
 

OPIS PROJEKTU 

Zapraszamy do udziału  w drugiej edycji projektu edukacyjnego pt. Kresy Zachodnie. Skierowany on 

jest do młodzieży szkolnej – starszych klas szkół podstawowych, ale przede wszystkim szkół 

ponadpodstawowych. W zeszłym roku skupialiśmy się na wydarzeniach lat 1918 – 1922, wojnie polsko 

– czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński i trzech powstaniach śląskich. W tym roku szkolnym 2021/2022 

chcemy przyjrzeć się z bliska jedynemu w okresie międzywojennym województwu posiadającemu 

autonomię. Z uwagi na zakres czasowy, któremu chcemy poświęcić uwagę, pełna nazwa tegorocznej 

edycji to „Kresy Zachodnie w II Rzeczpospolitej. Życie codzienne w autonomicznym województwie 

śląskim w latach  1922 – 1939”. Mimo uchwalenia przez Sejm Statutu Organicznego dla Śląska w 1920 

roku, województwo to mogło rozpocząć swój żywot dopiero latem 1922 roku. Pojęcie kresy zachodnie 

zostało ukute na przełomie wieków XIX i XX w Wielkopolsce i dotyczyło zachodnich rubieży 

zamieszkałych przez ludność polską. Pozwoliliśmy sobie „pożyczyć” je dla określenia terenów, które 

przed I wojną światową wchodziły w skład dwóch różnych państw – II Rzeszy Niemieckiej i Austro-

Węgier. Planujemy przedstawić w czterech sesjach historię najmniejszego, a zarazem najważniejszego 

województwa ówczesnej Polski. Wykłady i prelekcje planujemy dodatkowo wzbogacić o część 

warsztatową, z którą wiązać się będą zadania. Tak jak w zeszłym roku również i w tym przygotowujemy 

się do zajęć online. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, zaprosimy uczestników projektu do Przystanku 

Historia i na wycieczkę w szczególne miejsce – mało znane, a kiedyś odgrywające ważną rolę. Byłaby 

to piąta, nadprogramowa sesja. 

Dla tych uczestników, którzy aktywnie włączą się w projekt i nadeślą prace finałowe, przygotujemy 

dyplomy i nagrody.          

 

Cele projektu: 

- zgłębianie wiedzy o historii swego województwa; 

- wyczulenie młodzieży na zabytkowy krajobraz;  

- rozbudzenie szacunku dla miejsc związanych z historią; 

- kształtowanie uczuć patriotycznych i szacunku dla dokonań minionych pokoleń; 

- rozwijanie pasji badawczej i poszukiwawczej; 

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

- „przekuwanie” wiedzy i postaw patriotycznych w dzieło artystyczne.  

Udział w projekcie zgłaszamy koordynatorowi za pomocą formularza dołączonego do regulaminu. 

Wszystkie wypełnione dokumenty związane z projektem proszę przesłać na adres: Marek Łukasik IPN 

O/Katowice Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 B 

p. 212. Można również przesłać drogą internetową na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 30 października 2021 r.  
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