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Szkolenia dla nauczycieli
Dwuletni cykl „O niepodległość i granice” – szkolenia 
dla nauczycieli certyfikowane przez MEN i IPN. Tematy 
realizowane w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będą 
zmagań  o niepodległość Polski (do listopada 1918 r.  
z uwzględnieniem XIX w.), a w roku 2018/2019 –  
budowy struktur państwa polskiego oraz wojen o granice 
Rzeczypospolitej. 
Szczegółowa tematyka oraz materiały źródłowe znajdą 
się na stronie www.ipn.gov.pl 

Koordynator: 
Karol Madaj
karol.madaj@ipn.gov.pl

Ogólnopolski konkurs dla 
nauczycieli „Moja Niepodległa” 
Zapraszamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Moja 
Niepodległa” na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej 
z Narodowym Świętem Niepodległości. Konkurs odbywa się pod 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie scenariusza lekcji   
i / lub szkolnej uroczystości związanej z obchodami Narodowego Święta 
Niepodległości. Organizatorzy przewidują trzy kategorie wiekowe 
odbiorców przygotowanych projektów, związane z kolejnymi etapami 
edukacji. Najlepsze scenariusze zostaną nagrodzone, opublikowane 
we wspomnianym wydawnictwie, a następnie rozdystrybuowane  
w szkołach w całej Polsce. Termin nadsyłania prac upływa 30 lis- 
topada 2017 r., rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2018 r., 
a uroczysty finał wraz z promocją wydawnictwa na listopad 2018 r.

Kontakt:
dr Zofia Fenrych
zofia.fenrych@ipn.gov.pl

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE
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Kamienie pamięci 
– „Nieznany Bohater Niepodległości”
Zadaniem uczestników projektu jest przedstawienie biografii nieznanych szerzej bohaterów, którzy przyczynili się do 
odzyskania niepodległości w 1918 roku, obrony jej granic 1918 - 1921 oraz służyli II Rzeczypospolitej aż do 1939 roku. 
Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyj-
nych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Finał projektu, koordynowanego 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, odbędzie się pod koniec maja 2018 r.

Koordynator ogólnopolski:
Katarzyna Miśkiewicz 
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl
Koordynatorzy IX edycji: 
Michał Masłowski, tel. 12 211 70 23
michal.maslowski@ipn.gov.pl 
Łukasz Płatek, tel. 12 211 70 24
lukas.platek@ipn.gov.pl

Pierwszy dzień wolności
Konkurs edukacyjny organizowany przez IPN dla harcerzy oraz przez harcerzy dla lokalnej społeczności. Głównym 
celem konkursu będzie zaprezentowanie historii pierwszego dnia wolności w swoim miejscu zamieszkania. Uczestni-
kom konkursu pozostawia się dowolność tematyki nawiązującej do ducha wydarzeń z dnia 11 listopada 1918 roku. 
Więcej na: www.ipn.gov.pl

Koordynator: 
Karolina Kolbuszewska
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

„O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach 
o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczy-
pospolitej 1914-1922
Projekt przypomina rolę ziemiaństwa w odzyskaniu przez Polskę wolności i skierowany jest do nauczycieli historii, 
języka polskiego, lokalnych patriotów oraz pasjonatów historii  inspirujących młodzież do poznawania dziejów Polski 
związanych z  kształtowaniem  państwowości i granic z odniesieniem do lokalnych tradycji. Wyjątkowo cenne mogą 
okazać się spotkania ze świadkami historii oraz odkrywanie miejsc, które nawiązują do ziemiaństwa i jego dziejów. 

Koordynatorzy ogólnopolscy:
dr Marcin Chorązki 
marcin.chorazki@ipn.gov.pl
dr Agnieszka Łuczak 
agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

Policjanci w służbie historii 
Projekt Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komendy Głównej Policji skierowany dla uczniów policyjnych klas mun-
durowych. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem 
historii Policji Państwowej w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez 
Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

Koordynatorzy:
Karolina Kolbuszewska
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl
dr Mateusz Marek 
mateusz.marek@ipn.gov.pl

PROJEKTY
OGÓLNOPOLSKIE
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O tym nie można zapomnieć … - spotkania z ludź-
mi, którzy przeszli piekło obozów i deportacji 
Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i uczniów. Młodzież zdobywa wiedzę na tematy II wojny światowej, 
spotykając osoby, które przeżyły niemieckie obozy koncentracyjne lub sowieckie deportacje. W ramach projektu  od-
bywają się  seminaria z udziałem historyków, reżyserów, psychologów, a uczestnicy nagrywają notacje. Wyróżnione 
zespoły wezmą  udział w głównych obchodach rocznicowych wyzwolenia obozu w Ravensbrück.

Koordynator ogólnopolski:
Anna Klimowicz 
anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy
Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników jest stworzenie 
strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Praca polega na znalezieniu informacji o wybra-
nym przez siebie bohaterze oraz  opracowaniu koncepcji plastycznej. Niejednokrotnie uczestnicy docierają do rodzin 
ofiar, pozyskując zdjęcia i pamiątki rodzinne. Laureaci konkursu uczestniczą w zagranicznych wyjazdach edukacyj-
nych do ważnych dla Polaków miejsc pamięci.

Koordynator:
Izabela Sienkiewicz 
izabela.sienkiewicz@ipn.gov.pl 

Debaty oksfordzkie
Projekt skierowany do uczniów szkół średnich. Celem turnieju jest pogłębienie wiedzy dotyczącej historii Polski XX 
wieku z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej, która jest formą uporządkowanej dyskusji nad tezą – jedna drużyna 
występuje po stronie tezy, druga przeciwko niej. Bardzo duży nacisk kładzie się na kulturę słowa i szacunek do 
oponenta. 

Koordynator ogólnopolski: 
Karolina Kolbuszewska 
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

IV Ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu 
poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Udział w nim 
można wziąć wyłącznie indywidualnie. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz 
ich opiekunów jest wyjazd do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech. W Gali Finałowej wezmą 
udział zwycięzcy Półfinałów, które dla województwa małopolskiego odbędą się w CE IPN „Przystanek Historia”  
w Krakowie, a dla województwa świętokrzyskiego – w Kielcach.
Konkurs jest odpowiedzią na Uchwałę Senatu RP z 30 marca 2011 w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o  
ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego (KL Ravensbrück). Organizatorów wspierają: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Terminy:
do 2 marca 2018 r. – zapisy do Półfinałów
12, 13 lub 14 marca 2018 r. (w zależności od liczby zgłoszeń) – Półfinały Konkursu w CE IPN „Przystanek Historia” 
w Krakowie oraz w Kielcach
kwiecień 2018 r.: Gala Finałowa w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej
maj 2018 r.: wyjazd do KL Ravensbrück w Niemczech

Kontakt:
Roksana Szczypta-Szczęch, tel. 12  211 70 23
roksana.szczech@ipn.gov.pl

PROJEKTY
OGÓLNOPOLSKIE

PROJEKTY
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Co kryją archiwa IPN? 
www.pamiec.pl/lekcje
Zajęcia przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimna-
zjalnych (także niedowidzących i niewidomych). W pierwszej 
części zajęć uczniowie poznają zasady działania archiwum  
i jego zasoby. Część druga  to analiza przykładowych doku-
mentów, pokazujących  mechanizmy i metody działania apa- 
ratu bezpieczeństwa m.in. wobec Kazimierza Świtonia,  
Anny Walentynowicz czy społeczeństwa w Polsce w 1956 r. 

Historia w kolorach
www.pamiec.pl/historiawkolorach

„Historia w kolorach” to propozycja edukacyjna IPN, której  
celem jest przybliżenie najmłodszym w atrakcyjnej i przystęp-
nej formie polskich symboli narodowych – herbu, flagi i hym-
nu. W ramach programu powstał m.in. krótki film animowany 
Polskie symbole narodowe, trójwymiarowa książeczka i koloro-
wanka oraz gra Polak Mały, a także materiały pomocnicze dla 
nauczyciela (kolorowanki, puzzle, scenariusze zajęć) dostępne 
na stronie internetowej www.pamiec.pl/historiawkolorach. Ist-
nieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń dla nauczy-
cieli przedszkoli oraz klas 0-3 szkół podstawowych.

Kontakt:
Joanna Dutka-Kącka – tel. 12 211 70 27
joanna.dutka@ipn.gov.pl

Kontakt:
Koordynator ogólnopolski: 
BEN: dr Kornelia Banaś
kornelia.banas@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny projektu:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Poland in the Heart of European History
Propozycja skierowana do cudzoziemców – nauczycieli historii. Jest próbą wypełnienia luki w pamięci historycznej 
społeczeństw europejskich i światowych  oraz możliwością zmierzenia się ze stereotypami dotyczącymi Polski i jej roli 
w historii świata. Uczestników zapraszamy na szkolenie, w ramach którego odbywają się wykłady, warsztaty, a także 
wizyty w polskich instytucjach kulturalnych i edukacyjnych. 

Koordynatorzy projektu:
Anna Brojer 
anna.brojer@ipn.gov.pl
Magdalena Czoch
magdalena.czoch@ipn.gov.pl

Ogólnoświatowy projekt edukacyjny  
– „Małe rodowody Niepodległej” 
W listopadzie 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej zainauguruje ogólnoświatowy projekt edukacyjny adresowany  
do szkół, organizacji, samorządów lokalnych oraz osób prywatnych. Celem projektu jest odszukanie i przedstawienie  
w formie audiowizualnej lokalnej i/lub rodzinnej zwykłej/niezwykłej historii – małego rodowodu Niepodległej.  
Rodowody – odnalezione i opowiedziane przez współczesne pokolenie, wzbogacone o  materiały źródłowe (teksty  
i fotografie) oraz  historyczny komentarz – współtworzyć będą wspólną multimedialną narrację o Polsce Niepodległej.
Więcej informacji na: www.ipn.gov.pl 

Koordynator: 
Adam Hlebowicz

PROJEKTY
OGÓLNOPOLSKIE

PROJEKTY
OGÓLNOPOLSKIE
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CENTRUM EDUKACYJNE IPN 
„PRZYSTANEK HISTORIA” W KRAKOWIE

Celem placówki jest popularyzacja wiedzy o histo- 
rii najnowszej oraz edukacja historyczna.
Cyklicznie prezentowane są nowe wystawy, od-
bywają się spotkania z autorami i bohaterami 
publikacji historycznych, konferencje naukowe,  
debaty, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli.  
W Centrum znajduje się także czytelnia oraz 
księgarnia. 

Szczegółowe informacje:

www.krakow.ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPNKrakow
www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow
@przystanekhistoriakrakow

1. Budapeszt’56: 
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 

150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-

kowo plakaty wystawy.
2. Burza. Armia Krajowa w 1944 r.: 
A. 100 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodat- 

kowo plakaty wystawy.
B. 19 drukowanych plansz formatu 70×100 cm; dodat-

kowo plakaty wystawy.  
3. Chleba i Wolności. Niezłomny Kra-

ków w czasach PRL-u: – wersja plenerowa:  
16 drukowanych plansz formatu 150×200 cm,  
dodatkowo plakaty wystawy.

4. Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu 
legionowego:

A. 9 drukowanych plansz formatu 100×150 cm + 28 
plansz płóciennych o rozmiarach 100×150 cm.

B. 37 banerów roll-up formatu 80×200 cm.
5. Dzieje najstarsze i stare gmachu Mu-

zeum Archeologicznego w Krakowie 
(lata 1939-1951): – ekspozycja stała w Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie, ul. Senacka 3. 

6. Generał Władysław Sikorski. Polityk  
i żołnierz: 

A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat- 
kowo plakaty wystawy.

7. Głową w ścianę. Stefan Kisielewski 
– historia intelektualnego chuligana 
– 28 drukowanych plansz formatu 100x200 cm; 
dodatkowo plakaty wystawy.

8. Inwazja 1968:
A.  wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 

150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B.  16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm,  

dodatkowo plakaty wystawy.

9. Kardynał Adam Stefan Sapieha: czło-
wiek, duszpasterz, mąż stanu:

A. wersja plenerowa: 20 plansz formatu 70×150 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy.

B. 20 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy.

10. Katyń Podhalan: – 6 drukowanych plansz  
formatu 70×100 cm.

11. Komunizm według Mariana Zdzie-
chowski: – 13 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm.

OBEN IPN w Krakowie oferuje możliwość zaprezentowania wystaw będących efektem pracy Instytutu w ostatnim 
czasie, przedstawiających wydarzenia z najnowszej historii Polski. Ekspozycje dotyczą zarówno problemów istotnych 
w skali ogólnopolskiej, jak i tych, których znaczenie było bardziej regionalne.

Wystawy

OFERTA OBEN KRAKÓW
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12. Konfederacja Polski Niepodległej: 
 – 33 drukowane plansze formatu 70×100 cm. 
13. Ks. Władysław Gurgacz. Kapelan pol-

ski podziemnej: – 20  drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm.

14. Małopolanie w katyńskich dokumen-
tach dr. Jana Zygmunta Robla: – 40 dru-
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

15. Marzec 1968 w Krakowie: – wersja ple-
nerowa: 16 drukowanych plansz formatu 150×200 
cm, dodatkowo plakaty wystawy.

16. „Minęło ponad pół wieku, lecz pamięć 
pozostaje”. Życie w krakowskim get-
cie:

A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

B. 16 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, do-
datkowo plakaty wystawy.

17. Miasto 2015 – Wojna 39-45: – wersja 
plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
70×150 cm.

18. Monte. Kronika terroru: – ekspozycja 
stała w budynku Aresztu Śledczego w Krakowie,  
ul. Montelupich 7.

19. Niemiecki obóz w Płaszowie  1942–
1945. Zapomniane miejsce zbrodni  
w Krakowie:

A. wersja plenerowa: 20 drukowanych plansz formatu 
70×150 cm.

B. 20 banerów roll-up formatu 80×200 cm.

20. Niezależne Zrzeszenie Studentów  
w Krakowie 1980-1989: – wersja plenero-
wa: 20 drukowanych plansz formatu 70×150 cm.

21. Nowa Huta. Miasto walki i pracy:  
– 15 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy.

22. ... o Orła w koronie. Zgrupowanie 
partyzanckie „Błyskawica”: – 20 druko-
wanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

23. Ostatni 3 maja: 
A. wersja plenerowa: 10 drukowanych plansz formatu 

70×150 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B. 10 banerów roll-up formatu 80×200 cm.
24. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja! 

W 30. rocznicę drugiej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski: – 15 drukowanych 
plansz formatu 100×70 cm.

25. Polacy na Syberii:
A. 50 drukowanych plansz formatu 70×100 cm;  

dodatkowo plakaty wystawy.
B. 15 drukowanych plansz format 70×100 cm;  

dodatkowo plakaty wystawy.
26. Polska Walcząca (krakowska wersja wystawy 

ogólnopolskiej): – wersja plenerowa: 10 dwustron-
nie drukowanych plansz formatu 70×150 cm.

27. Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r.: 
– 30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy.

Miasto 2015
wojna 39-45

Plac Ojca Adama Studzińskiego, w Krakowie, przy kościele Św. Idziego
Otwarcie wystawy:  14 maja 2015 r. , godz. 12.00
Wystawa dostępna będzie do 12 czerwca 2015 r.

organizator: patronat medialny:

WyStAWA

28. Precz z kajdanami bolszewizmu… 
Oddział partyzancki „Wiarusy” 1947-
1949: – 18 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy. 

29. Proces krakowski. Działacze WiN i PSL  
przed sądem komunistycznym:

A. 41 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat-
kowo plakaty wystawy.

B. 17 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, do-
datkowo plakaty wystawy.

30. Proces kurii krakowskiej: – 30 drukowa-
nych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo pla-
katy wystawy.

31. Procesy pokazowe + Zbrodnie w ma-
jestacie prawa: – 11 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm (7 + 4), dodatkowo plakaty 
wystawy. 

32. Ruch ludowy w służbie Rzeczypospoli-
tej:

A. 28 drukowanych plansz formatu 70×100 cm.
B. 11 drukowanych plansz formatu 70×100 cm.
33. Samarytanie z Markowej. Ulmowie – 

Polacy zamordowani przez Niemców 
za pomoc Żydom: – 20 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm.

34. Skazani na karę śmierci przez Woj-
skowy Sąd Rejonowy w Krakowie w la- 
tach 1946-1955: – 48 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

35. Solidarność narodziła się w Krakowie. 
40.rocznica powstania Studenckiego 
Komitetu Solidarności: 18 drukowanych 
plansz formatu 70×150 cm.

36. Stan wojenny. Spojrzenie po dwudzie-
stu latach: – 31 drukowanych plansz formatu 
70×100 cm. 

37. Stan wojenny w SB-ckim albumie: – 
wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

38. Studencki Komitet Solidarności: – wer-
sja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 
150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.

39. Teraz jestem tutaj albo może raczej 
nigdzie. Emigracyjne fotografie Stani-
sława Cata-Mackiewicza: – 29 zdjęć for-
matu 28×28 cm, 24 zdjęcia formatu 14×14 cm.

40.Twarze gorlickiej bezpieki: – 25 druko-
wanych plansz formatu 70×100 cm.

41.Twarze kieleckiej bezpieki: – 71 druko-
wanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

42.Twarze krakowskiej bezpieki: – 70 dru-
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

OFERTA OBEN W KRAKOWIEOFERTA OBEN W KRAKOWIE
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43. Twarze sądeckiej bezpieki: – 35 druko-
wanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

44. Twarze tarnowskiej bezpieki: – 50 dru-
kowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

45. Twarze wadowickiej bezpieki: – wersja ple-
nerowa: 22 drukowane plansze formatu 70×100 cm.

46. Upadek imperium. Czas polsko-litew- 
skiej współpracy: – wersja plenerowa: 20 dru- 
kowanych plansz formatu 70×150 cm, dodatkowo 
plakaty wystawy.

47. Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933:
A. wersja plenerowa: 16 drukowanych plansz formatu 

150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy.
B. 30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodat- 

kowo plakaty wystawy.
48. Wrzesień 1939: – wersja plenerowa: 16 druko-

wanych plansz formatu 150×200 cm.
49. Zagrabione dziedzictwo, utracona pa-

mięć. Losy ziemian małopolskich: 
 – 37 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, 

dodatkowo plakaty wystawy.
50. Zbrodnia i kara. Procesy niemieckich 

zbrodniarzy w Krakowie w latach 
1946-1948:

A. wersja plenerowa: 10 drukowanych plansz formatu 
70×150 cm.

B. 10 banerów roll-up formatu 80×200 cm. 

51. Zniewolony Umysł. Intelektualiści  
w służbie tyranii: – 12 drukowanych plansz 
formatu 70×100 cm.

52. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość  
w 60 rocznicę założenia organizacji: 
– 30 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, 
dodatkowo plakaty wystawy. 

53. 586 dni stanu wojennego (krakowska wersja 
wystawy ogólnopolskiej): 

A. wersja plenerowa: 18 dwustronnie drukowanych 
plansz formatu 70×150 cm.

B. 36 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, do-
datkowo plakaty wystawy.

VI edycja projektu edukacyjnego 
„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”
Projekt organizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie.
Projekt został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich/Oddział w Krakowie, Stowarzyszenia „Stanica Kresowa”, Ogólnopolskiego Okręgu 
Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Projekt jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w XX i XXI 
wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach od 
pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie.
Uczestnikom projektu proponujemy udział w dwóch sesjach naukowych i dwóch spotkaniach warsztatowych, w czasie 
których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.
Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub 
multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, 
wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, dla wszystkich – ciekawe 
lekcje historii.
Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie.

Kontakt:
dr Paweł Naleźniak – tel. 12 211 70 25
pawel.nalezniak@ipn.gov.pl
Anna Zechenter – tel. 12 211 70 24
anna.zechenter@ipn.gov.pl

REGIONALNY PROJEKT HISTORYCZNY

OFERTA OBEN W KRAKOWIE

Kontakt:
Joanna Dutka-Kącka – tel. 12 211 70 27
joanna.dutka@ipn.gov.pl

OFERTA OBEN W KRAKOWIE
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Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na zlecenie Małopolskiego 
Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskie-
go oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego organizuje 
kolejną edycję konkursu tematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu woje-
wództwa małopolskiego. Tym razem jego temat brzmi: „Na Polu Chwały...Damy 
i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice 
II Rzeczypospolitej.” 
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią zmagań o odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości i obronę granic Odrodzonej Rzeczypospolitej poprzez odkrywanie 
 i poznawanie biografii bohaterów wydarzeń, którzy za swoje zasługi zostali odzna-
czeni Orderem Virtuti Militari i/lub Krzyżem Walecznych. Konkurs ma również walor 
wychowawczy, jakim jest wspieranie edukacji patriotycznej młodzieży, kształtowaj-
nie dumy narodowej i szacunku dla niepodległego państwa. 
Przebieg konkursu  przewiduje trzy etapy – w pierwszym (szkolnym) uczniowie 
piszą test, w drugim (rejonowym) przygotowują prace pisemne, w trzecim etapie 
(wojewódzkim) przedstawiają je przed komisją egzaminacyjną.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazyj-
wane przez stronę internetową: www.ipn.gov.pl  oraz www.kuratorium.krakow.pl 

Kontakt:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25  
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

„Na Polu Chwały… – Damy i Kawalerowie 
Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce 
o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej”

KONKURS:

Warsztaty szycia 
kokardy narodowej
Warsztaty skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, jak również osób dorosłych. 
Ich uczestnicy samodzielnie wykonają kokardę narodową.  
W programie wieczornym także wykład o symbolach 
narodowych. Termin i czas trwania warsztatów: 9 listopada 
2017 r., ok. 1,5 h

Kontakt:
Roksana Szczypta-Szczęch, tel. – 12  211 70 23
roksana.szczech@ipn.gov.pl

Zgłoszenia przyjmuje:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25  
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
We współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
proponujemy cykl zajęć seminaryjnych dla nauczycieli pod wspólnym 
tytułem: Spotkania z historią najnowszą.
Harmonogram i realizowane treści na rok szkolny 2017/ 2018
•	 Życie społeczne i kulturalne w latach 60. i 70. w PRL,  

 – na przykładzie Tygodnika Powszechnego.
•	 Sytuacja Polski w okresie międzywojennym 

 – stosunki polsko-sowieckie 
•	 Transformacja ustrojowa 1989 r.
•	 Sylwetki PRL 

Kontakt: 
Daria Grodzka (MCDN, ul. Lubelska 23, Kraków) 
– tel. 12 617 11 11
d.grodzka@mcdn.edu.pl

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY 

OFERTA OBEN W KRAKOWIEOFERTA OBEN W KRAKOWIE
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Ferie zimowe z historią w tle
 czyli skrócony kurs z historii najnowszej dla tegorocznych maturzystów – luty 2018:

Lp. Temat wykładu (czas 1 godz.) Film

1. Rzeczpospolita Odrodzona (1918-1939) „Marsz wyzwolicieli”

2. Losy Polski i Polaków w okresie II wojny 
światowej (1939-1945) „Katyń”

3. Geneza Polski ludowej  i  Polska pojałtańska 
(1943-1948) „My Ogniowe dzieci”

4. „Polskie miesiące”: czerwiec i październik ’56, 
marzec ’68, grudzień ’70, czerwiec ‘76 

„Rozpoznawać! Wykrywać! Zapobiegać! 
Pod okiem bezpieki 1956-1989” 

5. Fenomen „Solidarności” na drodze do   
III Rzeczpospolitej (1980-1990) „PRL – laboratorium pierestrojki”

WYPRAWY EDUKACYJNE

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie organizuje 
Wyprawy Akademickie do miejsc związanych z martyrologią 
uczonych, studentów i absolwentów wyższych uczelni podczas 
II wojny światowej oraz miejsc okrytych sławą walk niepodle-
głościowych. Do tej pory odbyło się ich kilkanaście – m.in. do 
Sachsenhausen, Dachau, Katynia, Mauthausen, Ravensbrück, 
Charkowa, Miednoje, Lwowa, Kuropat. 
Oddział IPN w Krakowie zapewnia zarówno oprawę merytorycz-
ną, jak i przygotowanie strony organizacyjnej wypraw.
W sierpniu 2018 planowana jest wyprawa „Śladami walk 
legionowych w Karpatach Wschodnich i na Wo-
łyniu”

Kontakt:
Dariusz Gorajczyk – tel. 12 211 70 25  
dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

RAJDY, GRY MIEJSKIE

VIII Edukacyjna Gra Terenowa „O Polskę wolną  
i niepodległą” 
Termin: marzec 2018 r. 

Gra miejska na terenie Olkusza o podziemiu niepodległościowym na Ziemi Olkuskiej w latach 1945-1956. Gra 
ma charakter terenowej imprezy edukacyjnej, podczas której uczestnicy będą wykonywać zadania sprawno-
ściowe i sprawdzające ich wiedzę historyczną. Fabuła gry oparta jest na rzeczywistych wydarzeniach z okresu 
okupacji niemieckiej oraz okresu walki o niepodległość z komunistami. Uczestnicy gry otrzymają pamiątkowe 
upominki.  Gra jest dedykowana dla uczniów klas 7, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt:
Michał Masłowski – tel. 12 211 70 23
michal.maslowski@ipn.gov.pl

OFERTA OBEN W KRAKOWIEOFERTA OBEN W KRAKOWIE
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Gra miejska „Mury zatrzęsły się w całym więzieniu...” 
w rocznicę rozbicia więzienia w Miechowie
Termin: kwiecień 2018 r.

W nocy z 24 na 25 kwietnia 1945 r. oddział 
byłych żołnierzy AK Inspektoratu „Maria”, 
dowodzony przez por. Juliana Sochę ps. 
„Dźwig”, rozbił więzienie w Miechowie. 
Uwolniono kilkudziesięciu więźniów, często 
na skraju wytrzymałości fizycznej. Była to 
jedna z pierwszych akcji odbicia więźniów 
UBP w komunizowanej Polsce. Akcja ta 
wywołała furię wśród funkcjonariuszy 
aparatu represji nie tylko w Miechowie, ale 
także w WUBP w Krakowie.
Chcąc upamiętnić to wydarzenie, oferujemy 
młodzieży szkół podstawowych (klasy VI-
VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
grę historyczną, której fabuła będzie rozgrywała się na ulicach Miechowa, ale przeniesie uczestników w czasie do okresu 
okupacji niemieckiej i pierwszych dwóch lat powojennych. Celem jest przybliżenie historii Miechowa na tle historii 
Polski w latach 1939-1947. Uczniowie poznają struktury i osoby zaangażowane w konspirację niepodległościową, 
główne miejsca zajęte i wykorzystywane przez Niemców, a następnie przez NKWD, UBP i PPR, metody działań 
operacyjnych niemieckiego i komunistycznego aparatu represji. Pozwoli to odkryć na nowo znane miejsca w mieście, 
a także zapoznać się z lokalną historią.

Organizatorzy: 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, 
Burmistrz Miasta i Gminy w Miechowie, 
Muzeum Ziemi Miechowskiej

Gra miejska „13 grudnia roku pamiętnego”  
– Czas Solidarności 
Termin: grudzień 2017 r.

Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące 
wprowadzenia stanu wojennego, strajków na tere-
nie Krakowa oraz życia codziennego podczas stanu 
wojennego;  zdobyta wiedza zostanie sprawdzona 
i utrwalona poprzez realizację kolejnych zadań 
w czasie gry; uczestnicy przećwiczą umiejętności 
dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wnio-
sków, rozwiązując zadania i łamigłówki dostoso-
wane do wieku graczy. Gra dzięki nieskomplikowa-
nym zasadom i wyjątkowo przystępnej formie jest 
prosta dla uczniów, którzy szybko poprzez zabawę 
zapamiętują przedstawiony materiał.  Gra jest de-
dykowana dla uczniów klas 7, klas gimnazjalnych 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Kontakt:
Michał Masłowski – tel. 12 211 70 23
michal.maslowski@ipn.gov.pl

Kontakt:
dr Marcin Chorązki – tel. 12 211 70 26
marcin.chorazki@ipn.gov.pl

OFERTA OBEN W KRAKOWIEOFERTA OBEN W KRAKOWIE
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Rajd rowerowy „Zanim wyruszyli z Oleandrów… 
Szlakami patrolu Władysława Beliny-Prażmowskiego 
na rowerze”
Rajd rowerowy na trasie Kraków – Miechów – Kraków
Termin: sierpień 2018 r.

Zanim nad ranem 6 sierpnia 1914 r. z Ole- 
andrów w Krakowie wyruszyli żołnierze 
I Kompanii Kadrowej, Józef Piłsudski 
wysłał 2 sierpnia na zwiad za granicę 
Priwislanskiego Kraju oddział żołnierzy 
dowodzony przez Władysława Belinę-
Prażmowskiego. Ich zadaniem była pe- 
netracja terenów przygranicznych aż 
do Jędrzejowa, celem zlokalizowania 
wszelkich oddziałów rosyjskich i ocena 
nastrojów ludności polskiej. Ostatecznie 
Beliniacy dotarli do samego Jędrzejowa,  
a następnie wrócili 5 sierpnia po południu 
przez Miechów i Słomniki do Krakowa, 
meldując komendantowi o sytuacji za tzw. kordonem. Rozpoczął się marsz ku wolnej Polsce… Celem rajdu jest 
poznanie historii i szlaku marszu patrolu dowodzonego przez Władysława Belinę-Prażmowskiego. Planujemy 
odkrywanie miejsc i postaci, które nie są powszechnie znane w historii, ale ich wkład w odzyskanie wolności ma 
duże znaczenie ze względu na pierwszą pomoc, jakiej udzielili tzw. „Siódemce Beliny”. Dlatego na szlaku rajdu 
będą znajdowały się takie miejscowości, jak: Kocmyrzów, Goszyce, Radziemice, Miechów, Słomniki i Michałowice. 
Miejscowości, które nie znajdują się na kartach podręczników historii, ale w 100-lecie odzyskania niepodległości 
powinny zostać uwzględnione na szlaku edukacyjnym upamiętniającym to najważniejsze wydarzenie dla dziejów 
Polski w XX wieku.
Projekt skierowany jest do rodzin, kół rowerowych przy domach kultury, harcerzy i uczniów szkół z każdego poziomu, 
którzy obok zapału młodego odkrywcy posiadają również chęć do podróży rowerowych po bezdrożach. Poznajmy więc 
wspólnie historię Polski i miejsca ważne dla niepodległej Polski na terenie powiatów krakowskiego i miechowskiego!

Organizatorzy: 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie,
Burmistrz Miasta i Gminy w Miechowie, 
Muzeum Ziemi Miechowskiej

Krakowska Loża Historii Współczesnej. 
Rozmowy o książkach i nie tylko… 
Instytut Pamięci Narodowej publikuje rocznie kilkadziesiąt pozycji książkowych poświęconych najnowszej historii 
Polski. Wydaje je po to, żeby lepiej historię rozumieć, a lepszemu jej rozumieniu służy także dotarcie do źródeł dotąd 
niewykorzystywanych bądź wykorzystywanych w niewielkim stopniu.
W ramach Krakowskiej Loży Historii Współczesnej chętnie konfrontujemy nasze oceny z ocenami badaczy repre-
zentujących inne orientacje historiozoficzne. Sądzimy, że taka konfrontacja może być interesująca dla publiczności. 
Szczególnie liczymy tu na młodzież akademicką Krakowa. 

Spotkania odbywają się w: 
Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia”
Kraków, ul. Dunajewskiego 8

Kontakt:
Roman Graczyk – tel. 12 211 70 26
roman.graczyk@ipn.gov.pl

OFERTA OBEN W KRAKOWIEOFERTA OBEN W KRAKOWIE
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dr Marcin Chorązki – tel. 12 211 70 26
marcin.chorazki@ipn.gov.pl
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EKI EDUKACYJNE IPN
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nego odtwarzania w celach edukacyjnych oraz do użytku domowego. Kopiowanie, wynajmowanie, prezentowanie, nadawanie RTV lub publiczne odtwarzanie całości lub fragmentów bez zezwolenia jest zabronione przez prawo.

OJCU

MARCHLEWSZCZYZNA
POLSKA REPUBLIKA RADZIECKA

Realizacja: Grzegorz Górny

QueenArt FilmsScenariusz i reżyseria:  
Liliana Komorowska i Diana Skaya

TEKI EDUKACYJNE
Przygotowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN teki edukacyjne stanowią pomoc dydaktycz-
ną dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych na wszystkich poziomach na-
uczania. Każda teka składa się z kart źródłowych (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiałów 
dla ucznia oraz materiałów dla nauczyciela.

MATERIAŁY EDUKACYJNE
 „Auschwitz – pamięć dla przyszłości”
„Czerwiec ‚76 – krok ku wolności”
„Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku”
„Generał August Emil Fieldorf Nil”
„Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948”
„Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy... Zbrodnia Wołyńska 
– historia i pamięć”
„Obóz Pracy w Świętochłowicach”
„Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”
„Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim
w latach 1944–1956”
„Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”
„Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941”
„Propaganda Polski Ludowej”
„Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński”
„Stan wojenny”
„Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947”
„To nie na darmo. Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni”
„Tragedia w cieniu wyzwolenia. Górny Śląsk w 1945”
„W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora
Wacława Kopisto (1911–1993)”
„Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej”
„Zbrodnia Katyńska”
„Z Solidarnością do wolności”

- już wkrótce ukaże się teka:
„Operacja polska NKWD 1937–1938. 
Losy Polaków w Rosji bolszewickiej oraz w ZSRS do 1939 r.”

Teka edukacyjna „Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”
- przykłady z publikacji

 karty
 źródłowe

karty
dla nauczyciela

karty
dla ucznia

TEKI EDUKACYJNE



24 25Biuro Edukacji Narodowej IPN – Oddział w Krakowie www.ipn.gov.pl

PORTALE EDUKACYJNE IPN 
Do tej pory zostały udostępnione następujące portale:

www.rok1989.pl
www.kultura-niezalezna.pl
www.korbonski.ipn.gov.pl
www.sierpien1980.pl
www.marzec1968.pl
www.13grudnia81.pl
www.pilecki.ipn.gov.pl
www.slady.ipn.gov.pl

www.1wrzesnia39.pl 
www.17wrzesnia39.pl
www.zyciezazycie.pl
www.czerwiec76.ipn.gov.pl
www.grudzien70.ipn.gov.pl
www.czerwiec56.ipn.gov.pl
www.okulicki.ipn.gov.pl
www.martyrologiawsipolskich.pl

www.ppp.ipn.gov.pl

www.truthaboutcamps.eu
www.xj.popieluszko.pl
www.zbrodniawolynska.pl
www.operacja-polska.pl
www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl
www.zagonczyk.ipn.gov.pl
www.wybory1947.pl

www.polska1918-89.pl
www.ppp.ipn.gov.pl
www.inka.ipn.gov.pl
www.polskiepodziemie.pl
www.wilczetropy.ipn.gov.pl
www.poszukiwania.ipn.gov.pl
katyn.ipn.gov.pl

www.operacja-polska.pl
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•	 303 
Gra poświęcona bitwie o Anglię, gdzie jeden gracz dowodzi 
RAF-em broniącym Londynu, a drugi atakuje niemieckimi 
samolotami Luftwaffe:
- gra dla dwóch osób, powyżej 10 roku życia,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.

•	 111 
Gra odtwarza powietrzną obronę Warszawy we wrześniu 
1939 r. Zadaniem polskich pilotów jest nie dopuścić niemiec-
kich bombowców nad Warszawę:   
- gra dla dwóch osób, powyżej 10 roku życia.

•	 7. W obronie Lwowa
Gra rozgrywa się podczas wojny polsko-bolszewickiej  
w 1920 roku. Zadaniem 7. Eskadry jest powstrzymanie  
1. Armii Konnej w jej pochodzie na Lwów:
- gra zawiera dwa warianty: prosty dla osób od 8 roku życia 
i zaawansowany dla dorosłych.

•	 ZnajZnak
Gra opowiada najnowszą historię Polski przy pomocy symbo-
li, dat i postaci. Przy użyciu jednego kompletu 132 kart może 
grać jednocześnie cała klasa. W zestawie znajduje się również 
pakiet kart z opisami symboli. Propozycje wykorzystanie gry 
podczas zajęć oraz ilustrowany symbolami wykład na temat 
najnowszej historii Polski można znaleźć na www.ipn.gov.pl.
Przy pomocy jednego kompletu może grać do 32 graczy.

GRY EDUKACYJNE
Edukacyjne gry planszowe pozwalają przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy zgodnie z formułą „uczyć 
bawiąc, bawić ucząc”. Do każdej gry dołączone jest ilustrowane opracowanie historyczne omawiające zagadnienie poru-
szane w grze.

•	 ZnajZnak – Monte Cassino
To wariant gry ZnajZnak przybliżający historię bitwy o Monte Cassino poprzez 
ukazanie dowódców, bohaterów, odznaki jednostek biorących w niej udział: 
- gra zawiera 10 kart dla 2 graczy. 

•	 Polak Mały
Gra zapoznaje uczestników z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem  
i słowami hymnu: 
- w grze może brać udział od 2 do 8 osób, powyżej 4 roku życia.

•	 Kolejka 
Gra przenosi nas w realia codzienności w PRL, w latach osiemdziesiątych. Gracze 
muszą zrobić zakupy zgodnie z listą sprawunków. Przed sklepami ustawiają się 
długie kolejki. Wiadomo jednak, że towaru nie wystarczy dla wszystkich. Zwycięz-
cą zostaje ten, kto pierwszy zdobędzie komplet towarów:
- w grze może uczestniczyć od 3 do 5 graczy, powyżej 10 roku życia.

  
•	 Reglamentacja 
Gra cofa nas do czasów PRL , by zimą 1983 roku powalczyć o dodatkowe kartki 
na mięso, cukier i inne artykuły:
- w grze może uczestniczyć od 3 do 5 osób.

•	 Awans 
– zostań marszałkiem Polski
Gracze poznają polskie stopnie wojskowe z 1939 roku. Grając kartami  
z naramiennikami od szeregowca do marszałka Polski pokonują kolejne 
szczeble wojskowej hierarchii:
- gra dla 2 osób,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.

•		Pamięć’39 
Gra jest oparta na zasadach popularnej gry „Memory”  
i wprowadza uczniów w tematykę kampanii wrześnio-
wej 1939 roku, operując archiwalnymi zdjęciami:
- w grze może uczestniczyć do pięciu graczy,
- gra dostępna on-line na www.pamiec.pl/gry.
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•		Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918-1919

Nowa gra edukacyjna!

Listopad 1918 roku. Powoli kończy się straszliwa Wielka Wojna, która zmieniła Europę i zniszczyła stare monarchie.  
Na gruzach jednej z nich – monarchii austro-węgierskiej – rozpoczyna się nowy konflikt pomiędzy dwoma narodami: 
polskim i ukraińskim. Jego areną będzie Lwów – miasto zawsze wierne Rzeczypospolitej.

Semper Fidelis to planszowa gra strategiczna dla 2 osób, która przedstawia realia walk o Lwów w latach 1918–1919. Gracze 
wcielą się w role dowódców obu stron, którzy będą starali się opanować miasto i okolice. Gra ukazuje wszelkie aspekty pro-
wadzenia wojny. Przygotowanych 5 scenariuszy różni się od siebie tematyką, skalą oraz czasem rozgrywki. Grę przygotowało 
Wydawnictwo Wysoki Zamek we współpracy z Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Liczba graczy: 2 
Wiek: 12+ 
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