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SŁOWO 
    WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

 zapraszamy do wspólnego odkrywania historii najnowszej. Chcemy podzielić się naszą 
pasją i dokonaniami. Jak co roku, oddajemy w Państwa ręce ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci 
Narodowej w Poznaniu, pełną premierowych projektów: wystaw, warsztatów, szkoleń dla nauczy-
cieli oraz materiałów multimedialnych. Proponujemy wydarzenia związane z ważnymi rocznicami 
historycznymi w XX w., a także znane i cenione formy działań edukacyjnych. W bieżącym roku 
szkolnym zachęcamy, m.in. do odkrywania historii kryptografii poprzez ukazanie pracy oficerów 
polskiego radiowywiadu w okresie wojny polsko-bolszewickiej oraz poznańskich kryptologów, 
którzy przyczynili się do złamania szyfrów niemieckiej maszyny do szyfrowania „Enigma”.  Zapra-
szamy do wzięcia udziału w krótkim kursie szyfrowania oraz do zapoznania się z nową wystawą 
poświęconą tym zagadnieniom. Zmierzymy się z  trudnymi tematami, zapraszając do udziału, 
m. in. w V Wielkopolskim Forum Pamięci Narodowej oraz w spotkaniach z uczniami w szkołach 
oraz w „Przystankach Historia” – Centrach Edukacyjnych IPN. Nauczycieli zachęcamy do uczestni-
czenia w szkoleniach, szczególnie wyjazdowych, podczas których wspólnie odwiedzimy miejsca 
pamięci w Polsce i poza jej granicami oraz spotkamy się ze specjalistami z danej tematyki. W Pań-
stwa ręce oddajemy szereg narzędzi edukacyjnych, stworzonych przez nasz Zespół, które będą 
zachętą do zgłębiania historii w różnorodny, atrakcyjny sposób.
 Zapraszamy do odwiedzin stron internetowych z aktualnymi propozycjami:
www.poznan.ipngov.pl
www.edukacja.ipn.gov.pl

Do zobaczenia!

Marta Szczesiak-Ślusarek
Naczelnik Biura Edukacji Narodowej

 IPN Odział w Poznaniu

1

http://www.poznan.ipngov.pl 
http://www.edukacja.ipn.gov.pl  
http://www.edukacja.ipn.gov.pl  


SPIS 
    TREŚCI

„PRZYSTANEK HISTORIA” - CENTRUM EDUKACYJNE 
IPN. DĄBROWSKIEGO 29, POZNAŃ

LEKCJE I WARSZTATY

PLANY I UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W ROKU 
SZKOLNYM 2022/2023

„PRZYSTANEK HISTORIA” W ZIELONEJ GÓRZE 
I LESZNIE

4-5

6

   7

8-9

10-20

21-23

24-25

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

PROJEKTY EDUKACYJNE

KONKURSY REGIONALNE

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

26-29

30-33

34-35

36-37

PROJEKT „POGROMCY ENIGMY”

2

WYJAZDY PAMIĘCI DO GÓRNEJ AUSTRII

ZAJĘCIA TERENOWE

AKCJE SPOŁECZNE. ROCZNICE. OBCHODY

MULTIMEDIA

PORTALE TEMATYCZNE

WYSTAWY OGÓLNOPOLSKIE I ELEMENTARNE

WYSTAWY OBEN IPN W POZNANIU 

ZAPOWIEDZI WYSTAW

38-39

40-45

46-51

52-53

54-56

57-58

59

60-61

62-63

GRY

RAJDY

64

65

ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ IPN

WYDAWNICTWA

3

PORTALE EDUKACYJNE

CYKL SPOTKAŃ W „PRZYSTANKU HISTORIA” 

66



PLANY I UROCZYSTOŚCI 

   ROCZNICOWE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 złamania przez polskich matematyków szyfru Enigmy

 egzekucji grupy dr. Franciszka Witaszka w Forcie VII w Poznaniu

Zbrodni Wołyńskiej 

Powstania w Getcie Warszawskim

tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej

udanej ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz

urodzin Danuty Siedzikówny „Inki”

31 XII 1932 r.

90. rocznica

80. rocznica

80. rocznica

80. rocznica

80. rocznica Akcji pod Arsenałem

80. rocznica

80. rocznica

95. rocznica

8 I 1943 r.

19 IV 1943 r.

 26 III 1943 r.

 4 VII 1943 r.

26/27 IV 1943 r.

3 IX 1928 r.

11 VII 1943 r.
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80. rocznica

80. rocznica

40. rocznica

utworzenia II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa w Iraku 

 powstania w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze

rozpoczęcia procesu karnego twórców Radia „Solidarność”

 21 VII 1943 r.

14 X 1943 r.

 25 I 1983 r.

40. rocznica

40. rocznica

 14 V 1983 r.

22 VII 1983 r.

 śmierci Grzegorza Przemyka w Warszawie

 zniesienia stanu wojennego w Polsce

aresztowania przez Niemców komendanta głównego Armii Krajowej 
gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

80. rocznica

 30 VI 1943 r.
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Sonia Górzna 
i dr Franciszek Wita-
szek, plakat z serii „Ko-
biety wielkopolskiej 
konspiracji 1939-1945”

 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/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/114938,Kobiety-wielkopolskiej-konspiracji-19391945-Plakaty-do-pobrania.html


„PRZYSTANEK HISTORIA”        

     CENTRUM EDUKACYJNE IPN

DĄBROWSKIEGO 29, POZNAŃ

 
 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 Edu-

kacyjne 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 dziennikar-

stwem. W naszym centrum odbywają się również szkolenia dla nauczycieli, projekty multimedialne, nagrywa-

ne są filmy. 

 To wnętrze przystosowane jest przede wszystkim do działań edukacyjnych. Korzystamy w nim z naj-

nowocześniejszych 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”, Filip Frąckowiak, 

dyrektor Izby Pamięci Generała Kuklińskiego, Olga Wiechnik, autorka książki „Posełki. Osiem pierwszych kobiet” 

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 otwar-

tych,  lekcjach oraz warsztatach  odbywających  się  w „Przystanku”. Szczegółowy terminarz  dostępny  będzie 

na stronie  internetowej  www.poznan.ipn.gov.pl i www.edukacja.ipn.gov.pl w zakładce IPN Poznań. 

 Uwaga!  Forma realizacji  programu w „Przystanku Historia” uzależniona będzie od sytuacji epide-

micznej w kraju.

Koordynator: Marta Szczesiak-Ślusarek

marta.szczesiak@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 57
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„PRZYSTANEK HISTORIA” 

    W ZIELONEJ GÓRZE

I LESZNIE
  
 Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną zapraszmy do „Przystanków Histo-  
ria” w Zielonej Górze i Lesznie. Oto ich lokalizacje:

  „Przystanek Historia” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana        
Norwida w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 9

  Koordynator: Krzysztof Mazur 
  krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 
  tel. 735 205 795 

   „Przystanek Historia” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grocho-    
wiaka w Lesznie, Plac Jana Metziga 25

  Koordynator: dr Izabella Kopczyńska
  izabella.kopczynska@ipn.gov.pl
  tel. 61 835 69 55

7     



PROJEKT      

      „POGROMCY ENIGMY”    

Szkolenie dla nauczycieli 

 Mając nadzieję, że w okresie okrągłej rocznicy wiedza o sukcesie Polaków dotrze do jak najszerszego 

grona odbiorców, chcielibyśmy serdecznie zaprosić nauczycieli do udziału w seminarium, podczas którego 

przedstawimy proces złamania szyfru Enigmy. W związku z tym, że Poznań odegrał istotną rolę w owej historii, 

chcemy zaproponować Państwu w ramach szkolenia także i spacer historyczny. Odwiedzimy miejsca ściśle 

związane z pierwszym etapem drogi ku złamaniu szyfru Enigmy. Część teoretyczna oraz praktyczna (nauka 

podstaw szyfrowania) uzupełniona zostanie o materiały dydaktyczne, które otrzymają Państwo na zakończe-

nie seminarium. 

 O szczegółach oraz dokładnym terminie szkolenia będziemy informować za pomocą mediów spo-

łecznościowych.  

Termin: I – II 2023

Koszulki

Prezentujemy projekt koszulki przygotowanej 

przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 

w Poznaniu. 

 Z okazji 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez polskich kryptologów i matematyków zapraszamy na 

szereg różnorodnych wydarzeń, podczas których przybliżymy zarówno życiorysy owych wybitnych naukowców, 

jak i same procesy szyfrowania oraz deszyfrowania tajnych wiadomości na przestrzeni wieków. Poniżej przed-

stawiamy wszystkie propozycje przygotowane w ramach projektu „Pogromcy Enigmy”. Zapraszamy do udziału!

 

Koordynatorzy:

Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

dr Izabella Kopczyńska 

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 55
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Polska replika Enigmy z lat 1940 /42; 
fot. Ł. Gdak, Centrum Szyfrów Enigma/Poznańskie Centrum 
Dziedzictwa, obiekt ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie

Krótki kurs szyfrowania 

 Metody utajniania informacji towarzyszyły ludzkości od początku cywilizacji. Aby osoba niepożą-

dana nie mogła zapoznać się ze szczególnej wagi korespondencją, stosowano różne techniki szyfrowe, 

wykorzystujące zamianę liter na inne litery, na cyfry czy też symbole. Równocześnie rozwijały się techniki 

łamania szyfrów, umożliwiające odkrycie sekretnych informacji.

 W historii światowej kryptografii zapisali się także Polacy. Oficerowie polskiego radiowywiadu 

podczas wojny polsko-bolszewickiej skutecznie łamali sowieckie szyfry, posuwali się nawet do działań ofen-

sywnych na płaszczyźnie informacyjnej. Ich intelektualnymi spadkobiercami stali się poznańscy kryptolodzy, 

którzy poznali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Szyfrowanie i deszyfrowanie towa-

rzyszyło oczywiście agendom Polskiego Państwa Podziemnego z jego siłą zbrojną, Armią Krajową na czele.

 Zapraszamy młodzież  szkół  podstawowych do zapoznania się z historią  szyfrów, szczególnie 

z uwzględnieniem polskiej  kryptografii.  Na przykładach historycznych  uczestnicy poznają  praktyczne 

techniki utajniania informacji, które oczywiście bez problemu mogą być stosowane współcześnie.

Termin: rok szkolny 2022/2023 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych

Wystawa elementarna „Złamanie szyfru Enigmy” 

 W grudniu 1932 r. polskim kryptologom udało się odczytać pierwsze depesze zaszyfrowane przy 

pomocy niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Polacy zdążyli podzielić się tajemnicą niemieckiej kryptologii 

z sojusznikami, Francją i Wielką Brytanią, którzy twórczo wykorzystali metody opracowane przez poznańskich 

matematyków. Niewątpliwie wpłynęło to na przebieg II wojny światowej.  Prace  nad Enigmą to  nie tylko 

doraźne,  wojskowe cele. Jak się okazuje, wiele z koncepcji  deszyfrowania znalazło następnie kontynuację 

w informatyce. Wystawa przygotowana przez  IPN pozwala  na usystematyzowanie tych zagadnień. Będą 

w tym pomocne także dedykowane materiały edukacyjne, które ukażą się wraz z wystawą. 

 Wystawa została przygotowana w ramach projektu wystawienniczego Wystawy elementarne IPN.
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LEKCJE       

     WARSZTATY

„»Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?« Historia Polski dla naj-
młodszych”

 Dzięki niezwykłym przygodom psa Sambo, niedźwiedzia Wojtka i Kasztanki, prezento-

wanym w krótkich filmach animowanych, najmłodsi uczniowie mają szansę poznać najważniejsze 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 2022/2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-IV)

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

 Wykonane z ukrycia przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa fotografie wydarzeń czerwca

 1956 r. ukazują nie tylko poszczególne epizody tej historii, ale także ówczesne miasto i jego mieszkańców. Co 

można wyczytać z zachowanych fotografii oraz jaki obraz życia codziennego zarejestrowano przy okazji do-

kumentowania jednego z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski? Tego wszystkiego dowiedzieć 

się będzie można na zajęciach.

Koordynator: Piotr Orzechowski

piotr.orzechowski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 53

Termin: VI 2023

Grupa docelowa: uczniowe szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowych

10
Poznański Czerwiec ’56
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„Kobiety w przestworzach”

 Poznaj historię kobiet-lotniczek, które podbijały przestworza. Biły rekordy, skakały ze spadochronem 

czy zasiadały za sterami myśliwców. Służyły w Polskich Siłach  Zbrojnych i  służbach pomocniczych RAF-u. 

W czasie II wojny światowej zapisały niezwykłą kartę historii, walcząc dla Ojczyzny. Podczas lekcji przedstawio-

ne zostaną losy słynnych lotniczek, m.in. Anny Leskiej-Daab, pierwszej kobiety i jednej z trzech Polek w Air Trans-

port Auxiliary (ATA) – brytyjskiej pomocniczej lotniczej służbie transportowej, Jadwigi Piłsudskiej-Jarczewskiej, 

córki Marszałka Józefa Piłsudskiego, służącej w ATA razem ze Stefanią Wojtualnis-Karpińską, Zofii Leśniowskiej, 

córki gen. Władysława Sikorskiego, pierwszej komendantki Pomocniczej Służby Kobiet, Janiny Lewandowskiej, 

jedynej kobiety, która zginęła w Katyniu, czy znanej mistrzyni w szybownictwie Wandy Modlibowskiej, emisa-

riuszki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 55

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych

„Na ratunek »Dorszom«, czyli jak Polacy pomagali jeńcom alianc-
kim w czasie II wojny światowej”

 Zapraszamy uczniów na lekcje o jednej  ze słynnych akcji  pomocy  jeńcom alianckim o nazwie 

„Dorsze”. Kryptonimem tym Polskie Państwo Podziemne określało zbiegłych z niewoli niemieckiej jeńców 

alianckich. 

 Poznaj losy polskich bohaterów, którzy z narażeniem własnego życia pomagali w ucieczce jeńcom 

alianckim z Fortu VIII w Poznaniu. Operacja „Dorsze” prowadzona była w ramach wojskowych struktur ZWZ/AK, 

a komórką na terenie Okręgu Poznańskiego ZWZ kierował ppor. rez. Witold Verbno-Łaszczyński „Doktor”. 

W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z niezwykłą historią grupy „Doktora” na podstawie komiksu przygoto-

wanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 55

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych
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Jadwiga Piłsudska podczas ćwiczeń na szybowcu szkolnym „Wrona” 
fot. NAC
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„Znak ma moc – społeczna funkcja znaku Polski Walczącej”

 Warsztaty mają na celu przybliżenie znaczeń i funkcji, jakie znak Polski Walczącej pełnił podczas 

niemieckiej okupacji terenów Polski. Zajęcia dzielą się na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej 

zapoznamy uczniów z historią powstania oraz znaczeniami „kotwicy”. W części praktycznej zostaną zaprezen-

towane różne sposoby, jakich używano do malowania znaku Polski Walczącej w okresie wojennym (ręcznie, 

szablon, „wieczne pióro”). Uczniowie będą mogli wykonać znak, używając przy tym metod stosowanych przez 

młodzież w czasie wojny.

Koordynatorzy: 

dr Karolina Zielazek-Szeska

karolina.zielazek-szeska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 14

Piotr Krzyżański

piotr.krzyzanski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 92

Termin: warsztaty będą przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczestnikami

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych

Miejsce: „Przystanek Historia”, Poznań, ul. Dąbrowskiego 29

 „Azyl państwa Żabińskich. Warszawskie ZOO podczas okupacji 
niemieckiej” 

 Poznaj niezwykłą historię ratowania ludzkiego życia z perspektywy chłopca o imieniu Ryszard, syna 

Jana i Antoniny Żabińskich. W świecie  Rysia losy ludzi i  zwierząt się przeplatają. Dowiedz się, jak w czasach

 II wojny światowej Polacy udzielali pomocy Żydom pod okupacją niemiecką. Co łączy Bażanty i młodych 

działaczy Armii Krajowej? A kto kryje się pod nazwą Szpak? Te i inne historie poznacie na lekcjach dla uczniów 

szkół podstawowych.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska 

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 55 

Termin: III-IV 2023  

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
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Warsztaty „Znak ma moc”, 2022 r.
fot. Piotr Krzyżański

Jan Żabiński
fot. NAC 15



„»Cukier krzepi« - propaganda wizualna w PRL”

 Zajęcia na temat propagandy wizualnej w PRL będą towarzyszyć wystawie autorskich fotografii Ro-

mualda Zielazka „PRL w kadrach”. Podczas warsztatów zostanie pokazany „świat” będący niejako w opozycji 

do zdjęć prezentowanych na wystawie, „świat” przedstawiany poprzez obrazy, upowszechniające oficjalne 

polityczne, ideologiczne, kulturalne i obyczajowe treści epoki PRL. Oficjalny przekaz wizualny, pojawiający się 

na plakatach, opakowaniach zapałek, etykietach itd., wzmacniany poprzez odpowiednie hasła, miał w cza-

sach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989) kształtować postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez 

jej odbiorców. Na zajęciach przeanalizujemy najczęściej pojawiające się propagandowe obrazy i hasła. 

Wspólnie z uczniami zastanowimy się nad znaczeniami i treściami, jakie możemy z nich wyczytać. W trakcie za-

jęć zostaną też przedstawione podstawowe funkcje działań propagandowych, a uczestnicy poznają oficjalne 

organy i narzędzia propagandy w omawianym okresie. Zajęcia będą miały otwartą formę warsztatową. 

Koordynator: dr Karolina Zielazek-Szeska 

karolina.zielazek-szeska@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 14 

Termin: czas trwania wystawy „PRL w kadrach” 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych

 Warsztaty „Odczytywanie Czerwca ’56”
 
 Warsztaty „Odczytywanie Czerwca ’56” są zajęciami towarzyszącymi instalacji „Hasła Czerwca ’56”. 

W ich trakcie przeanalizujemy w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym poszczególne hasła, 

które nieśli na transparentach lub pisali na tramwajach oraz murach Poznania protestujący robotnicy. Zajęcia 

będą miały otwartą formę warsztatową.

Koordynatorzy:

Karolina Zielazek-Szeska 

karolina.zielazek-szeska@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 14 

Piotr Krzyżański 

piotr.krzyzanski@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 92

Termin: VI 2023 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych
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„Kresy Wschodnie – ziemie utracone Rzeczypospolitej”

 Zachęcamy do udziału w warsztatach edukacyjnych „Kresy Wschodnie – ziemie utracone Rzeczypo-

spolitej”,  których celem 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 ćwiczeń.

Koordynator: Krzysztof Mazur 

krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 

tel. 735 205 795 

Termin: zajęcia będą przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych

 „Na ziemiach piastowskich! Powojenne dzieje Ziemi Lubuskiej”
 W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się jak wyglądały początki tworzenia polskiej administracji na 

Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej. Przybliżymy im historię lokalną i zachęcimy do szukania korzeni wła-

snych przodków. To właśnie na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. spotkali się ludzie z różnych stron, 

doświadczeni przez wojnę, którzy rozpoczynali nowy etap życia w miejscu dotychczas sobie nie znanym.

Koordynator: Krzysztof Mazur 

krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 

tel. 735 205 795 

Termin: zajęcia będą przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych

„Tylko teczki? O zasobie archiwalnym IPN”

 Co dokładnie kryje się w archiwach IPN? Czego tam szukać? Kto może korzystać z zasobu? Na te 

i wiele innych pytań związanych  z działalnością  IPN uczniowie poznają odpowiedź podczas spotkania

 z pracownikiem IPN w Zielonej Górze. Lekcja zawiera również elementy wiedzy o najnowszych dziejach Polski. 

Zajęcia proponujemy zarówno uczniom klas o profilu historycznym, dziennikarskim, jak i maturzystom przygoto-

wującym się do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie.

Koordynator: Krzysztof Mazur 

krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 

tel. 735 205 795 

Termin: zajęcia będą przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych
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„Śledztwo katyńskie” – warsztaty oraz projekcja filmu

 Warsztaty organizowane będą w kwietniu – miesiącu, w którym przypada Dzień Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej. Proponujemy zajęcia składające się z wykładu, projekcji filmu „20-40-20” oraz warsztatów 

dla całej grupy. Te formy pozwolą na zapoznanie uczniów z sylwetkami Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zamordowa-

nych w bestialski sposób ponad 80 lat temu. Warsztaty mają nie tylko przedstawić same okoliczności zbrodni, 

ale też zaznajomić uczniów ze specyfiką pracy historyków. Kluczowym elementem będą przedmioty wydobyte 

z dołów śmierci, których oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. Eksponaty te są niemymi 

świadkami ludobójstwa popełnionego przez Związek Sowiecki, dzięki którym pamięć o ich właścicielach prze-

trwała.  „Śledztwo katyńskie” rozwija umiejętności analizy historycznej,  kojarzenia faktów, stawiania hipotez

 i wyciągania wniosków.

Koordynator: Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

Termin: IV 2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowych

„Okupacyjne Święta – Boże Narodzenie podczas II wojny świato-
wej”
 W okresie radosnego wyczekiwania na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia warto przypo-

mnieć 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 przeciwności, dla wielu Święta Bożego Narodzenia pozostały 

czasem nadziei, czego dowodzą liczne wspomnienia. Podczas grudniowego wykładu przedstawimy te poru-

szające historie czasu wojny, przybliżając realia życia w okupowanej Polsce.

Koordynator: Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

Termin: XII 2022

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowych
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Kartka świąteczna wykonana w obozie przez nieznanego więżnia
zbiory Muzeum Stutthof
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„Przestępczość gospodarcza w PRL-u. Patologia czy konieczność?”

 Dziś żyjemy w świecie, w którym można kupić niemal wszystko. Jednak nie zawsze tak było. W zruj-

nowanej wojną Polsce, na której barkach zbudowano totalitarny, podległy obcemu mocarstwu i zarządzany 

centralnie system polityczno-gospodarczy, zdobycie najbardziej podstawowych rzeczy codziennego użytku 

dla większości obywateli było wyzwaniem. Wyzwaniem, z którym obywatele radzili sobie jak mogli najlepiej, 

wykorzystując nie zawsze legalne środki, takie jak wpływy osobiste, łapówki, kradzież, czy korzystając z czar-

nego rynku.

 Zapraszamy na zajęcia, podczas których uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie produkty 

w czasach PRL-u były uznawane za wartościowe, do jakich sposobów sięgano, by zdobyć pożądane dobra, 

oraz dlaczego służby bezpieczeństwa i partia przymykały oko na istnienie nielegalnego systemu.

Koordynator: Piotr Krzyżański 

piotr.krzyzanski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 92

Termin: rok szkolny 2022/2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych

„Atom. Wielkopolska w cieniu wojny atomowej”

 Okres zimnej wojny to epoka naznaczona strachem. Czas, w którym całe pokolenie ludzi dorastało 

i żyło w cieniu wojny atomowej, która mogła wybuchnąć w każdej chwili i zakończyć świat, jaki znano.

 W jaki sposób przygotowywano się na tę ewentualność? Które obiekty w Wielkopolsce mogły stać 

się celami ataku nuklearnego? Jak zamierzano uniknąć lub zredukować skutki potencjalnego uderzenia?

 Wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na te pytania zapraszamy na lekcję, podczas której 

zostaną omówione wizje potencjalnego konfliktu nuklearnego czasu zimnej wojny,  najważniejsze bazy 

i schrony na terenie Wielkopolski oraz stosunek władz cywilnych i wojskowych do konsekwencji wojny ato-

mowej.

Koordynator: Piotr Krzyżański 

piotr.krzyzanski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 92

Termin: rok szkolny 2022/2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych
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SZKOLENIA DLA

    NAUCZYCIELI

„»Obóz  krwawej  zemsty«. Fort  VII  w Poznaniu  i  Lasy  Palędz-
ko-Zakrzewskie”

 Podczas warsztatów prowadzonych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 

IPN oraz zwiedzania z przewodnikiem Fortu VII uczestnicy poznają to wyjątkowe dla Wielkopolan Miejsce 

Pamięci  Narodowej. Wykorzystując infrastrukturę pruskiego fortu Colomb, Niemcy założyli w jego murach 

10 października 1939 r. obóz koncentracyjny. Podlegał on początkowo Einsatzgruppe VI, a jego pierwszym 

komendantem został Herbert Lange, jeden z największych zbrodniarzy II wojny światowej. W obozie funkcjo-

nowała 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 najwybitniejsi przedstawi-

ciele wielkopolskich warstw przywódczych, m.in. Florian Marciniak, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów, Leon 

Prauziński, malarz, artysta, dr Franciszek Witaszek, szef komórki wielkopolskiego Związku Odwetu AK. Przez cały 

okres okupacji niemieckiej przez Fort VII przeszło ok. 25 000 więźniów. Obecnie pełni on rolę miejsca pamięci. 

 Po warsztatach i wizycie w Forcie VII uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem do Lasów Palędz-

ko-Zakrzewskich, w których w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1940 mordowano więźniów Fortu VII. 

Tam poznamy historię tego miejsca i zapalimy znicze na symbolicznych grobach. Według różnych źródeł 

w bezimiennych grobach jest tam pochowanych przynajmniej 4500 osób, ale liczba ta może sięgać nawet 

12 000 zamordowanych.

Koordynator: Tomasz Cieślak

tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 53

Termin: zostanie ogłoszony na stronie www lub na zamówienie, dla grupy min. 25 osób

Miejsce: Poznań-Dąbrówka
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Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi

  Zapraszamy nauczycieli na seminarium wyjazdowe do Łodzi, podczas którego odwiedzimy Muzeum 

Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi, miejsce dawnego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej i jego 

filii w Dzierżąznej koło Zgierza. Te miejsca przypomną o losach dzieci polskich w czasie II wojny światowej, 

które stały się najmłodszymi ofiarami realizacji zbrodniczej niemieckiej polityki. Polen-Jugendverwahrlager der 

Sicherheitspolizei in Litzmannstadt (Prewencyjny Obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi) 

został założony przez okupacyjne władze niemieckie 1 grudnia 1942 r. Oficjalnym powodem utworzenia przez 

Niemców obozu miał być „problem” pozbawionych opieki dzieci polskich, których rodzice  zginęli w wyni-

ku egzekucji, zostali aresztowani czy wysłani na roboty przymusowe. W czasie szkolenia nauczyciele zapoznają 

się z ofertą edukacyjną Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu  i poznają historię oraz sposób funkcjo-

nowania obozu przy ulicy Przemysłowej oraz jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza.

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska 

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 55 

Termin: IV 2023 

Miejsce: Łódź

Elżbieta Konarska, przyjęta do 
obozu 14 września 1943 r. 
fot. Archiwum IPN Oddział w Łodzi
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„Katyńskie groby w cieniu polityki: propagandowe wykorzystanie 
– zakłamywanie – przemilczanie”

 Celem warsztatów jest przybliżenie tematyki Zbrodni Katyńskiej w kontekście politycznych machinacji. 

Dlaczego Niemcy postanowili ogłosić światu odnalezienie katyńskich grobów w kwietniu 1943 r.? Jaka była 

reakcja i działania Sowietów? Z jakiej przyczyny alianci zachodni w czasie II wojny  światowej  i w pierwszych 

latach po  jej zakończeniu przemilczali katyńskie ludobójstwo, a w latach  50. XX w. zaczęli oficjalnie mówić 

o tej zbrodni? Jak cenzurowano zagadnienie Zbrodni Katyńskiej w PRL?

 Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy warsztatów, analizując źródła historyczne.

Koordynator: Marcin Podemski

marcin.podemski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: IV 2023

„Czarny reportaż w PRL”

 Szkolenie jest skierowane dla nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat kultury i oby-

czajowości epoki PRL. Towarzyszy ono wystawie autorskich zdjęć Romualda Zielazka „PRL w kadrach”. Na szko-

leniu zostanie przedstawiony i omówiony w kontekście epoki dorobek artystyczny czołowych przedstawicieli 

tzw. polskiego „czarnego reportażu”. Określenie to stosuje się wobec dokumentalistów z lat  70. i 80. XX w.,

m.in. Tomasza Tomaszewskiego, Krzysztofa Paweli, czy Romualda Zielazka, których łączył krytyczny stosunek do 

panującej sytuacji społeczno-politycznej w ówczesnej Polsce i jednocześnie głębokie zainteresowanie rzeczy-

wistością. Nurt ten pokazuje odmienny od oficjalnego, znanego z kolorowej prasy czy telewizji, obraz Polski 

epoki PRL.

Koordynator: dr Karolina Zielazek-Szeska 

karolina.zielazek-szeska@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 14 

Termin: czas trwania wystawy fotografii Romualda Zielazka 
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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 przedmiotów humanistycznych oraz 

wszystkich zainteresowanych obszarem tematycznym podejmowanym w ramach Akademii.

 Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej 

CDN. Forma realizacji programu Akademii uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

Koordynatorzy: 

Marzena Teterus

m.teterus@cdn.pila.pl

Marta Szczesiak-Ślusarek

marta.szczesiak@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 57

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”

 Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w ogólnopolskim projekcie edu-

kacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o hi-

storii polskich Kresów Wschodnich i II Rzeczypospolitej wśród uczestników. Jednym z najważniejszych aspektów 

projektu jest uwrażliwianie młodzieży na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, 

kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny. Uczestnikom projektu proponujemy udział 

w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady 

lub pokazy filmów. Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygo-

towanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatu-

ry, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

Koordynator centralny: Sergiusz Kazimierczuk 

sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl 

tel. 22 581 86 74 

Koordynator regionalny: Krzysztof Mazur 

krzysztof.mazur@ipn.gov.pl 

tel. 735 205 795

PROJEKTY

    EDUKACYJNE
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VIII Turniej Debat Historycznych IPN

 Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Uczestnicy posze-

rzają 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, mło-

dzież 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 2023 r. w Warszawie. Będą poprzedzały go dwa etapy regionalne, w Poznaniu i Zielonej Górze. 

Przyjmujemy zgłoszenia drużyn czteroosobowych, plus jednej osoby rezerwowej.

Koordynator centralny: Marta Snarska

tel. 22 581 86 31

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 2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych 

Olimpiada Gier IPN

 Serdecznie zapraszamy wszystkich: uczniów, harcerzy, graczy z klubów gier planszowych, młodzieżo-

we organizacje, studentów, niezrzeszonych oraz dorosłych do udziału w Pierwszej Olimpiadzie Gier Planszo-

wych Instytutu Pamięci Narodowej.

 Rozgrywki odbywają się w trzech etapach. W pierwszym eliminacyjnym, organizowanym w szkołach, 

domach kultury czy klubach gier planszowych, wyłonieni zostaną najlepsi gracze, którzy przechodzą do etapu 

drugiego organizowanego przez poszczególne OBEN. Zwycięzcy rozgrywek zmierzą się z kolei w wielkim 

finale na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 Szczegółowe informacje na temat rozgrywek zostaną umieszczone na stronie internetowej IPN.

Termin: rok szkolny 2022/2023 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osoby dorosłe 

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl 

tel. 61  835 69 64
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KONKURSY

    REGIONALNE

„Historia widziana Twoimi oczami”

 W  tym  roku obchodzimy 80. rocznicę  Akcji pod  Arsenałem  i  udanej  ucieczki rotmistrza Witolda 

Pileckiego z KL Auschwitz. Celem konkursu jest przedstawienie jednego z tych wydarzeń z najnowszej historii 

Polski w formie graficznej lub plastycznej. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w naszym Centrum 

Edukacyjnym IPN – „Przystanek Historia” przy ul. Dąbrowskiego 29 w Poznaniu. Dla zwycięzców przewidziane 

są nagrody rzeczowe. 

Koordynator: dr Izabella Kopczyńska 

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 55 

Termin: IV 2023  

Forma prac: grafika/plakat 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych

„Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 
1918– 1919”

 Konkurs jest organizowany w celu inspirowania młodzieży do pogłębiania wiedzy o uczestnikach 

Powstania Wielkopolskiego, w szczególności o ich czynach, a także w celu popularyzacji i kultywowania boha-

terów powstańczych zmagań. Skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych, do uczniów szkół 

średnich, do słuchaczy i studentów szkół wyższych oraz osób dorosłych. Konkurs polega na opisaniu czynów 

powstańczych wybranego bohatera oraz udokumentowaniu wykorzystanych informacji. Nagrodą będzie wy-

jazd do miejsca pamięci związanego z Powstaniem Wielkopolskim.

Koordynator: Piotr Orzechowski

piotr.orzechowski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 53

Forma pracy konkursowej: pisemna

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych
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„Harcerze w walkach o niepodległość”

 Celem regionalnego konkursu jest przedstawienie sylwetek harcerek i harcerzy, którzy w czasie II woj-

ny światowej działali w „Szarych Szeregach”. Poznaj historię swoich rówieśników, uczestników konspiracji, żyją-

cych podczas okupacji. Dla niepodległej Polski byli oni gotowi narażać swoje życie, pełniąc funkcje kurierów, 

sanitariuszek, a nawet walczyć z bronią w ręku, stanowiąc wzór dla kolejnych pokoleń harcerzy. Zadaniem 

osób i grup biorących udział  w tym konkursie  jest  przedstawienie postaci, zasługującej  na upamiętnienie 

i rozpowszechnienie wiedzy o niej. Pracę konkursową będzie można przygotować w wybranej kategorii: pra-

ca pisemna, praca multimedialna lub praca graficzna/plastyczna.

Koordynatorzy: 

Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

dr Izabella Kopczyńska 

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 55

Termin: I –  II 2023

Grupa docelowa: harcerki i harcerze (12-19 lat) uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII)

 i ponadpodstawowych

Harcerze z patrolu
kolarskiego
podczas odpoczynku,
1939 r.
fot. NAC
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„Radio »Solidarność«”

 Jednym z fenomenów polskiej działalności opozycyjnej w okresie PRL-u były podziemne rozgłośnie 

radiowe noszące nazwę Radia „Solidarność”, które pojawiły się w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego. 

Opozycjoniści sami konstruowali nadajniki radiowe, opracowywali i nagrywali teksty audycji oraz emitowali je 

w wielu miastach Polski. Aktywność ta była ówcześnie 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 chętnych, utalento-

wanych autorów muzycznych do ich wykorzystania. Jak wiadomo, w muzyce istnieje pojęcie samplingu, czyli 

twórczego wykorzystania fragmentów innych nagrań w celu stworzenia nowego utworu. Instytut Pamięci Na-

rodowej udostępni pliki cyfrowe z audycjami, natomiast zadaniem uczestnika będzie stworzenie autorskiego 

dzieła 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 docelowej kompozycji muzycznej pojawił się twórczo przetworzony fragment 

audycji.

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: V 2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych, szczególnie muzycznych

„1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków”

 Wzorem lat poprzednich odbędzie się kolejna edycja konkursu dla uczniów klas V-VIII szkół podsta-

wowych województwa wielkopolskiego o tematyce II wojny światowej. Uczestnicy w czasie finału konkursu 

zmierzą się z pytaniami testowymi dotykającymi wielu aspektów wojennego dramatu, m.in.  życia  codzien-

nego  Polaków,  polityki  okupantów  wobec  polskich  obywateli, struktur i działalności Polskiego Państwa Pod-

ziemnego czy funkcjonowania polskich władz państwowych na uchodźstwie.

 Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o historii Polski w latach 1939-1945 oraz kształtowanie świa-

domości patriotycznej młodego pokolenia.

Koordynator: Marcin Podemski 

marcin.podemski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: V 2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII) 
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KONKURSY

    OGÓLNOPOLSKIE

VII 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 zamieszkujących wcielone w 1939 r. do III Rzeszy Niemiec-

kiej ziemie II Rzeczypospolitej. Zainteresowaną młodzież prosimy o przygotowanie prac pisemnych. Laureaci 

konkursu w ramach Wyjazdu Pamięci do Górnej Austrii, zaplanowanego na maj/czerwiec 2023 r., odwie-

dzą miejsca pamięci ważne dla Polaków w okresie II wojny światowej, m.in. Mauthausen, Gusen, Alkoven.

 

Koordynator:

Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

Termin: V/VI 2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Współorganizator: Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

„Niezwyciężeni” 

 W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się kolejna edycja konkursu edukacyjnego, upamiętniają-

cego sylwetki osób uhonorowanych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. W ten sposób chcemy zachę-

cić młodych ludzi do „odkrywania” biografii i upamiętniania osób, które zasłużyły się Niepodległej Polsce. 

Konkurs jest okazją na poznanie historii Polski przez pryzmat indywidualnych biografii. Szczegóły dotyczą-

ce 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

30

Praca konkursowa ”Sztafeta pamięci” (fragment), edycja 2022 r.
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IX OKR „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravens-
brück”

 Konkurs jest hołdem i szczególną formą upamiętnienia zamordowanych, a także ocalałych, byłych 

więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w KL Ravensbrück. Zadaniem uczestników bę-

dzie przygotowanie recytacji wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień 

więźniarek KL Ravensbrück.  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 55 

Termin: III – IV 2023 

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowych

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek 

niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska

Sejm Dzieci i Młodzieży

 Zapraszamy do udziału w kolejnej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przedsięwzięcia edukacyjnego, 

które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania 

polskiego Sejmu i demokracji  parlamentarnej, a także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich 

środowisk lokalnych.

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Organizatorzy: Kancelaria Sejmu RP, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szczegóły na stronie: www.sdim.edu.pl
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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 (opie-

kun wraz z uczniami) muszą wykonać zadanie, które składa się z trzech części (nagranie krótkiego filmu pre-

zentującego postać przedwojennego policjanta lub żołnierza, upamiętnienie Miejsca Pamięci Narodowej 

związanego z działalnością danej postaci, przeprowadzenie lekcji historii). W oddziałach organizowane są 

warsztaty, których celem jest wprowadzenie do tematu oraz pomoc w realizacji zadania. Nagrodą dla zwy-

cięskich zespołów, zgodnie z regulaminami konkursów, jest wyjazd edukacyjny. 

Koordynator ogólnopolski: Maryla Czupryńska-Szczupak

maryla.szczupak@ipn.gov.pl

tel. 22 581 85 65

Koordynator regionalny: Piotr Orzechowski

piotr.orzechowski@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 53

Termin: rok szkolny 2022/2023

Grupa docelowa: klasy mundurowe szkół ponadpodstawowych

Współorganizatorzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej, Ministerstwo Obrony Narodowej
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WYJAZDY PAMIĘCI

    DO GÓRNEJ AUSTRII

 Od kilku lat Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Sto-

warzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych organizują cieszące się ogromną popularnością 

Wyjazdy Pamięci. Ich nadrzędnym celem jest przybliżenie uczestnikom skali zbrodniczej działalności dokona-

nej 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 odwie-

dzamy, znajdują się w Mauthausen, Gusen, Melku, Steyr i Ebensee. Celem wyjazdów jest również umożliwie-

nie ich uczestnikom złożenia hołdu zamordowanym tam polskim obywatelom i kultywowanie o nich pamięci.

 Głównym punktem jesiennego Wyjazdu Pamięci jest udział w międzynarodowych uroczystościach 

upamiętniających wszystkich zamordowanych w Zamku Śmierci Hartheim. Znajduje się on w miejscowości 

Alkoven, w Górnej Austrii. Po „Anschlussie” Austrii był on jednym z głównych ośrodków eutanazji wykorzysty-

wanych do mordowania osób chorych psychicznie  w ramach  „Akcji T4”.  W latach 1940-1944 Niemcy 

i Austriacy kontynuowali ten zbrodniczy proceder i wykorzystywali pomieszczenia tego renesansowego, 

pięknego zamku do masowego mordowania „istnień niewartych życia”, m.in. więźniów obozów koncentra-

cyjnych z terenów III Rzeszy (Akcja 13f14).

 W okresie funkcjonowania tego ośrodka zagłady zamordowano w nim ok. 30 000 osób, z tego 

kilka tysięcy Polaków. Dokładna liczba wszystkich zgładzonych tam osób, z uwagi na braki w dokumentacji, 

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 wyjeź-

dzie wiosennym jest nagrodą m.in. dla zwycięzców ponadregionalnego konkursu historycznego „Sztafeta 

Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.

tel. sekretariat OBEN IPN w Poznaniu 61 835 69 69

Terminy: IX 2022, IV 2023

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 orga-

nizacje i działacze polonijni
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Wyjazd Pamięci, Górna Austria, 2022 r.

Wyjazd Pamięci, Górna Austria, 2022 r.
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ZAJĘCIA

       TERENOWE
„Akcja pod Arsenałem”

 Zapraszamy na warsztaty z okazji 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem – brawurowej operacji zbroj-

nej odbicia z rąk gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” – harcerza Grup Szturmowych Szarych Szeregów. 

W czasie prelekcji uczniowie poznają kulisy akcji pod Arsenałem, a później wezmą udział w grze miejskiej 

śladami historii Szarych Szeregów. Na zakończenie uczestnicy dotrą do Fortu VII – pierwszego obozu kon-

centracyjnego na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy, gdzie zapoznają się z historią tego miejsca. 

Koordynatorzy: 

dr Izabella Kopczyńska 

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl 

tel. 61 835 69 55 

Julia Kilanowska

tel. 61 835 69 86

Termin: IV 2023  

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych

„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 przystanku przy ul. Fredry.

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: IV – VI 2023

Grupa docelowa: wszystkie poziomy nauczania

36

„Tramwajem przez historię najnowszą – Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919”. Lekcje terenowe

 Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest bez wątpienia jednym z największych wydarzeń w historii Pol-

ski 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 miały wydarzenia międzynarodowe? Czy było to jedy-

ne zwycięskie w dziejach Polski powstanie? Odpowiedź na te pytania padnie podczas lekcji tramwajowych, 

na które serdecznie zapraszamy grupy młodzieży wraz z opiekunami.

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: X – XII 2022

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasa VIII) i ponadpodstawowych

Geocaching w IPN 

 Geocaching, czyli gra terenowa polegająca na odnajdywaniu przy pomocy urządzenia obsługują-

cego GPS ukrytych pojemników (skrzynek geocache), może być ciekawą formą spędzenia czasu na świeżym 

powietrzu, jak też okazją do odwiedzenia interesujących historycznie miejsc. Poznański Oddział Instytutu Pa-

mięci Narodowej przygotowuje skrzynki geocache w różnych, często zapomnianych lokalizacjach historycz-

nych. 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 2022/2023

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 komu-

nistycznych. Ich bunt został stłumiony, jednak pamięć o nich nie zaginęła. Przypominamy o nich po raz kolej-

ny, tym razem korzystając z najnowszych zdobyczy techniki. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziny, osoby 

prywatne do wzięcia udziału w grze terenowej wykorzystującej platformę Action Track. Aby to zrobić, 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 2023

Grupa docelowa: młodzież szkolna, dorośli
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RAJDY

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

 Zapraszamy młodzież do udziału w IX rajdzie pieszym upamiętniającym żołnierzy Wielkopolskiej 

Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który odbędzie się w zwią-

zanych z tymi formacjami lasach Taczanowskich. Na tym terenie działał także oddział partyzancki kpt. Jana 

Kempińskiego „Błyska”. Rajd ma charakter pieszego marszu terenowego zawierającego elementy surwiwalu, 

połączonego z rozwiązywaniem 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 przygotowaną przez funkcjonariuszy UB i NKWD, czy zostać wylegitymowane przez 

lotne patrole partyzantów. Poznają też podstawy kursu pierwszej pomocy. Rajd zawiera elementy gry tereno-

wej. Kończy się on specjalnymi pokazami grup rekonstrukcyjnych, które przybliżają zgromadzonym wybrany 

epizod z najnowszej historii Polski. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki.

Koordynator: Tomasz Cieślak

tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 53

Termin: V 2023

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce: trasa leśna 10 km, lasy Taczanowskie koło Pleszewa

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej, Polskie Towarzystwo Historycz-

ne Koło w Pleszewie, Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie 

Rajd rowerowy „Śladami zrzutu alianckiego w Janowie”

 We wrześniu 1943 r w Janowie koło Środy Wielkopolskiej miał miejsce zrzut broni dla Armii Krajowej. 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia tej lokalizacji po 80 latach. W obrębie zrzutowiska powstało miejsce 

pamięci, przypominające dzieje Armii Krajowej w Kraju Warty. Rowerowa wycieczka będzie doskonałą okazją 

do poznania historii wielkopolskiej konspiracji.

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: VII – VIII 2023

Grupa docelowa: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Trasa rajdu: Środa Wielkopolska – Janowo (20 km)
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Proces kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”
fot. AIPN, koloryzacja: Mirosław Szponar
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AKCJE SPOŁECZNE 

      ROCZNICE, OBCHODY

Koncert Zaduszkowy

 Tradycyjnie już IPN Oddział w Poznaniu oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu współorganizują wydarze-

nie o wysokim  walorze  artystycznym.  Każdego roku  zapraszamy na Koncert Zaduszkowy współpracujących 

z nami przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, placówek oświatowych i kulturalnych. Naszych gości łączy sza-

cunek do historii i kultury.

 Podczas koncertu podsumowujemy akcję medialno-edukacyjną „Zapal znicz pamięci”, przypomi-

nającą zbrodnie niemieckie w Polsce. Po koncercie goście Teatru zapalą znicze pod tablicą upamiętniającą 

ofiary gestapo, którego urząd podczas wojny mieścił się w budynku tej instytucji.

 W tym roku zapraszamy Państwa na dramat muzyczny „Irena”. Bohaterką spektaklu jest postać Ireny 

Sendlerowej, która stawiając na szali swoje marzenia, każdego dnia narażała się na śmierć, niosąc pomoc 

żydowskim dzieciom. Organizowała im fałszywe metryki, dbała o stałą pomoc materialną i lekarską, umiesz-

czała u zaufanych polskich rodzin, w klasztorach i zakładach opiekuńczych. Wraz z grupą bohaterek i bohate-

rów, umożliwiła ucieczkę z getta kilkuset dzieciom, za co uhonorowana została tytułem Sprawiedliwej Wśród 

Narodów Świata.

Koordynator: Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

Termin: 30 X 2022

Grupa docelowa: wstęp wolny biletowany (osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem)

XIV akcja medialno-edukacyjna „Zapal znicz pamięci”

 W ramach ponadregionalnej akcji przypominamy o Polakach zamordowanych w pierwszych mie-

siącach 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 23 października zachęcamy do zapalenia zniczy 

w miejscach egzekucji i niemieckiego 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 pod-

czas II wojny światowej. W bieżącym roku krótkometrażowymi filmami przypomnimy najważniejsze miejsca 

pamięci związane z największymi egzekucjami dokonanymi przez Niemców w pierwszych miesiącach 1939 r. 

Dostrzegamy konieczność przybliżenia tych często zapomnianych, ale niezwykle ważnych pomników pamięci. 

 Akcja objęta jest patronatem Muzeum Historii Polski oraz portalu www.dzieje.pl. Zachęcamy do udo-

kumentowania miejsca, w którym zapalono znicz, i wysłania zdjęcia z krótkim opisem na adres: zapalzniczpa-

mieci@ipn.gov.pl. 

 Osoby zaangażowane w akcję otrzymają wyróżnienia!
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Koordynator ponadregionalny: Marta Szczesiak-Ślusarek 
marta.szczesiak@ipn.gov.pl 
tel. 61 835 69 57 
Termin: 23 X 2022
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
dorośli, muzea, stowarzyszenia
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V Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej

„Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim w latach 1939-1945. 
Życie po wojennej traumie...”

 Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników 

z uwagi na jego charakter i tematykę poruszanych na nim zagadnień. W ramach licznych paneli naukowych 

i dyskusyjnych, które odbywają się podczas tego wydarzenia, chcielibyśmy kontynuować tematy związane 

z okupacją  niemiecką  w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej konsekwencji dla polskiego narodu 

i indywidualnych doświadczeń naszych rodaków. To ważny temat dla wszystkich Polaków, którzy do dnia dzi-

siejszego zmagają się z trudnymi  historiami rodzinnymi, będącymi konsekwencją II wojny światowej. Wiele 

z tych dramatycznych doświadczeń jest często odkrywanych przez potomków dopiero teraz, dlatego wspólnie 

porozmawiajmy o skutkach II wojny światowej. Dla nas, Polaków, są one niezwykle ważne także w wymiarze 

emocjonalnym.

 Temat wojennych, w większości dramatycznych przeżyć, nie byłby pełen bez odpowiedniego kon-

tekstu historycznego, o który zadbają naukowcy, edukatorzy i specjaliści  zajmujący się tym zagadnieniem 

w kraju i za granicą.  

 Do udziału w V edycji Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, w szczególności 

przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji dbających o pamięć o historii II wojny światowej, rodziny ofiar, na-

uczycieli, działaczy społecznych, pracowników muzeów regionalnych i instytucji kultury. 

 Forum będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy, a także możliwo-

ścią spotkania wybitnych specjalistów zajmujących się tematyką II wojny światowej. Zapewnimy możliwość 

zaprezentowania swojego stowarzyszenia i nawiązania współpracy z innymi przedstawicielami środowisk 

patriotycznych prowadzących działalność edukacyjną w obszarze badania zbrodni niemieckich. 

 W programie przewidzieliśmy także projekcje filmów, prezentację wystawy, spotkania z autorami 

książek, wykłady i dyskusje panelowe w gronie specjalistów.

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: V 2023

Grupa docelowa: wszyscy zainteresowani (wstęp wolny)
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IV WIELKOPOLSKIE FORUM
PAMIĘCI NARODOWEJ

 ZAPROSZENIE

O r g a n i z a t o r z y :

W IĘC E J  I N F O R M A C J I : w w w . p o z n a n . i p n . g o v . p l

P a r t n e r z y : P a t r o n a t  m e d i a l n y :

P a t r o n a t  h o n o r o w y :

2 4  W R Z EŚN I A  2 0 2 2 ,  G O D Z .  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0
F O R T  V I I  W  P O Z N A N I U ,  A L .  P O L S K A

„Z B R O D N I A  N I E D O S K O N AŁA .  
N I E M I E C K I E  L U D O B Ó J S T W O  W  O K U P O W A N E J  

W I E L K O P O L S C E  1 9 3 9 - 1 9 4 5 ”

K O N T A K T : t o m a s z . c i e s l a k @ i p n . g o v . p l

 
 

OTWARTE PANELE DYSKUSYJNE,  SPOTKANIA I  WYKŁADY
SPOTKANIA Z AUTORAMI KSIĄŻEK,  WYSTAWY I  F ILMY 

T e m a t y k a  F o r u m :
S p e c y f i k a  n i e m i e c k i e g o  l u d o b ó j s t w a  w  W i e l k o p o l s c e
F o r t  V I I  i  m a s o w e  e g z e k u c j e  w  w i e l k o p o l s k i c h  l a s a c h

O p e r a c j a  „ T a n n e n b e r g ”  i  j e j  p r z e b i e g
U p a m ię t n i e n i e  o f i a r  n i e m i e c k i c h  z b r o d n i  w  W i e l k o p o l s c e

Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej, 2019 r.
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IX Katyński Marsz Cieni w Wolsztynie

 W związku z 83. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w hołdzie pomordowanym Polakom na Wschodzie, 

wiosną 2023 r. ulicami Wolsztyna przejdzie  IX Katyński  Marsz  Cieni. Tradycyjnie blisko 100 rekonstruktorów 

z całej Polski w historycznych mundurach zainscenizuje ostatni etap Golgoty Wschodu. Do udziału w wyda-

rzeniu zapraszamy wszystkich, którzy pragną oddać hołd ofiarom tej straszliwej zbrodni. Uczestnicy zostaną 

przetransportowani wagonami kolejowymi na stację Gniazdowo – miejsce kaźni, gdzie zostanie przedstawio-

na symboliczna scena mordu – rozładunek jeńców i śmierć strzałem w tył głowy.

Koordynator: Julia Kilanowska

julia.kilanowska@gmail.com

tel. 61 835 69 86

Termin: IV 2023

IV Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach „Echa Ka-
tynia”

 Główną ideą Festiwalu jest stworzenie przestrzeni, w której będziemy rozważać problematykę totali-

taryzmu w wielu aspektach. Zbrodnia Katyńska, której dokonał Związek Sowiecki w 1940 r.  jest dla nas punktem 

wyjścia, przyczynkiem do dyskusji, do całościowego, międzynarodowego spojrzenia na problem totalitaryzmu 

– problem, który nie tylko w historii, ale także i dzisiaj ma wpływ na życie milionów ludzi.

 Podczas Festiwalu  prezentujemy specjalnie wyselekcjonowane filmy z całego świata. Większość 

z nich to polskie premiery. Oprócz seansów filmowych ważnym elementem będą tu ciekawe debaty oraz 

warsztaty dla filmowców i amatorów.

 Festiwal odbywa się w wersji hybrydowej – organizujemy projekcje w Warszawie oraz udostępniamy 

filmy on-line.

Koordynator regionalny: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: IV 2023
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Katyński Marsz Cieni, Wolsztyn 2022 r.
fot. Julia Kilanowska
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MULTIMEDIA 

INFOGRAFIKI

Infografiki do pobrania:

Wydarzenia Zielonogórskie
 30 maja 1960 r. na ulicach Zielonej Góry doszło do starć między mieszkańcami a siłami milicyjnymi. 

Wypadki, określane jako Wydarzenia Zielonogórskie, były pokłosiem decyzji o eksmisji parafii św. Jadwigi

 z tzw. Domu Katolickiego, który odgrywał istotną rolę w życiu lokalnej społeczności, podobnie jak pierwszy 

polski proboszcz w tym mieście – ks. Kazimierz Michalski. Po brutalnym spacyfikowaniu demonstrantów, wła-

dze przystąpiły do represji wobec „chuliganów”, jak określano uczestników w lokalnej prasie. Oddziałowe 

Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu przygotowało infografiki składające się z 4 plansz, na których 

przedstawiono najważniejsze fakty związane z Wydarzeniami Zielonogórskimi. Są one dostępne na stronie 

internetowej IPN:

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/165589,Infografiki-Wydarzenia-Zielonogorskie.

html

 30 MAJA

1960
WYDARZENIA ZIELONOGÓRSKIE

PRZEBIEG 
 ETAPY

 1

 2

 3

 4

Próba wejścia  urzędników w asyście funkcjonariuszy milicji 
do budynku.  Przeciwko  nim występują  kobiety  oraz poje-
dyncze osoby będące  w okolicy.  Atmosfera  staje się coraz 
bardziej napięta 

Pierwsze starcia wokół Domu Katolickiego i Placu Powstań-
ców Wielkopolskich. Władza kieruje przeciwko protestują-
cym lokalne oddziały ZOMO, wzywa także posiłki, m.in. z Go-
rzowa Wlkp. i Poznania. W celu obsadzenia kluczowych bu-
dynków w mieście przybywa kompania szkolna 10. Wielko-
polskiego Pułku KBW. Liczba demonstrantów wzrasta do 
około 2 500    
Wzburzeni brutalnością MO i ZOMO uczestnicy protestu kie-
rują się w stronę Komendy Miejskiej MO przy ul. Kasprowi-
cza. Tam też przenosi się ciężar starć. Według raportów mili-
cyjnych tłum w tym momencie liczy blisko 5 000 osób. Dopie-
ro użycie posiłków z Gorzowa Wlkp. oraz wykorzystanie 
wozu strażackiego umożliwia odblokowanie komendy. Przy-
bywa również oddział ZOMO z Poznania. Do demonstrantów 
dołączają w tym czasie pracownicy miejscowych zakładów 
oraz młodzież szkolna  

Siły milicyjne stopniowo opanowują sytuację wokół Placu Po-
wstańców Wielkopolskich i ulicy Kasprowicza. Od tej pory 
zaczyna się zwalczanie mniejszych, ale wciąż aktywnych grup 
demonstrantów na terenie miasta

10.00 – 13.00

 9.00 – 10.30

13.00 – 16.00

16.00 – 23.00

Szkic „zajsc z 30 maja 1960 r.”

 Plac  Powstańców Wielkopolskich -
 za ogrodzeniem grupa kobiet
 tarasuje wejście do Domu Katolickiego

 Plac Powstańców Wielkopolskich
 – rozpoczęcie interwencji przez MO

 Okolice ulicy Kasprowicza

MO i ZOMO przed 
Komendą Miejską MO

5000
osób brało udział
w kulminacyjnym momencie
zdarzeń według milicyjnych 
meldunków

1300
sztuk różnego rodzaju środków
 chemicznych wykorzystały 
oddziały MO i ZOMO w okolicy
Placu Powstańców Wielkopolskich 

111
funkcjonariuszy 
MO i ZOMO
zostało rannych według 
meldunku skierowanego 
do MSW

?
nie ustalono dokładnej 
liczby rannych uczestników. 
Według różnych szacunków
 mogło to być od kilkudziesięciu 
do kilkuset poszkodowanych

GORZÓW WLKP. 

NOWA SÓL 

POZNAŃ 
SULECHÓW 

ŻAGAŃ ŻARY 

z tych miast sciagnieto posilki 
do walki z demonstrantami

, ,

,
, -

Opracowanie merytoryczne: Krzysztof Mazur, Opracowanie graficzne: Karolina Zielazek-Szeska, Korekta: Ewa Mielczarek                    
Na podstawie: Bóg nas zachował, byśmy wrócili pracować na Niwie Bożej dla Polski, ks. Kazimierz Michalski (1898-1975),
T. Dzwonkowski, Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku, [w:]  G. Chojnacki, T. Dzwonkowski, K. Irmler, Zielona Góra 2021I B. Biegalski, Dane o represjonowanych, wyd. IV, Zielona Góra 2018.
Fotografie: Archiwum Instytutu  Pamięci Narodowej w Poznaniu, Gazeta Lubuska.

2

300
partyjnych działaczy 
z miejscowych zakładów
mobilizowano do 
wsparcia sił „porządkowych” 

pojazdy marki Gaz – 51 zostały 
zniszczone podczas starć

około
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Filmy i programy

 
 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą filmów i programów przygotowanych przez 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej oraz Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu w ra-

mach „Przystanku Historia” w latach 2020–2022. Filmy i programy dostępne są pod poniższymi linkami.

• „Akcja Bolwerk”

• „Między Wschodem a Zachodem. Ryszard Kukliński dla Polski”

• „Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim”

• „Więcej niż Enigma. Historia Antoniego Pallutha”

• „Zbrodnia niedoskonała: Lasy Palędzko-Zakrzewskie”

• „Zbrodnia niedoskonała: Las Lućmierski”

• „Zbrodnia niedoskonała: Chojnicka Dolina Śmierci”

• „Zbrodnia niedoskonała: Las Szpęgawski”

• „Zbrodnia niedoskonała: Lasy Panewnickie”

• „Zofia Sokolnicka: nauczycielka, mistrzyni szyfrów i posełka”

• „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”
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https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn 
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/165589,Infografiki-Wydarzenia-Zielonogorskie.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/165589,Infografiki-Wydarzenia-Zielonogorskie.html
https://www.youtube.com/watch?v=HV99YSpoffs
https://www.youtube.com/watch?v=N-elee_m3Ws
https://www.youtube.com/watch?v=s45XacOKxyk&t=27s
 https://www.youtube.com/watch?v=_UfU0Orfrps&t=1s 
 https://www.youtube.com/watch?v=x5np9RqORwk&t=7s 
https://www.youtube.com/watch?v=LmwjIyLQ9Fs&t=26s  
 https://www.youtube.com/watch?v=Bz8jHr5Pi-k 
 https://www.youtube.com/watch?v=juP2Kueinl4 
http://: hthttps://www.youtube.com/watch?v=uGKQ6bjdULg
https://www.youtube.com/watch?v=kVfCtsaucrg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=wHvbnnbhxEo  
https://www.youtube.com/watch?v=3umgnR6bF1U&t=1s
 https://www.youtube.com/watch?v=czuSC29I958 
 https://www.youtube.com/watch?v=S1aZz00qQok
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HuAmR2JYrmI&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=zaMN0HnlSqo&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=xvDkvgs4Hpc&t=75s 
https://www.youtube.com/watch?v=fJJ9P7FuCfA&t=570s
https://www.youtube.com/watch?v=fJJ9P7FuCfA&t=570s
https://www.youtube.com/watch?v=oYZj0F-_yVY&feature=emb_imp_woyt 
 https://www.youtube.com/watch?v=u0iVTmzPu5A&feature=emb_imp_woyt 
https://www.youtube.com/watch?v=qwlzRbFougc
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://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://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn


Plakaty OBEN IPN w Poznaniu  

Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim

 Walczyli o niepodległą Polskę, walczyli o stolicę, Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim. Pobierz 

plakaty, które przypominają ich udział  w 63-dniowej bitwie o miasto – bitwie o Polskę. Przywracamy pamięć

 o nich! Pokazujemy pięcioro, a było ich tysiąc.

Plakaty na rocznicę Czerwca ’56

 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu przygotowało serię plakatów z cytatami mów 

obrońców – mec. Stanisława Hejmowskiego i mec. Michała Grzegorzewicza – wygłoszonych podczas tzw. 

„procesu dziesięciu”,  a także z fragmentami relacji uczestników Poznańskiego Czerwca ’56.

Plakaty „Wielkopolanki w przestworzach”

 Przybliżamy postacie wybitnych Wielkopolanek, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego 

zasłużyły się dla lotnictwa, a podczas II wojny światowej włączyły się w działalność konspiracyjną:

Janina Lewandowska (1908-1940)

Wanda Modlibowska (1909-2001)

Ewa Korczyńska (1909-2001)

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162655,Plakaty-Wielkopolanki-w-przestwo-

rzach.html
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https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/167156,Nowe-plakaty-na-rocznice-
-Czerwca-03956.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/168433,Plakaty-Wielkopolanie-w-Po-

wstaniu-Warszawskim.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/167156,Nowe-plakaty-na-rocznice-Czerwca-03956.html  
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162655,Plakaty-Wielkopolanki-w-przestworzach.html  
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162655,Plakaty-Wielkopolanki-w-przestworzach.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162655,Plakaty-Wielkopolanki-w-przestworzach.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/167156,Nowe-plakaty-na-rocznice-Czerwca-03956.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/167156,Nowe-plakaty-na-rocznice-Czerwca-03956.html


Plakaty prezentujące członków Armii Krajowej z Wielkopolski

 W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową zachęcamy do poznania 

wyjątkowych osób, które w ramach tej formacji, w trudnych warunkach okupacji niemieckiej, służyły Polsce na 

terenie ziem wcielonych do III Rzeszy. Plakaty przygotowane zostały przez Oddziałowe Biuro Edukacji Na-

rodowej IPN w Poznaniu i przedstawiają 5 postaci: dr. Franciszka Witaszka – szefa komórki Związku Odwetu 

Okręgu Poznań Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Marię Marszałkowską-Kaniewskią – szefową Wydziału 

Łączności Okręgu Poznań Armii Krajowej, mjr. Jana Kamińskiego – szefa sztabu Okręgu Poznań Armii Krajowej, 

płk Henryka Kowalówkę – komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej oraz ppłk. Andrzeja Rzewuskiego – 

ostatniego komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dy-
dakt/160453,Armiia-Krajowa-w-Wielkopolsce-plakaty-do-pobrania.html

Zapal znicz pamięci – biogramy Wielkopolan do pobrania 

 Do końca 1939 r. na terenie Wielkopolski w egzekucjach przeprowadzonych przez niemieckie Ein-

satzkommanda zginęło około 10000 polskich obywateli. Celem Niemców była całkowita germanizacja ziem 

wcielonych do III Rzeszy, drogą do jej osiągnięcia eksterminacja mieszkańców tego obszaru. W pierwszej ko-

lejności pozbawione życia zostały osoby pełniące ważne funkcje społeczne w danym środowisku. Bogactwo 

ich życiorysów, wielość pełnionych funkcji, patriotyczną postawę, za którą przyszło im zapłacić życiem, przybli-

żają biogramy przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/119050,Zapal-znicz-pamieci-biogramy-Wielko-
polan-do-pobrania.html

Plakaty „Wielkopolscy Żołnierze Wyklęci”
Prezentujemy biogramy Wielkopolskich Żołnierzy Wyklętych: 

Kpt. Jan Kempiński ps. „Błysk” 

Leon Wesołowski ps. „Wichura”

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dy-
dakt/160444,Wielkopolscy-Zolnierze-Wykleci-plakaty-do-pobrania.html
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ZAMORDOWANY PRZEZ 
NIEMCÓW W RAMACH 
OPERACJI TANNENBERG  

Z A A L

1939 r.
Konstanty Hubert 
CHŁAPOWSKI
(1883–1939)
Miejsce egzekucji:  
LASY PALĘDZKO-ZAKRZEWSKIE  
pod POZNANIEM

Ziemianin, działacz społeczny, powstaniec 
wielkopolski. Szlachcic herbu Dryja 
i właściciel majątku Mościejewo w powiecie 
międzychodzkim. W czasie Powstania 
Wielkopolskiego wyznaczony przez 
Powiatową Radę Ludową na  komendanta 
wojskowego miasta Pniewy, a następnie 
organizatora batalionu pniewskiego. 
W okresie powstania pełnił funkcję szefa 
Sekcji Straży Ludowej, Policji i Żandarmerii 
w Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej. 
W latach 1920–1922 był komendantem 
Poznania. Prezes Związku Oficerów Rezerwy 
na województwo poznańskie. Od 1927 r. 
przewodniczący Towarzystwa Kółek 
Rolniczych w powiecie międzychodzkim. 
Należał do Wielkopolskiego Związku 
Ziemian i Komitetu Poznańskiego 
Ziemstwa Kredytowego, a także Zakonu 
Maltańskiego. Prezes Wielkopolskiego 

Fotografia ze zbiorów Muzeum Ziemi Wronieckiej

Organizatorzy:

Związku Myśliwych i Towarzystwa Ochrony 
Zwierząt. Aresztowany przez Niemców 
jako jeden z przywódców Powstania 
Wielkopolskiego w Kwilczu 24 listopada 
1939 r. i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. 
Za swoją działalność niepodległościową 
został rozstrzelany 29 listopada 1939 r. 
w egzekucji w lesie pod Dąbrówką koło 
Poznania. Miejsce jego pochowania do dziś 
pozostaje nieznane. 

Fotografia ze zbiorów Archiwum  
Sierakowskich Zeszytów Historycznych
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https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/160453,Armi
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/160453,Armi
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/119050,Zapal-znicz-pamieci-biogramy-Wielkopolan-do-pobrani
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/119050,Zapal-znicz-pamieci-biogramy-Wielkopolan-do-pobrani
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/160444,Wiel
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/160444,Wiel


WYSTAWY

       OGÓLNOPOLSKIE 

I ELEMENTARNE
Wystawa plenerowa IPN „Armia Krajowa”

 Wystawa przedstawia genezę powstania Armii Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej Polski 

i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje portrety 

dowódców i najwybitniejszych oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono również Powstaniu Warszawskiemu

 oraz losom żołnierzy po rozwiązaniu Armii Krajowej  i przekształceniu jej w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj,

 a potem Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, które kontynuowało walkę z okupantem sowieckim.

 Ekspozycji będą towarzyszyć działania edukacyjne realizowane w Centrum Edukacyjnym IPN – „Przy-

stanek Historia” w Poznaniu (ul. Dąbrowskiego 29).

Koordynator: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

Termin: 21 XI – 15 XII 2022  

Miejsce: Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Wystawa z serii Biografie elementarne IPN: „Bolesław Wieniawa-
-Długoszowski”

 Wystawa została przygotowana w ramach projektu wystawienniczego Biografie elementarne IPN. 

Na planszach ekspozycji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące życia Bolesława Wieniawy-Dłu-

goszowskiego. W ramach wprowadzenia ukazano pochodzenie Wieniawy, jego dzieciństwo i lata młodzień-

cze, a także okres lwowski związany m.in. ze studiami i pierwszym małżeństwem. Następnie przybliżony został 

jego pobyt na zachodzie Europy (Berlin, Paryż), charakteryzujący się rozwojem zainteresowań artystycznych 

oraz pierwszym zetknięciem z Józefem Piłsudskim, którego następstwem było zaangażowanie Wieniawy 

w działalność niepodległościową. Kolejne panele prezentują wojenne losy Wieniawy jako żołnierza I Bry-

gady Legionów, a także jego pobyt w ogarniętej rewolucją bolszewicką Rosji. Z okresu II Rzeczypospolitej 

uwypuklono natomiast jego bliskie relacje z Marszałkiem Józefem Piłsudskim i prominentnym środowiskiem 

artystyczno-kulturalnym ówczesnej Polski, ukazano wykreowany wizerunek „pierwszego ułana Rzeczypospoli-

tej” oraz początki służby dyplomatycznej. Plansze zamykające wystawę  przybliżają  natomiast  trudny czas 

II wojny światowej – zaangażowanie w pomoc polskim uchodźcom, epizod związany z wyznaczeniem Wie-

niawy-Długoszowskiego na następcę prezydenta RP Ignacego Mościckiego, wyjazd do Stanów Zjednoczo-

nych i samobójczą śmierć 1 lipca 1942 r.
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Autor wystawy: Marcin Podemski OBEN IPN w Poznaniu

Informacje techniczne: Wystawa została przygotowana wyłącznie w formie elektronicznej i zamieszczona na 

stronie internetowej IPN. Istnieje możliwość jej pobrania i wydrukowania we własnym zakresie w dwóch for-

matach (B1 i A3). Składa się z 16 plansz.
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WYSTAWY

       OBEN IPN W POZNANIU 

Wystawa plenerowa „Akcja Bollwerk”

 Wystawa przybliża podstawowe informacje o największej akcji sabotażowo-dywersyjnej na terenie 

okupowanej Wielkopolski, przeprowadzonej w nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. przez Wielkopolskie Kierownic-

two Związku Odwetu ZWZ-AK, a której wynikiem było spalenie niemieckich magazynów w porcie rzecznym 

na Warcie w Poznaniu. Wprowadzeniem do tego zagadnienia są informacje o systemie okupacyjnym zapro-

wadzonym przez okupanta niemieckiego na terenie Kraju Warty oraz jego wpływie na działalność polskiego 

podziemia. Następnie ukazana została struktura Wielkopolskiego Kierownictwa Związku Odwetu z uwypu-

kleniem pionu odpowiedzialnego za przeprowadzenie akcji „Bollwerk”, a także kulisy podjęcia decyzji o jej 

wykonaniu. Rdzeniem narracji jest opis akcji „Bollwerk” z jej konsekwencjami dla osób w nią zaangażowanych 

(niemieckie śledztwo, represje, proces) oraz przedstawienie kluczowych postaci związanych z tym wydarze-

niem (dowódca st. sierżant Michał Garczyk, Antoni Gąsiorowski „Ślepy Antek”).

Autor wystawy: Marcin Podemski

Informacje techniczne: 12 plansz 100 x 200 cm

Wystawa fotografii „PRL w kadrach”

 Na wystawie zostaną pokazane zdjęcia z lat 70. i 80. minionego wieku, pochodzące ze zbiorów 

Muzeum Fotografii w Krakowie, oraz prace nagrodzone na festiwalu „Satyrykon” poznańskiego fotografa, 

filmowca i operatora w TV, założyciela „Solidarności” w Ośrodku Radia i Telewizji w Poznaniu Romualda Zie-

lazka (1936–2001). Należał on do grona  polskich  dokumentalistów pokazujących  „nieoficjalny” obraz PRL. 

O ile pracując jako operator w telewizji filmował zgodny z obowiązującym przekazem, propagandowy, pod-

kolorowany obraz epoki, to w swoich zdjęciach i filmach odkrywał inne, zaprzeczające propagandzie sukcesu, 

oblicze społeczeństwa. Zalicza się go do czołowych przedstawicieli tzw. polskiego „czarnego reportażu”. Okre-

ślenie to stosuje się wobec dokumentalistów z lat 70. i 80. XX w., których łączył krytyczny stosunek do panującej 

sytuacji społeczno-politycznej w ówczesnej Polsce, i jednocześnie głębokie zainteresowanie rzeczywistością. 

Na swoich fotografiach ukazywali oni te aspekty życia codziennego, które pomijano w oficjalnym przekazie, 

prezentowanym w prasie i telewizji.

Kurator wystawy: dr Karolina Zielazek-Szeska

Autor wystawy: Romuald Zielazek

Termin: pierwszy kwartał 2023 

Miejsce: Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu – „Przystanek Historia”, ul. Dąbrowskiego 29, 

Poznań
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Instalacja artystyczna: „Hasła Czerwca ’56”

 Instalacja odnosi się tematycznie do wydarzeń poznańskiego Czerwca ’56. Na wystawie zostaną 

twórczo powtórzone hasła niesione na transparentach przez uczestników protestu. Instalacja ma więc składać 

się tylko i wyłącznie z napisów – cytatów z wydarzeń, zarejestrowanych na fotografiach. Hasła z transparentów 

wydają się niezwykle ważne przy odczytywaniu znaczeń poznańskiego powstania. Można powiedzieć, że 

stały się jego wizualną ikoną jak np. zdjęcie, na którym widać robotników niosących transparent z napisem „Żą-

damy chleba”. Wejść w wir wydarzeń poznańskiego czerwca, to wejść w gąszcz haseł zapisanych na tablicach, 

tramwajach, budynkach ad hoc, na czym się dało. W instalacji „Hasła Czerwca ’56” postanowiliśmy oddać głos 

uczestnikom protestów. Głos, który miał być słyszalny w czerwcu 1956 r. O tym wydarzeniu napisano już wiele, 

istnieją opracowania naukowe, relacje świadków, muzeum, wystawy – cofamy się więc tą wystawą wstecz, do 

źródła protestów. Ma to dać odbiorcy odczucie „słuchania” historii opowiadanej w pierwszej osobie. Hasła 

zostaną „przepisane” w języku sztuki. Nie będą więc czystą relacją. Zapis wizualny będzie tu niezwykle istotny, 

pełniąc poprzez swoją formę nie tylko funkcję informacyjną, ale i obrazową.

Autor: dr Karolina Zielazek-Szeska

Termin: VI 2023 

Miejsce: Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu – „Przystanek Historia”, ul. Dąbrowskiego 29, Poznań
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ZAPOWIEDZI

        WYSTAW

Wystawa z serii Biografie elementarne: „Józef Dowbor-Muśnicki” 
(premiera w październiku 2022 r.)

 Wystawa została przygotowana w ramach projektu wystawienniczego Biografie elementarne IPN. 

Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące życia gen. Józefa Dowbor-Muśnic-

kiego: młodość, karierę w wojsku carskim, udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, a także 

dowodzenie Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 i ostatnie lata życia spędzone w podpoznańskim Batoro-

wie.

Autor: Marcin Podemski

Informacje techniczne: Wystawa została przygotowana wyłącznie w formie elektronicznej i zostanie zamiesz-

czona na stronie internetowej IPN. Istnieje możliwość jej pobrania  i wydrukowania we własnym zakresie 

w dwóch formatach (B1 i A3). Składa się z 16 plansz.

Wystawa z serii Biografie elementarne: „Antoni Baraniak”
(premiera we wrześniu 2022 r.)

 Wystawa została przygotowana w ramach projektu wystawienniczego Biografie elementarne IPN. 

Opowiada o życiu i działalności Metropolity Poznańskiego abp. Antoniego Baraniaka (1904-1977) – jednego

 z ważniejszych hierarchów polskiego Kościoła katolickiego w drugiej połowie XX w. Jako bliski współpracow-

nik towarzyszył dwóm wybitnym prymasom: kard. Augustowi Hlondowi oraz kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, 

których posługa przypadła na tragiczne w dziejach naszego narodu czasy II wojny światowej oraz okres 

władzy komunistycznej. Za swoją wierność wobec Prymasa Tysiąclecia i nieugiętą postawę zapłacił olbrzymią 

cenę w postaci uwięzienia oraz tortur, którym był poddawany w latach 1953-1956 przez funkcjonariuszy komu-

nistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Później przez dwie dekady stał na czele poznańskiego Kościoła.

Autor: Krzysztof Mazur 

Informacje techniczne: Wystawa została przygotowana wyłącznie w formie elektronicznej i zostanie zamiesz-

czona na stronie internetowej IPN. Istnieje możliwość jej pobrania i wydrukowania we własnym zakresie.
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Wystawa z serii Biografie elementarne: „Zofia Sokolnicka” 
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 Internetowy portal Archiwum Historii Mówionej IPN –  https://opowiedziane.ipn.gov.pl – zawiera od-

powiednio wyselekcjonowany i technicznie opracowany zbiór 82 notacji (126 godzin nagrań, 85 fotografii). 

Strona jest intuicyjna, zaprojektowana tak, by w przystępny sposób (zarówno dla młodych, jak i starszych od-

biorców) móc zapoznać się z archiwalnym materiałem IPN. Mogą do niej sięgać m.in. naukowcy, nauczyciele, 

uczniowie, pasjonaci historii czy filmowcy. 

 Atutem strony jest przejrzysty układ, który w krótkich krokach umożliwia odtwarzanie unikatowych 

wspomnień Świadków Historii (bez  konieczności rejestracji, logowania). Wszystkie filmy zawierają napisy, 

a dodatkową  funkcjonalność wprowadzają transkrypcje –  pełne teksty notacji, które można wydrukować 

i szczegółowo analizować. Do wszystkich świadków (których nagrania zostały zamieszczone na portalu) prze-

słano podziękowania wraz ze specjalnie przygotowanym nośnikiem, zawierającym archiwalną notację. Kolej-

ną innowacją jest zakładka „Opowiedz nam”, umożliwiająca zgłaszanie siebie lub swoich bliskich do realizacji 

nowych notacji. 

 Nagrania te były tworzone na przestrzeni kilkunastu lat i mimo różnej jakości technicznej stanowią 

niezwykle cenny zbiór, którego zasoby będą sukcesywnie udostępniane w kolejnych latach na stronie https://

opowiedziane.ipn.gov.pl.

Koordynator regionalny: Witold Sobócki

witold.sobocki@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 64

ARCHIWUM HISTORII    
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 Wystawa została przygotowana w ramach projektu wystawienniczego Biografie elementarne IPN. 

Na planszach ekspozycji przedstawiono informacje dotyczące życia Zofii Sokolnickiej, jednej z pierwszych spo-

śród ośmiu posłanek w niepodległej Polsce. Nauczycielki i działaczki narodowej, emisariuszki Centralnej Agen-

cji Polskiej w czasie I wojny światowej i Komitetu Narodowego Polskiego podczas Powstania Wielkopolskiego 

1918-1919.

Autor: dr Izabella Kopczyńska

Informacje techniczne: Wystawa została przygotowana wyłącznie w formie elektronicznej i zostanie zamiesz-

czona na stronie internetowej  IPN. Istnieje  możliwość  jej  pobrania  i  wydrukowania  we  własnym zakresie 

w dwóch formatach (B1 i A3). 

https://opowiedziane.ipn.gov.pl. 
https://opowiedziane.ipn.gov.pl. 
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PORTALE

     TEMATYCZNE

                     

 Internetowe portale tematyczne przygotowane przez IPN w bardzo atrakcyjny sposób 
prezentują 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://pierwszapiel-

grzymka.ipn.gov.pl/
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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

Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności – szlakinadziei.ipn.gov.pl       
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CYKL SPOTKAŃ

    W „PRZYSTANKU HISTORIA”

 Zapraszamy na cykl wydarzeń w poznańskim „Przystanku Historia”. Chcemy zainteresować pasjona-

tów historii XX w., każdy kolejny tydzień miesiąca poświęcając odpowiednio spotkaniu z filmem, dokumentem, 

historią i książką. 

 Otwarte we wrześniu 2020 r. Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu – „Przystanek Historia” zostało za-

planowane  jako  nowoczesna, multimedialna przestrzeń do działań edukacyjnych. Stworzono ją z myślą 

o wszystkich zainteresowanych historią i edukacją historyczną jako miejsce otwartych spotkań z ekspertami, 

specjalistami, regionalistami, pasjonatami historii, a także mieszkańcami Poznania i Wielkopolski związanymi 

z kulturą, sztuką, sportem i dziennikarstwem.

 Przez czas pracy w pandemii, nie mogąc zapraszać widzów na nasze wydarzenia, publikowaliśmy 

w internecie (na stronie internetowej, profilu facebookowym poznańskiego oddziału IPN i kanale YouTube 

IPNtv) nagrania programów zarejestrowanych w „Przystanku Historia”. Obok naszych historyków, uczestniczyli 

w nich zaproszeni goście, świadkowie historii, specjaliści, naukowcy, autorzy książek, filmowcy. Rozmowy mo-

derowane były przez pracowników Oddziałowego Biura Badań Historycznych, Oddziałowego Biura Edukacji 

Narodowej, Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Oddziałowego Archiwum.

 Teraz wracamy ze spotkaniami na żywo i zapraszamy na wydarzenia:

     Poniedziałek z filmem
     Wtorek z dokumentem
      Środa z historią
     Czwartek z książką 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszamy do Centrum Edukacyjnego IPN w Poznaniu – „Przy-

stanek Historia”, które mieści się przy ul. Dąbrowskiego 29. Informacje dotyczące terminów i tematów spotkań

bedą się pojawiać na bieżąco na stronie: poznan.ipn.gov.pl w zakładce „Aktualności”.
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PORTALE 
    EDUKACYJNE

 Zapraszamy do odwiedzenia głównej strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz strony 

poznańskiego Oddziału IPN, na których znajdują się aktualności dotyczące bieżących działań edukacyjnych 

prowadzonych przez Biuro Edukacji Narodowej w Polsce i regionie. Wszystkich użytkowników Facebooka za-

praszamy na nasz fanpage.

 Najnowszą propozycją Biura Edukacji Narodowej IPN jest uruchomiony w 2020 r. portal edukacyjny: 

edukacja.ipn.gov.pl. Znajdą na nim Państwo informacje o bieżących działaniach edukacyjnych Instytutu oraz 

wszechstronne materiały historyczne przygotowane przez Biura Edukacji Narodowej IPN w całej Polsce. Dzię-

ki uruchomieniu tego portalu nauczyciele, uczniowie i wszystkie osoby zainteresowane mają nieograniczony 

wgląd 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 informacje o 

wystawach.

 Zainteresowanych artykułami, źródłami ikonograficznymi, dokumentami oraz relacjami historycznymi, 

zachęcamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego IPN przystanekhistoria.pl, który podtrzymuje pamięć o lu-

dziach walczących o odbudowę niepodległego bytu Państwa Polskiego. Do Państwa dyspozycji uruchomili-

śmy również portale „Od niepodległości do niepodległości” oraz „Moja Niepodległa”.

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
„Przystanek Historia” – www.przystanekhistoria.pl
Portal „Od niepodległości do niepodległości” – http://www.polska1918-89.pl/
Portal „Moja Niepodległa” – www.mojaniepodlegla.pl
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GRY      

           
„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 włączenie Wielkopolski do odra-

dzającej 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, pró-

bując 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 XII 2022

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych, dorośli
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