry Action 
Track,

Escape 
Room

Płonące magazyny w porcie rzecznym w Poznaniu,  
podpalone przez żołnierzy Armii Krajowej w 1942 r.  

Ze zbiorów IPN
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Stan wojenny w Gdańsku.  
Ze zbiorów IPN
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Infografiki

Operacja „Tannenberg”, przeprowadzona w 1939 r. 
w Polsce przez niemieckie grupy operacyjne Einsatzgruppen, 
była pierwszą zaplanowaną na masową skalę operacją eks-
terminacyjną w okresie II wojny światowej. Jej celem było 
wyeliminowanie polskich warstw przywódczych, w więk-
szości wpisanych przed wojną na tzw. listy proskrypcyjne. 
Do końca 1939 r. Niemcy na terenach okupowanych przez 
III Rzeszę zamordowali ok. 55 000 polskich obywateli, 
głównie Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, 
członków Polskiego Związku Zachodniego, nauczycieli, księ-
ży, urzędników, ziemian i chłopów. Infografika w przejrzy-
sty sposób przedstawia etap przygotowań do operacji, jej 
zbrodnicze założenia, formowanie i skład Einsatzgruppen, 
jej przebieg, wyjątkowy charakter oraz miejsca masowych 
zbrodni dokonanych przez Niemców w 1939 r. Infografika 
dostępna jest pod linkiem: Infografika operacja „Tanneberg”.

„Niezwykła historia niedźwiedzicy Baśki w wojnie 
polsko-bolszewickiej” to infografika przygotowana przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. 
Poprzez historię białej niedźwiedzicy poznajemy losy 
polskich żołnierzy walczących na dalekiej północy Rosji 
z bolszewikami już w 1918 r. Tak rodzi się legenda 300  
Murmańczyków, którzy tocząc zacięte walki w rosyjskiej taj-
dze, na podmokłych terenach, gdzie temperatura spadała do 
-40°C, stawili czoła, przy współpracy wojsk państw Ententy, 
rosyjskiej rewolucji. Ich szlak bojowy wiódł przez Murmańsk 
i Archangielsk, by po długiej podróży doprowadzić ich do 
odradzającej się Polski. Żołnierze Samodzielnego Oddziału 
Murmańskiego ponownie zmierzyli się z Armią Czerwoną 
w wojnie polsko-bolszewickiej i to właśnie z powodu przy-
padającej w tym roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
pragniemy przypomnieć ich niezwykłą historię. Infografika 
dostępna jest pod linkiem: Infografika „Baśka Murmańska”.

Filmy i programy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą filmów i programów przygotowa-
nych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej oraz Oddziałowe Biuro Badań Historycz-
nych IPN w Poznaniu w ramach „Przystanku Historia” w latach 2020–2021. Filmy i programy 
dostępne są pod poniższymi linkami. 

• „Historia w obrazie: Franciszek Witaszek” 
• „Historia w obrazie: »Łupaszka«” 
• „Historia w obrazie: Więzień Mauthausen-Gusen” 
• „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” 
• „Kamienie Pamięci. Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” 
• „»Głód świata« Arkadego Fiedlera” 
• „Wojenne losy Wiewiórkowskich z Opatówka”
• „Czarnobyl 35 lat po katastrofie” 
• „Formacje wielkopolskie w wojnie polsko-bolszewickiej” 
• „Ostatnie dni Kraju Warty” 
• „Milenium kontra Tysiąclecie w Wielkopolsce” 
• „Listy z Dachau” 
• „Wierni do końca – Salezjańska Piątka”
• Film dokumentalny „Podpalenie Katedry Gnieźnieńskiej” 
• „Zapomniane Historie opowiedziane na nowo: Stanisław Kasznica”
• „Zapomniane Historie opowiedziane na nowo: Z makami w sercu” 
• „Zapomniane Historie opowiedziane na nowo: Wyklęty Czerwiec” 
• „Zapomniane Historie opowiedziane na nowo : Juwenalia ‘57”
• „Zapomniane Historie opowiedziane na nowo: Czarny Legion”

Materiały edukacyjne

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały edukacyjne, 
do których pobierania zachęcamy. 

• Spot „Wielkopolanie dla Niepodległej.  
Wojna polsko-bolszewicka”

• Plakaty na 65. rocznicę Czerwca '56 
• Powstanie Wielkopolskie 1918–1919.  

Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej  
• Kobiety wielkopolskiej konspiracji 1939–1945.  

Plakaty do pobrania
• Zapal znicz pamięci  

– biogramy Wielkopolan do pobrania

Multimedia

Wszystkie infografiki OBEN IPN w Poznaniu znajdują się 
na stronie: www.edukacja.ipn.gov.pl
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https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/130955,Operacja-Tannenberg.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/105473,Historia-Baski-Murmanskiej-infografika.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/przystanki-historia-i-k/poznan/106703,Historia-w-obrazie-Prezentacja-obrazu-Jerzego-Oleksiaka-Franciszek-Witaszek-24-w.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/historia-w-obrazie-lupa/140265,Dyskusja-online-Historia-w-obrazie-Lupaszka.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/historia-w-obrazie-wiez/145513,Dyskusja-online-Historia-w-obrazie-Wiezien-Mauthausen-Gusen-Poznan-15-czerwca-20.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/dyskusja-o-ksiazce-maly/135425,Dyskusja-o-ksiazce-Maly-Oswiecim-Dzieciecy-oboz-w-Lodzi.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/kamienie-pamieci-bohate/136453,Kamienie-Pamieci-Bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/glod-swiata-arkadego-fi/139544,Rozmowa-online-Glod-swiata-Arkadego-Fiedlera-Poznan-2-marca-2021.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/wojenne-losy-wiewiorkow/141307,Wojenne-losy-Wiewiorkowskich-i-Opatowka.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/czarnobyl-35-lat-po-kat/143231,Czarnobyl-35-lat-po-katastrofie.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/137407,Dyskusja-online-Formacje-wielkopolskie-w-wojnie-polsko-bolszewickiej-Poznan-2-lu.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/141119,Wyklad-online-Ostatnie-dni-Kraju-Warty-Poznan-6-kwietnia-2021.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/141761,Dyskusja-online-Milenium-kontra-Tysiaclecie-w-Wielkopolsce-Poznan-13-kwietnia-20.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/142340,Dyskusja-online-Listy-z-Dachau-Poznan-27-kwietnia-2021.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/144805,Dyskusja-online-Wierni-do-konca-Salezjanska-Piatka-Poznan-1-czerwca-2021.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/143374,Film-dokumentalny-Podpalenie-Katedry-Gnieznienskiej.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/zapomniane-historie-opo/141254,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Stanislaw-Kasznica.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/projekty-filmowe-i-mult/zapomniane-historie-opo-1/142966,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Z-makami-w-sercu.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/138955,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Wyklety-Czerwiec.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/138955,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Wyklety-Czerwiec.html?search=56235377994
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/138955,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Wyklety-Czerwiec.html?search=56235377994
https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/105647,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej.html
https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/105647,Spot-poznanskiego-oddzialu-IPN-Wielkopolanie-dla-Niepodleglej.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/146087,Plakaty-na-65-rocznice-Czerwca-03956.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/144286,Powstanie-Wielkopolskie-1918-1919-Materialy-edukacyjne-do-wystawy-elementarnej.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/144286,Powstanie-Wielkopolskie-1918-1919-Materialy-edukacyjne-do-wystawy-elementarnej.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/114938,Kobiety-wielkopolskiej-konspiracji-19391945-Plakaty-do-pobrania.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/114938,Kobiety-wielkopolskiej-konspiracji-19391945-Plakaty-do-pobrania.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/120835,Zapal-znicz-pamieci-biogramy-Wielkopolan-do-pobrania.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/120835,Zapal-znicz-pamieci-biogramy-Wielkopolan-do-pobrania.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn


Publikacja tematyczna przygotowana została przez pracowników 
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu. Celem jej jest 
przybliżenie historycznych wydarzeń mających wpływ na dzieje Polski 
po 1956 r., ale także oddziałujących w sposób znaczący na sytuację 
w całym bloku państw socjalistycznych. Teka skierowana jest do nauczy-
cieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy dzięki niej będą 
mogli przeprowadzać zajęcia obejmujące to ważne wydarzenie, znacz-
nie wzbogacając podstawę programową w tym zakresie. W tece znaj-
dują się szczegółowe scenariusze lekcji oraz zestawy ćwiczeń, a także 
bogaty materiał źródłowy i ikonograficzny uzupełniający zamieszczo-
ny opis wydarzeń historycznych. W tece został opublikowany również  
wykaz ofiar buntu sporządzony na podstawie ustaleń prokuratorów IPN 
oraz dotychczasowych publikacji, jak również płyta CD zawierająca  
cyfrową wersję teki oraz dodatkowo prezentację multimedialną i wystawę 
dotyczącą tej tematyki. Publikacja znajduje się również w Internecie. Można 
się z nią zapoznać i pobrać: Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956”.

„Poznański 
Teka edukacyjna 

Czerwiec 1956”

Internetowe portale tematyczne przygotowane przez IPN w bardzo atrakcyjny sposób pre-
zentują prawie dwudziestoletni dorobek Instytutu. Są one obszerną bazą wiedzy o najnowszej 
historii Polski. W naszej ofercie mamy aż 40 propozycji. Oto one:

• Poznański Czerwiec `56 – www.czerwiec56.ipn.gov.pl
• Powstanie Wielkopolskie – https://pw.ipn.gov.pl/
• Katyń 1940 – https://katyn.ipn.gov.pl/
• Danuta Siedzikówna „Inka” – https://inka.ipn.gov.pl/
• Sfałszowane wybory do Sejmu – 19 stycznia 1947 – www.wybory1947.pl
• Historia Polskiego Państwa Podziemnego – https://ppp.ipn.gov.pl/
• Czerwiec `76 – https://czerwiec76.ipn.gov.pl/
• Poszukiwania – https://poszukiwania.ipn.gov.pl/

• Obława Augustowska – www.oblawaaugustowska.pl
• Zbrodnia wołyńska – www.zbrodniawolynska.pl
• Truthaboutcamps. W imię prawdy historycznej – www.truthaboutcamps.eu
• Wrzesień `39 – www.1wrzesnia39.pl
• Życie za życie – www.zyciezazycie.pl
• „Operacja polska”. NKWD 1937–1938 – www.operacja-polska.pl
• Rok 1989 – www.rok1989.pl
• Kultura niezależna – www.kultura-niezalezna.pl
• Sierpień 1980 – www.sierpien1980.pl
• Martyrologia wsi polskich – www.martyrologiawsipolskich.pl
• Korpus Ochrony Pogranicza – kop.ipn.gov.pl
• Marzec 1968 – www.marzec1968.pl
• Grudzień 1981 – www.13grudnia81.pl
• Giganci nauki  – https://gigancinauki.pl/
• Solidarność Walcząca w dokumentach – https://sw.ipn.gov.pl/
• I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN  

– https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/
• III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN  

– https://trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl/
• Wolne Związki Zawodowe 1978–1980 – https://wzz.ipn.gov.pl/
• Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – zagonczyk.ipn.gov.pl
• Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 – https://zkr.ipn.gov.pl/
• Podziemie zbrojne – https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/ 
• Wilcze tropy – https://wilczetropy.ipn.gov.pl/
• Gen. Leopold Okulicki – https://okulicki.ipn.gov.pl/
• Grudzień `70 – grudzien70.ipn.gov.pl
• Polacy ratujący Żydów – www.zyciezazycie.pl
• Opowiedziane – Archiwum Historii Mówionej IPN  

– https://opowiedziane.ipn.gov.pl/
• Stefan Korboński – https://korbonski.ipn.gov.pl/
• Ks. Jerzy Popiełuszko – https://popieluszko.ipn.gov.pl/
• Rotmistrz Witold Pilecki – https://pilecki.ipn.gov.pl/
• Śladami zbrodni – https://slady.ipn.gov.pl/
• Śladami pielgrzymek papieskich w okresie PRL – pielgrzymki.ipn.gov.pl
• Zbrodnia pomorska 1939 – zbrodniapomorska1939.pl

Portale
tematyczne

/ 49 // 48 /

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/73876,Teka-edukacyjna-Poznanski-Czerwiec-1956.html
http://www.czerwiec56.ipn.gov.pl
https://katyn.ipn.gov.pl/
https://inka.ipn.gov.pl/
http://www.wybory1947.pl
https://ppp.ipn.gov.pl/
https://czerwiec76.ipn.gov.pl/
https://poszukiwania.ipn.gov.pl/
http://www.martyrologiawsipolskich.pl
https://kop.ipn.gov.pl/
http://www.13grudnia81.pl
https://sw.ipn.gov.pl/
https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/
https://trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl/
https://wzz.ipn.gov.pl/
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/feliks-selmanowicz-zago/88332,Feliks-Selmanowicz-Zagonczyk.html
https://zkr.ipn.gov.pl/
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/
https://wilczetropy.ipn.gov.pl/
https://okulicki.ipn.gov.pl/
https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/112493,Grudzien-1970.html
http://www.zyciezazycie.pl
https://slady.ipn.gov.pl/
https://pielgrzymki.ipn.gov.pl/
https://zbrodniapomorska1939.pl/


Wystawa ogólnopolska „Tu rodziła się »Solidarność«”

Podstawowym celem ekspozycji jest przedstawienie ruchu „Solidarności” jako bohatera 
zbiorowego, którego odnaleźć można w każdym miejscu Polski. Dlatego oprócz ukazania tej 
tematyki w ujęciu ogólnopolskim, wystawa zawiera także szereg informacji dotyczących struktur 
„Solidarności” z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Wystawa składa się z 15 plansz o wymiarach 100 x 200 cm.

Wystawa ogólnopolska „Tu rodziła się opozycja”

Ekspozycja została przygotowana z okazji 45. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 
1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku. Na planszach można zobaczyć „rodzącą się opozycję” 
zarówno w centralnych ośrodkach, jak i w poszczególnych regionach Polski.

Wystawa składa się z 15 plansz o wymiarach 100 x 200 cm.

Wystawa ogólnopolska  
„Tu rodziła się »Solidarność« Rolników”

Wystawa ukazuje walkę środowiska chłopskiego z władzą komunistyczną w latach 1980–
1981 o rejestrację rolniczych związków zawodowych, które ostatecznie zostały zarejestrowane 
12 maja 1981 r. jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Ekspozycja składa się z części ogólnopolskiej oraz regionalnej. 

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

Wystawa elementarna „Traktat ryski 1921”

Wystawa „Traktat ryski 1921” została przygotowana w ramach projektu wysta-
wienniczego Wystawy elementarne IPN. Na planszach przedstawiono podstawowe  
zagadnienia dotyczące tego wydarzenia: jego genezę związaną z walkami z bolszewika-
mi o wschodnie ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przebieg rozmów pokojowych  
w Mińsku i Rydze, charakterystykę delegacji polskiej i sowieckiej, najważniejsze finalne zapisy 
traktatowe oraz ich odbiór tak w społeczeństwie polskim, jak i przez opinię międzynarodową.

Wystawa została przygotowana wyłącznie w formie elektronicznej i zamieszczona 
na stronie internetowej IPN. Istnieje możliwość jej pobrania w dwóch formatach (B1 i A3)  
i wydrukowania we własnym zakresie. Składa się z 15 plansz i jest dostępna w różnych wer-
sjach językowych (polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim).

Wszystkie Wystawy elementarne znajdują się na stronie internetowej IPN.

Wystawa z serii Biografie elementarne:  
„Ignacy Paderewski”

Wystawa „Ignacy Paderewski” została przygotowana w ra-
mach projektu wystawienniczego Biografie elementarne IPN. 
Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe informacje 
dotyczące życia Ignacego Jana Paderewskiego – jego pochodze-
nie i dzieciństwo, rozwój talentu pianistycznego i związane z tym 
międzynarodowe sukcesy, a także jego działalność polityczną, tak 
w czasie obu wojen światowych, jak i w okresie II Rzeczypospolitej.

Wystawa została przygotowane wyłącznie w formie elektro-
nicznej i zamieszczona na stronie internetowej IPN. Istnieje możli-
wość jej pobrania w dwóch formatach (B1 i A3) i wydrukowania 
we własnym zakresie. Składa się z 16 plansz.

Wszystkie Biografie elementarne znajdują się na stronie inter-
netowej IPN.

Wystawa „Wielkopolska w cieniu WRON-y”

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przypominamy Państwu wystawę 
stacjonarną powstałą w 2007 r. w związku z 25. rocznicą największej i najtragiczniejszej  
w skutkach poznańskiej demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego z 13 lutego 
1982 r. Archiwalia przedstawione na planszach wystawy pochodzą m.in. z IPN oraz zbiorów 
prywatnych i w pełni prezentują przebieg stanu wojennego w Wielkopolsce, z uwzględnieniem 
działań środowisk opozycyjnych i represji stosowanych wobec nich przez ówczesne władze. 

Wystawa przeznaczona do prezentacji wewnętrznej. Składa się 29 plansz o wymiarach 
120 x 150 cm.

ogólnopolskie 
i elementarne

Wystawy

W tym roku szkolnym polecamy najnowsze wystawy 
z serii Wystaw elementarnych i Biografii elementarnych 
przygotowanych przez OBEN IPN w Poznaniu oraz eks-
pozycje powstałe w związku z 40. rocznicą powstania 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych („Tu rodzi-
ła się »Solidarność« Rolników”) i 45. rocznicą strajków 
w Radomiu i Ursusie („Tu rodziła się opozycja. Między 
Czerwcem ’76 a Sierpniem ‘80”). W związku z 40. rocz-
nicą wprowadzenia stanu wojennego przypominamy wy-
stawę „Wielkopolska w cieniu WRON-y”.
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Wypożyczamy wystawy historyczne, zachęcając Państwa do tworzenia własnej oprawy 
artystycznej ekspozycji i podejmowania działań edukacyjnych związanych z ich tematyką.
Wystawy OBEN IPN w Poznaniu:

1. Odzyskanie niepodległości
• „Ojcowie Niepodległości” (wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)
• „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”
• „Wielkopolanie dla Niepodległej. Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę 

Rzeczypospolitej”

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

(wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)
• „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”

3. Okres 1944–1956
• „Dekret o reformie rolnej 6 IX 1944 r. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania”
• „Milcząc, wołają”
• „Rozstrzelane Miasta. Poznań-Budapeszt 1956” (wystawa w języku polskim, angielskim  

i węgierskim)
• „Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz 1945–1956”
• „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”
• „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956”
• „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich  

w latach 1944/45–1956”
• „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa! Protest studentów poznań-

skich z 13 maja 1946 r.” (wystawa dwujęzyczna polsko-angielska)

4. Okres 1956–1980
• „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej” (wystawa dwujęzyczna polsko-

-angielska)
• „Zielona Góra 30 maja 1960 r. W obronie Domu Katolickiego”

5. Okres 1980–1989
• „Konfederacja Polski Niepodległej w Poznańskiem”
• „NSZZ »Solidarność« i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990”
• „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979–1983–1997–1999”
• „Plastyka niezależna 1976-1989”
• „Solidarni z Rumunią” (wystawa w języku polskim, angielskim i rumuńskim)
• „Tu rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ‘80”
• „Tu rodziła się »Solidarność«”
• „Tu rodziła się »Solidarność« Rolników”
• „W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956”
• „Wielkopolska w cieniu WRON-y”

6. Wystawy monograficzne i biograficzne
• „Da mihi animas, caetera tolle. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”
• „Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888–1956”
• „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”  

(wystawa w języku polskim, angielskim i francuskim)
• „Polski gen wolności”
• „Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)”
• „Ukradzione dzieciństwo”
• „Wobec opresji. Zmagania o godność,  

wolność i sprawiedliwość”,  
„Pisz życie światłami zawsze” 

7. Wystawy elementarne
• „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”
• „Poznański Czerwiec 1956”
• „Traktat ryski 1921”

8. Wystawy 
Biografie elementarne:

• „Ignacy Paderewski”

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

Krótkie opisy poszczególnych wystaw  
znajdują się na stronie
www.edukacja.ipn.gov.pl

Wystawy OBEN IPN
w Poznaniu
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Wystawa „Gorzki pokój. Traktat ryski 1921” 

W związku z przypadającą w 2021 r. setną rocznicą podpisania traktatu ryskiego  
z 1921 r., Instytut Pamięci Narodowej przygotował plenerową wystawę przybliżającą  
to zagadnienie. Jej ekspozycja na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaplanowana jest  
w terminie 21.09.2021 r. – 12.10.2021 r.

Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego” 

Ekspozycja przybliży – na przykładach wybranych postaci – pokolenie Polaków uro-
dzone u progu odzyskanej niepodległości i wychowane w II Rzeczypospolitej, które poniosło 
ogromną daninę krwi podczas II wojny światowej. Wystawa będzie się składać z części ogól-
nopolskiej oraz regionalnej. Jej prezentacja na terenie Poznania zaplanowana jest w drugiej 
połowie listopada 2021 r.

Wystawa elementarna: Operacja „Tannenberg” 

Prezentacja z serii Wystaw elementarnych w sposób syntetyczny przedstawi założenia, 
przeprowadzenie i skutki operacji „Tannenberg”, której celem było wyeliminowanie przez nie-
mieckie siły policyjne polskich warstw przywódczych w 1939 r. Była to pierwsza operacja 
ludobójcza przeprowadzona przez Niemców w okresie II wojny światowej. Wystawa zostanie 
przygotowana wyłącznie w formie elektronicznej i zamieszczona na stronie internetowej IPN 
w trzech wersjach językowych.

„Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie  
poznańskim. Wybór dokumentów” 
Wstęp i red. Łukasz Komorowski, wybór i oprac. dokumentów Hanna Budzyńska, 
Anna Chmielewska-Metka, Radosław Czajkowski, Paweł Drzymała, Łukasz Komorow-
ski, Poznań-Warszawa 2021, 448 s.,  
ISBN 978-83-8229-094-3 
Seria „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”. Tom L

Wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 1989 r., są jednym 
z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Książka zawiera 
dokumenty z województwa poznańskiego, ukazano to wydarzenie z trzech 
perspektyw: Służby Bezpieczeństwa, Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz 
lokalnej opozycji skupionej wokół Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” 
w Poznaniu.  
Publikacja przygotowana w ramach prac naukowo-badawczych Oddziałowego 
Archiwum IPN w Poznaniu.

„Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza SDB” 

Red. Jarosław Wąsowicz, Poznań 2020, 232 s., ISBN 978-83-8098-948-1
Seria wydawnicza: „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”. Tom XLVIII

Książka składa się z wprowadzenia omawiającego wojenne losy bohatera – 
Witolda Jacewicza, noty edytorskiej oraz 87 listów wysyłanych z KL Dachau 
w latach 1941–1945, ukazujących warunki i realia pobytu w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym. Książka opatrzona jest dodatkowo aneksem fotograficz-
nym, wykazem skrótów, bibliografią i indeksem osób. Publikacja w ramach 
centralnego projektu badawczego IPN „Losy Polski i jej obywateli w latach 
II  wojny światowej”.

wystaw
Zapowiedzi Wydawnictwa  

              igry

Publiczna egzekucja ks. Romana Pawłowskiego w Kaliszu, 18 października 1939 r. Ze zbiorów IPN
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„28 June 1956 in Poznań. One of the first months  
of Polish freedom”

„28. Juni 1956 in Posen. Der erste der polnischen  
Monate der Freiheit” 
Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Rafał Reczek, Instytut Pamięci Narodowej – 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Warszawa 2021, 328 s., 
ISBN: 978-83-8229-192-6

Publikacja w wersji angielskojęzycznej i niemieckojęzycznej powstała dzięki 
współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Wydziału 
Historii UAM w Poznaniu. Autorzy monograficznego opracowania przedstawi-
li przyczyny, przebieg oraz skutki wybuchu społecznego protestu poznańskich  
robotników. Nakreślono proces, który doprowadził do erupcji społecznego nie-
zadowolenia. Istotnym elementem książki jest przedstawienie reakcji na Poznań-
ski Czerwiec świata zachodniego oraz państw bloku komunistycznego. Uzupeł-
nieniem całości jest edycja z komentarzem naukowym szesnastu dokumentów 
źródłowych.  

Gra planszowa „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” to strategiczna gra planszowa dla dwóch graczy lub 
zespołów (12+). Jest osadzona w realiach czynu zbrojnego Wielkopolan, walczących o włą-
czenie Wielkopolski do odradzającej się Rzeczypospolitej. Naprzeciw powstańcom stanęły 
miejscowe oddziały armii niemieckiej, walczące o zachowanie tej ziemi w granicach państwa 
niemieckiego. Gracze wcielą się w jedną ze stron konfliktu, próbując zrealizować własny plan 
rozgrywki. Polacy, by zwyciężyć. Niemcy, by zmienić bieg historii.

Koordynator: Piotr Orzechowski 
piotr.orzechowski@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 53
Termin: premiera w XII 2021 
Grupa docelowa:  
szkoły podstawowe  
(klasy VI-VIII),  
szkoły ponadpodstawowe,  
dorośli
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KONTAKT: 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu
ul. Rolna 45a
61-487 Poznań

„Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 29
60-840 Poznań

Naczelnik:
Marta Szczesiak-Ślusarek
tel. 61 835 69 57, kom. 604 066 658
marta.szczesiak@ipn.gov.pl

Sekretariat:
Monika Podobińska
tel. 61 835 69 69
monika.podobinska@ipn.gov.pl
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