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Oferta edukacyjna Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach 
skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Do współpracy zapraszamy 
również placówki opiekuńczo–wychowawcze oraz świetlice środowiskowe i kluby 
seniora. Oferta obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018 i zawiera propozycje zajęć, 
projektów edukacyjnych, wystaw i konkursów.

Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, konkursów i na zajęcia można 
dokonywać drogą telefoniczną (tel. 696 826 381) lub mailową 
(przystanek.kielce@ipn.gov.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia 
odbywają się w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej 
„Przystanek Historia” w Kielcach.

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach jest czynne od 
wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i jest przystosowane 
dla osób z niepełnosprawnościami.

Zajęcia trwają od 45 do 90 minut, liczebność grup jest uzależniona 
od rodzaju przedsięwzięcia. 

• 

•  

• 

•  Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE !

Centrum Edukacyjne IPN
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Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych, trwają od 45 do 90 min. Mogą zostać przeprowadzone 
zarówno w formie warsztatowej (dla grup liczących nie więcej niż 30 osób) jak 
i wykładowej (ponad 30 osób).   

LEKCJE - WYKŁADY -  WARSZTATY

SZKOŁA PODSTAWOWA/GIMNAZJUM

Józef Piłsudski i jego żołnierze 

Eugeniusz Kwiatkowski - budowniczy Gdyni

Oni szli Szarymi Szeregami. „Zośka”, 

  „Alek” i „Rudy”

Żołnierz niezłomny - rotmistrz Witold Pilecki

Jan Paweł II - Duchowy Ojciec „Solidarności” 

„Solidarność” i jej bohaterowie

Sprawa polska w czasie I wojny światowej

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej

Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej

Operacja antypolska NKWD 1937-1938 

Wojna obronna Polski 1939 r.

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

Zesłańcy - Sybiracy - Deportowani

Zbrodnia Katyńska

KL Auschwitz - niemiecka fabryka śmierci

Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Zbrodnia Wołyńska

Początki rządów komunistycznych w Polsce

Czym była PRL?

Żołnierze Wyklęci

Stalinizm w Polsce 1948–1956

Kościół w PRL

Gospodarka PRL

Kryzysy w PRL (1956, 1968, 1970, 1976)

„Solidarność” - kruszenie murów

Stan wojenny

Instytut Pamięci Narodowej - struktura, cele, działania

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proponowane tematy:

LEKCJE 
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Kłamstwo katyńskie
Temat obejmuje zagadnienia dotyczące przyczyn i przebiegu ludobójstwa 
z 1940 r., a zwłaszcza pojęcie „kłamstwa katyńskiego” oraz analizę źródeł 
historycznych (pisanych i ikonograficznych) pozwalającą uczestnikom 
zrozumieć znaczenie kłamstwa oraz zmagań o prawdę o Zbrodni Katyńskiej 
dla zachowania polskiej tożsamości.

Propaganda komunistyczna wobec opozycji politycznej i zbrojnego 
podziemia niepodległościowego
Zajęcia składają się z wprowadzenia dotyczącego sytuacji w Polsce w latach 
1944–1947 oraz części warsztatowej, w której uczestnicy na podstawie 
tekstów źródłowych oraz ikonografii (fotografii, plakatów propagandowych, 
satyry prasowej) poznają mechanizmy działania propagandy komunistycznej 
wobec opozycji politycznej i zbrojnego podziemia niepodległościowego. 

Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r.
To jeden z najtrudniejszych tematów związanych z relacjami 
polsko–żydowskimi po 1945 r., a proponowane zajęcia, oparte na analizie 
fragmentów publikacji oraz dokumentów archiwalnych, pozwalają 
uczestnikom zdobyć wiadomości o przebiegu pogromu, pogłębić umiejętność 
krytycznego spojrzenia na opracowania historyczne oraz zmierzyć się 
z mitami i stereotypami.

W krzywym zwierciadle – Polska powojenna w Polskiej Kronice 
Filmowej
Zajęcia składają się wykładu poświęconego propagandzie w PRL 
oraz prezentacji fragmentów kronik filmowych połączonej z analizą źródeł 
archiwalnych.

Manipulowanie rzeczywistością PRL w prasie z okresu stanu 
wojennego
Zajęcia składają się z dwóch części: pierwsza obejmuje wykład poświęcony 
przyczynom wprowadzenia stanu wojennego oraz sytuacji w Polsce w tym 
okresie, w drugiej uczestnicy analizują źródła historyczne pozwalające 
poznać powody manipulowania rzeczywistością przez władze 
komunistyczne oraz zdefiniować termin „nowomowa”.

LEKCJE - WYKŁADY -  WARSZTATY
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LEKCJE - WYKŁADY -  WARSZTATY

Od II semestru również:

Historia jednej piosenki? Piosenka o jednej historii!

Zamawianie zajęć:  Edyta Krężołek  - tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl

Zajęcia polegają na analizie tekstu 
piosenki związanej z wydarzeniem 
lub postacią historyczną. Na podstawie 
wykładu, utworu muzycznego oraz 
analizy tekstów źródłowych uczestnicy 
zdobywają wiedzę na temat przyczyn, 
przebiegu i  skutków kryzysów 
społeczno-ekonomicznych w PRL, 
Zbrodni Katyńskiej czy losów żołnierzy 
podziemia niepodległościowego 
po II wojnie światowej. Zajęcia poświę-
cone bitwie pod Monte Cassino 
połączone są z nauką śpiewania pieśni 
„Czerwone maki na Monte Cassino”. 
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WARSZTATY

HISTORIA W KOLORACH 

www.pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/historia-w-kolorach

„Historia w kolorach” to propozycja edukacyjna IPN której celem jest 
przybliżenie najmłodszym, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich 
symboli narodowych – herbu, flagi i hymnu. W ramach programu powstał 
m.in. krótki film animowany „Polskie symbole narodowe”, trójwymiarowa 
książeczka, kolorowanka i gra Polak Mały oraz materiały pomocnicze dla 
nauczyciela (kolorowanki, puzzle, scenariusze zajęć) dostępne na stronie 
internetowej. 

Tematy: 
Zwierzęta w służbie Ojczyzny (grupa wiekowa: 5–6 lat)
Symbole narodowe (grupa wiekowa: 3–4 lata oraz 5–6 lat) 

•  
•  

Zamawianie zajęć:  Edyta Krężołek  - tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl
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CO KRYJĄ ARCHIWA IPN?

www.pamiec.pl/pa/edukacja/lekcje

Biuro Edukacji Narodowej we współpracy z Archiwum IPN przygotowało 
propozycję lekcji archiwalnej z wykorzystaniem wybranych dokumentów 
z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Lekcja składa się z dwóch części. 
W pierwszej uczniowie poznają zasady działania archiwum i proces 
postępowania ze zgromadzonymi tam dokumentami. Druga część 
ma charakter warsztatowy i polega na analizie przykładowych dokumentów. 
Propozycja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tematy lekcji:
Władza i społeczeństwo w Polsce w 1956 roku 
Kryptonim „Emisariusz”
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Anny Walentynowicz

•  
•  
•  

Kontakt:  Edyta Krężołek  - tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl
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Wiosną 2018 r. odbędzie się Rajd Szlakami Żołnierzy Armii Krajowej 
Zgrupowania Radomsko-Kieleckiego „Jodła”. Rajd ma charakter terenowej 
imprezy edukacyjnej, podczas której uczestnicy wykonywać będą zadania 
sprawnościowe i sprawdzające ich wiedzę historyczną. Uczestnicy rajdu  
otrzymają pamiątkowe upominki. 

Kontakt:
Marek Jończyk - tel. 696 826 403, marek.jonczyk@ipn.gov.pl 

Placówkom oświatowo-wychowawczym z terenu województwa 
świętokrzyskiego proponujemy uczestnictwo w wycieczkach historycznych 
do miejsc martyrologii. Spotkania „Szlakami miejsc martyrologii okresu 
okupacji i czasów stalinowskich na terenie Kielc” odbędą się w 2017 r. 
w miesiącach: październik - listopad i w 2018 r. w miesiącach: kwiecień - maj -
czerwiec. 

Kontakt:
Marek Jończyk - tel. 696 826 403, marek.jonczyk@ipn.gov.pl 

RAJDY EDUKACYJNE 

WYCIECZKI HISTORYCZNE

7



„Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kielc.
Jego celem jest zainteresowanie uczniów historią Polski XIX i XX w., 
w sposób szczególny postacią Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych 
w różnych źródłach oraz kształtowanie szacunku do wartości demokra-
tycznych i ogólnoludzkich. W ramach konkursu uczniowie rozwiążą test 
dotyczący życia Józefa Piłsudskiego (etap szkolny) oraz wezmą udział 
w turnieju sprawdzającym wiedzę uczestników związaną z tematyką 
konkursu. Termin zgłoszeń szkół do udziału w konkursie upływa w dniu 
13 października 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu (etap miejski) 
nastąpi 4 grudnia 2017 r. Współorganizatorem konkursu jest Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Zespól Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Kielcach.

Koordynator konkursu: 
Edyta Krężołek  - tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl

8

„Nasi sąsiedzi  Żydzi”–

Organizatorami ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są Instytut 
Pamięci Narodowej, Gmina Chmielnik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w  Kielcach.

Celem konkursu jest przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy 
na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie 
Polski przed 1939 r. oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny 
światowej. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, uczestnicy rywalizują 
w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszym etapie uczniowie szkół 
podstawowych przygotowują indywidualnie rysunek upamiętniający ślady 
materialne obecności Żydów w ich regionie. Uczniowie szkół 
gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych przygotowują (indywidualnie lub 
drużynowo) wywiad/relację/film poświęcony funkcjonowaniu sztetli, bądź 
udzielaniu pomocy Żydom w ich regionie. Termin zgłoszeń uczestników do 
udziału w konkursie upływa w dniu 31 stycznia 2018 r., a nadsyłania prac 15 
marca 2018 r. Etap drugi – finałowy zaplanowany jest na 15 czerwca 2018 r.

Kontakt: 
Agnieszka Dziarmaga - tel. 791 041 664, kontakt@swietokrzyskisztetl.pl



„O Naszą Niepodległą! - udział ziemian w walkach 
o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 
1914-1922”

Celem projektu jest przypomnienie aktywności ziemiaństwa w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Pragniemy wzbudzić zainteresowanie uczniów 
najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym wymiarem. 
Wyjątkowo cenne mogą okazać się nie tylko spotkania ze świadkami historii, 
ale także odkrywanie miejsc, które nawiązują do ziemiaństwa i jego dziejów. 
Dlatego nasz projekt kierujemy do nauczycieli historii, języka polskiego 
i lokalnych patriotów, pasjonatów historii z całej Polski, inspirujących młodzież 
do zainteresowania dziejami Polski z okresu kształtowania odzyskanej 
państwowości i granic z odniesieniem do lokalnych tradycji. Proponujemy 
w związku z tym udział w serii konferencji edukacyjnych i warsztatów dla 
młodzieży z udziałem naukowców oraz świadków historii, organizowanych 
w oddziałach i delegaturach IPN. Pragniemy również zaproponować 
warsztaty dla nauczycieli dotyczące historii ziemiaństwa i metodyki 
nauczania o elitach społecznych. Inauguracja projektu jest zaplanowana 
na pierwszą dekadę listopada 2017 r. 
Jednym z najważniejszych elementów projektu jest konkurs adresowany 
do młodzieży szkół podstawowych (klasy VI – VII), młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej z terenów całej Polski. Uczestnicy konkursu mają
za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form – pisemnej, fotograficznej 
lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów 
historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła 
pisane, fotografie i relacje świadków). Zwycięzcy konkursu pojadą 
do Warszawy na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim 
finałem konkursu, która planowana jest na pierwszą połowę czerwca  2018 r.

Koordynator ogólnopolski konkursu: 
dr Marcin Chorązki - tel. 12 211 70 26, marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny konkursu: 
Edyta Krężołek - tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl
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IV ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji 
i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” 

Konkurs, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, jest hołdem składanym ofiarom zamordowanym w niemieckim 
KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Zadaniem 
uczestników będzie przygotowanie recytacji wybranego utworu poetyckiego 
oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. 
Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda 
Śląska, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie 
Śląskiej, Ośrodek Caritas im. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
Grupa „Profilaktyka a Sztuka”. Konkurs jest realizowany w ramach 
ogólnopolskiego projektu „O tym nie można zapomnieć… - spotkania 
z ludźmi, którzy przeszli piekło obozów i łagrów”. 

Koordynator ogólnopolski konkursu:  
Ewelina Małachowska - tel. 32 207 03 14, ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny konkursu: 
Edyta Krężołek - tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl
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W roku szkolnym 2017/2018, w ramach obchodów 100-lecia niepodległości 
Polski, Instytut Pamięci Narodowej planuje ogłoszenie konkursów: „Małe 
rodowody Polski Niepodległej” oraz „Pierwszy dzień wolności”. Szczegółowe 
informacje znajdą się na stronie internetowej 

Najbliższe plany

www.ipn.gov.pl

„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych i ma na celu przywrócenie pamięci o ofiarach Zbrodni 
Katyńskiej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu strony z albumu 
poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni. Udział w konkursie pozwala poznać 
sylwetki zamordowanych, ich życie prywatne, dokonania i rolę, jaką odgrywali 
w życiu publicznym niepodległej Polski. 
Nagrodą dla zwycięzców i ich opiekunów są  wyjazdy edukacyjne do miejsc 
związanych ze Zbrodnią Katyńską i losami Polaków w czasie II wojny 
światowej. W latach ubiegłych laureaci odwiedzili m.in. miejsca pamięci na 
Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Francji, Niemczech i we Włoszech. 
Efektem projektu są wydawnictwa albumowe, zaś wybrane prace laureatów 
są eksponowane w Muzeum Katyńskim w Warszawie. IX edycja konkursu 
zostanie ogłoszona wiosną 2018 r.

Kontakt: 
Izabela Sienkiewicz - tel. 22 581 85 96, izabela.sienkiewicz@ipn.gov.pl

www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/sprzaczki-i-guziki-z-or 
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Każdego roku w kwietniu przypominamy ważne wydarzenia w historii 
naszego Narodu, a także oddajemy hołd bohaterom, którzy walczyli, 
zwyciężali i ginęli za wolność Polski. Wiele szkół i samorządów opiekuje się 
na swoim terenie miejscami upamiętniającymi heroiczny trud Polaków 
w walce z niemieckim i sowieckim okupantem w czasie II wojny światowej 
i latach powojennych. Tym placówkom, które nie objęły jeszcze opieką 
na swoim terenie takiego miejsca, proponujemy, aby właśnie w tym roku 
podjęły takie zobowiązanie.
Nasz apel „Zapal znicz pamięci” kierujemy do uczniów i nauczycieli, 
którzy udadzą się na miejsce pamięci, którym się opiekują i zapalą 
o godz. 12.00 znicz pamięci. Będzie to lekcja patriotyzmu uzmysławiająca 
młodzieży ich pokoleniową powinność. Każde pokolenie czerpie bowiem 
z dokonań i wartości pokoleń poprzednich i ma zobowiązania wobec pokoleń 
następnych. Ta ciągłość decyduje o istnieniu narodu. Wolność i niezależność 
to wartości, które konstytuują nasz naród, gdyż w walce o upragnioną 
niepodległość przeszłe pokolenia nie wahały się kłaść na szali swojego życia. 
Nie możemy o tym zapominać i tę pamięć musimy przekazywać potomnym. 
Projekt edukacyjny „Zapal znicz pamięci” jest działaniem mającym na celu 
upamiętnienie dokonań i ofiar naszych przodków.

Zapal znicz pamięci 

www.zapalzniczpamieci.pl

Koordynator projektu: 
dr Michał Zawisza - tel. 696 826 403, michal.zawisza@ipn.gov.pl
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Projekt „Kamienie pamięci” służy upamiętnianiu osób - zwyczajnych ludzi, 
których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Zachęcamy 
młodzież do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, 
do znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania 
ich. W projekcie mogą brać udział uczniowie wszystkich poziomów szkół, 
ale także np. drużyny harcerskie czy osoby prywatne. Do zadań uczestników 
projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana 
z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich „śladów 
pamięci” pozostałych po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak 
najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie 
wiedzy o niej w społeczności lokalnej.
Tematem IX edycji projektu będzie „nieznany bohater niepo-
dległościowy”, chodzi tu nie o bohaterów z pierwszych stron gazet 
czy o takich, którzy są w każdym podręczniku historii, ale o bohaterów 
lokalnych. Chcemy ich wydobyć i uhonorować, gdyż jest mnóstwo pięknych 
postaci, które tworzyły gospodarkę, angażowały się w administrację czy życie 
polityczne. 

IX edycja projektu Kamienie Pamięci - Nieznani 
Bohaterowie Niepodległości

www.pamiec.pl/kamienie_pamieci

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

Zapraszamy klasy szkolne, drużyny harcerskie i inne zorganizowane grupy 
młodzieży do współpracy przy projekcie, którego celem jest popularyzacja 
sylwetek zasłużonych Polaków, w szczególności wśród mieszkańców ulic 
noszących ich imię. Służą temu broszury wydawane przez IPN w serii 
„Patroni naszych ulic”. Naszym celem jest dostarczenie tych publikacji 
do każdego domu, każdej firmy, które znajdują się przy ulicy noszącej imię 
tego patrona. Kolportując broszury młodzież poznaje postaci historyczne, 
jednocześnie przekazując tę wiedzę mieszkańcom swojego miasta. 
Na stronie internetowej projektu www.pamiec.pl/patroni_ulic można 
sprawdzić, jakie książeczki zostały już wydane i do których miast dotarły. 

Patroni naszych ulic 

www.pamiec.pl/patroni_ulic

Kontakt: 
Karolina Kolbuszewska - tel. 22 581 85 95, karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl
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Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 
obejmuje sześć tematów dotyczących historii Polski w latach 1937–1948. 
Prezentacja każdego zagadnienia składa się z wykładu, warsztatów 
metodycznych oraz elementu multimedialnego. Celem seminariów jest 
przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem 
Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem 
agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu 
wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi 
osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy 
doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego 
w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza 
jego elitom.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymają certyfikaty 
Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Polski wiek XX – losy państwa i narodu

Cykl: Między dwoma totalitaryzmami

Kontakt: 
dr Michał Zawisza - tel. 696 826 403, michal.zawisza@ipn.gov.pl

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit 
w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

listopad 2017

grudzień 2017

styczeń 2018

luty 2018

marzec 2018

kwiecień 2018

Temat szkolenia Termin

Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego 
w latach 1944–1948

14



Najbliższe plany

W roku szkolnym 2017/2018, w ramach obchodów 100–lecia niepodległości 
Polski, Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie nowy cykl szkoleń dla 
nauczycieli poświęcony aspektom niepodległościowym, poczynając od 
powstań i tajnych sprzysiężeń, poprzez polityczne ruchy na ziemiach polskich 
do 1918 r., do ukształtowania się granic niepodległej Rzeczypospolitej. 
Szczegółowe informacje znajdą się na stronie internetowej 

www.ipn.gov.pl
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Wystawy wypożyczane są bezpłatnie szkołom, muzeom i innym 
zainteresowanym palcówkom. Wypożyczający organizuje transport wystawy 
i pokrywa jego koszt we własnym zakresie. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

„Polska Walcząca” (wystawę można prezentować na zewnątrz) 

Ekspozycja przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjąt-
kowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Opowiada 
o początkach polskiej  konspiracj i  
we wrześniu 1939 r., jej rozwoju 
i różnorodnych formach walki podziemnej 
przeciwko obu okupantom -  Niemcom 
i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia 
i dokumenty z epoki pokazuje najwa-
żniejsze wydarzenia, w tym akcję „Burza" 
i Powstanie Warszawskie. Na wystawie 
zaprezentowane zos ta ły  sy lwetk i  
bohaterów, w tym także Żołnierzy 
Wyklętych, którzy kontynuowali walkę 
o niepodległość Polski, stawiając opór 
komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem 
opowieści są zdjęcia z prac ekshuma-
cyjnych prowadzonych przez Instytut 
Pamięci  Narodowej  w miejscach,  
w których odnajdywane są i identyfikowane 
szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych 
więzieniach. Wystawa składa się z 28 plansz formatu 70x100 cm. 

„Akcja  AB  na  Kielecczyźnie”

Wystawa prezentuje i upamiętnia ofiary nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej 
(Ausserordentliche Befridungsaktion–AB) przeprowadzonej przez Niemców 
wiosną i latem 1940 r. na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Miała ona 
na celu likwidację polskiej inteligencji (nauczycieli, prawników, oficerów, 
lekarzy oraz działaczy społecznych) i duchowieństwa, ewentualnego zalążka 
ruchu oporu. Na Kielecczyźnie najważniejsze miejsca kaźni miały miejsce 
w Brzasku k. Skarżyska-Kamiennej, Górach Wysokich oraz u zbocza Góry 
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Pierścienicy w Kielcach. W ramach Akcji AB Niemcy zamordowali w regionie 
świętokrzyskim ok. 1300 osób, a co najmniej 850 wywieźli do obozów 
koncentracyjnych. Na planszach zaprezentowano również osoby 
odpowiedzialne za zbrodnie popełnione na Kielecczyźnie w czasie Akcji AB. 
Wystawa składa się z 18  plansz formatu 70x100 cm.

„Zbrodnia Katyńska” (wystawę można prezentować na zewnątrz) 

Prezentowane na wystawie materiały 
ukazują najważniejsze aspekty związane 
z ludobójstwem dokonanym na polskich 
oficerach przez Sowietów na wiosnę 1940 r. 
Przedstawiono przymierze Związku 
Sowieckiego i III Rzeszy przeciw Polsce, 
konsekwencją którego była wspólna 
agresja na Polskę i jej rozbiór pod koniec 
września 1939 r., tragiczne losy polskich 
żołnierzy i oficerów wziętych do niewoli 
przez Sowietów podczas kampanii 
wrześniowej, a także historia zakłamywania 
bądź przemilczania prawdy o Zbrodni 
Katyńskiej. Wśród zaprezentowanych 
sylwetek ofiar Zbrodni Katyńskiej ukazane 
zostały również osoby związane z regionem 
świętokrzyskim. Wystawa składa się 
z 20 plansz formatu 70x100 cm. 

„Miednoje-policyjny Katyń” (wystawę można prezentować 
na zewnątrz) 

Poszczególne moduły poświęcone są agresji sowieckiej na Polskę 
we wrześniu 1939 r. i jej konsekwencjom – genezie i przebiegowi Zbrodni 
Katyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy Policji 
Państwowej II Rzeczpospolitej. Osadzono ich w obozie specjalnym 
NKWD w Ostaszkowie, a później zamordowano w Kalininie (Twerze)
i pogrzebano w Miednoje. Ważną część ekspozycji stanowią plansze 
z fotografiami, dokumentami i notami biograficznymi wybranych funkcjo-
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nariuszy Policji Państwowej z Kielecczyzny, którzy padli ofiarą zbrodni 
wiosną 1940 r. Wystawa składa się z 23 plansz formatu 70x100 cm. 

„Samarytanie z Markowej. Ulmowie-Polacy zamordowani 
przez Niemców za pomoc Żydom” (wystawę można prezentować 
na zewnątrz) 

Na ekspozycji znalazły się fotografie oraz 
dokumenty ilustrujące życie rodziny Ulmów 
z Markowej na Podkarpaciu. Podczas 
II wojny światowej ponieśli oni śmierć za 
ukrywanie ośmiorga Żydów. Wystawę 
otwiera mapa Markowej. Zaznaczono na 
niej miejsca, gdzie przed wojną mieszkali 
Żydzi oraz polskie domy, w których byli oni 
ukrywani podczas okupacji niemieckiej. 
Przedstawiono także przedwojenne losy 
Ulmów. Większość zdjęć prezentowanych 
na planszach wystawowych jest autorstwa 
Józefa Ulmy. O czasach okupacji nie-
mieckiej przypominają m.in. obwieszczenia 
informujące o karach za pomoc Żydom. 
Na wystawie prezentowane są także 
fotografie Żydów mieszkających przed wojną w Markowej oraz wpisy 
w parafialnej księdze zmarłych, zaświadczające o tragicznej śmierci rodziny 
Ulmów. Wystawa w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), 
składa się z 20 plansz formatu 70x100 cm.

„Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939-1947” (wystawę 
można prezentować na zewnątrz) 

Ekspozycja miała przybliżyć historię ruchu ludowego szerszemu kręgowi 
odbiorców. Ukazuje rzeczywistość kieleckiej wsi w czasie II wojny światowej 
oraz inicjatywy konspiracyjne ludowców z okresu okupacji. Przedstawiono 
informacje o „lubelskim” Stronnictwie Ludowym oraz Związku Młodzieży 
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, który był w tym czasie 
najliczniejszą organizacją młodzieżową w województwie kieleckim. 
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Przy pomocy dokumentów, fotografii oraz artykułów prasowych zilustrowano 
również działalność niezależnego Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w pierwszych latach po wojnie oraz najważniejsze wydarzenia polityczne 
drugiej połowy lat czterdziestych – referendum oraz wybory do Sejmu 
Ustawodawczego Przedstawione zostały także przykłady represji 
stosowanych przez komunistyczne władze wobec legalnej opozycji skupionej 
wokół Stanisława Mikołajczyka. Wystawa składa się z 23 plansz formatu 
70x100 cm. 

„Twarze kieleckiej bezpieki” 

Na panelach zaprezentowano sylwetki ponad 200 funkcjonariuszy kieleckiej 
policji politycznej, zajmujących kierownicze stanowiska w latach 1944–1990 
i ponoszących odpowiedzialność za działania i represje wymierzone 
w społeczeństwo dla ochrony interesów komunistycznej partii i ZSRR. 
Pierwsza część ekspozycji dotyczy lat 1944–1956 i obejmuje lata 
funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
później Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
w Kielcach. Na dalszych planszach pokazano funkcjonariuszy pełniących 
funkcje zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w Kielcach, czyli 
szefów SB w latach 1957–1975, kierujących działaniami podległej im Służby 
Bezpieczeństwa na terenie województwa kieleckiego. Przedstawiono także 
obsadę personalną kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w województwie 
w latach 1975–1990 (zastępców komendanta wojewódzkiego MO/szefa 
WUSW ds. SB i ich najbliższych współpracowników, jak również naczelników 
poszczególnych pionów SB – operacyjnych i pomocniczych). Wystawa 
składa się z 71 plansz formatu 70x100 cm.

„Całe życie dla Polski. Adam Bień 1899-1998” (wystawę można 
prezentować na zewnątrz) 

Ekspozycja prezentuje sylwetkę Adama Bienia – wielkiego Polaka i patrioty. 
Był on prawnikiem, politykiem, pisarzem i ludowcem. Współorganizował 
Związek Młodzieży Wiejskiej RP oraz amatorski ruch teatrów wiejskich. 
W czasie II wojny światowej uczestniczył w ludowej konspiracji, od 1943 r. był 
pierwszym zastępcą Delegata Rządu na Kraj, a od 1944 r. ministrem – 
członkiem Krajowej Rady Ministrów. Nade wszystko był jednym z szesnastu 
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przywódców Polskiego Państwa Podziemnego sądzonych w moskiewskim 
procesie w czerwcu 1945 roku. Wystawa składa się z 25 plansz formatu 
70x100 cm. 

„Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta 
Siedzikówna Inka 1928–1946” (wystawę można prezentować 
na zewnątrz) 

Wystawę poświęcono Danucie Siedzikównie „Ince”, sanitariuszce 
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. 
Ekspozycja przybliża życiorys „Inki”, której 
losy splotły się z tragiczną historią Polski 
okresu II wojny światowej. Patriotyczne 
korzenie i  tradycyjne wychowanie 
ukształtowały charakter „Inki”, która nie 
zawahała się poświęcić życia walce o 
Polskę „czystą jak łza”. Wierna ideałom i 
niezłomna do samego końca, potrafiła 
zachować się „jak trzeba”, mimo że w 
momencie śmierci nie miała ukończonych 
18 lat. Narracja wystawy nie kończy się na 
dniu zamordowania bohaterki, ale pokazuje 
postrzeganie postaci po jej śmierci. 
„Wyklęta” przez komunistów, miała być 
zapomniana na zawsze. Jednakże po 1989 
r.  rozpoczął  s ię  powolny proces 
przywracania jej dobrego imienia, a w 2014 r. szczątki „Inki” zostały 
odnalezione na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Wystawa składa się 
z 18 plansz formatu 70x100 cm. 

„Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 
1975-1989” 

Ekspozycja, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Delegatury IPN 
w Kielcach, prezentuje osoby oraz wydarzenia związane z opozycją 
antykomunistyczną w regionie świętokrzyskim. Powstała przede wszystkim 
w oparciu o materiały archiwalne zgromadzone w Instytucie Pamięci 
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Narodowej, ale także dzięki pamiątkom (fotografiom, ulotkom), pochodzącym 
ze zbiorów prywatnych. Wystawa składa się z 45 plansz formatu 70x100 cm.

„Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach 1980-1989” 

Wystawa prezentuje historię powstania 
i działalność pierwszej w okresie PRL 
niezależnej organizacji studenckiej na 
terenie Kielc. Wykorzystano fotografie, 
dokumenty i ulotki (znajdujące się 
w archiwum IPN oraz w zbiorach 
prywatnych) obrazujące udział NZS 
w walce o demokratyzację kraju – od starań 
o rejestrację, poprzez okres legalnej 
działalności i stanu wojennego, aż do 
reaktywacji Zrzeszenia w 1989 r. Wystawa 
składa się z 28 plansz formatu 70x100 cm.

„586 dni stanu wojennego” (wystawę można prezentować 
na zewnątrz) 

Wystawa, przygotowana w trzydziestą 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 
przybliża najważniejsze wydarzenia lat 
1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim 
i regionalnym. Ekspozycja upamiętnia 
osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty 
sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność 
postaw podzielonego społeczeństwa. 
Obrazy z więzień, posiedzeń sądów 
doraźnych i pogrzebów przeplatają się 
z wielką polityką – spektakularnymi 
operacjami wojskowo-mi l icy jnymi,  
masowymi demonstracjami opozycji, 
walkami ulicznymi – jak również scenami 



życia codziennego w realnym socjalizmie. Jednym z wątków wystawy są też 
reakcje podzielonego żelazną kurtyną świata na dramatyczne wydarzenia 
w Polsce. Wystawa składa się z 36 plansz formatu 70x100 cm. 

„Z archiwum kieleckiego IPN” 

Wystawa prezentuje materiały mało znane, 
oddające różnorodny charakter przecho-
wywanych w Instytucie Pamięci Narodowej 
dokumentów. Na planszach ukazane 
zostały archiwalia wytworzone przez 
niemieckiego okupanta w czasie II wojny 
światowej, funkcjonariuszy aparatu represji 
(również na ich własny temat) oraz przez 
zwykłych mieszkańców Kielecczyzny 
(ulotki, listy). Dzięki tym dokumentom 
zilustrowano zaistniałe w latach 1939–1989 
w regionie wydarzenia – działania Niemców 
wobec społeczeństwa pod okupacją, 
tworzenie „władzy ludowej” i rozprawę 
z przeciwnikami politycznymi, inicjatywy 
podejmowane przez Kościół katolicki oraz 
stosunek władz do nich. Część prezentowanych materiałów dotyczy 
codziennych problemów mieszkańców Kielecczyzny i zajmowanych przez 
niektórych z nich w okresie Polski Ludowej postaw. Pewna grupa 
dokumentów ilustruje także typowe działania podejmowane przez aparat 
bezpieczeństwa w celu skutecznego kontrolowania społeczeństwa. 
Wystawa składa się z 31 plansz formatu 70x100 cm.

Kontakt: 
dr Michał Zawisza - tel. 696 826 403, michal.zawisza@ipn.gov.pl
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Kielecki Przegląd Polskich Filmów Fabularnych „Historia w 
filmie” 

Przegląd organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura 
w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury  w Kielcach, na którym prezentowane 
są polskie filmy fabularne, traktujące o najnowszej historii Polski. Na filmowe 
spotkania, poprzedzone wstępem historyka, zapraszamy raz  w miesiącu. 
Prezentowane filmy są zrekonstruowane cyfrowo w ramach projektu
Kino RP. Na wszystkie projekcje wstęp jest wolny. Seanse w kinie 
kieleckiego WDK „Fenomen” przy ul. Ściegiennego 2 rozpoczynają 
się o stałej porze i tym samym dniu tygodnia - w czwartki o godz. 18.00. 

Harmonogram :
7 września 2017 r. :  „Lotna”, reż. Andrzej Wajda
19 października 2017 r.: „Życie za życie. Maksymilian Kolbe”,

     reż.  Krzysztof  Zanussi
16 listopada 2017 r. :  „Różyczka”, reż. Jan Kidawa–Błoński
14 grudnia 2017 r.:  „80 milionów”, reż. Waldemar Krzystek

     Terminarz na kolejny rok zostanie ustalony w styczniu 2018 r. 

•   
•   

•   
•   

PRZEGLĄDY FILMOWE 

Kontakt: 
Marek Jończyk, tel. 696 826 403, marek.jonczyk@ipn.gov.pl 

Przegląd filmowy „Echa Katynia” 
www.pamiec.pl/echakatynia

Od 2010 roku Instytut Pamięci Narodowej corocznie w kwietniu organizuje 
przegląd filmowy „Echa Katynia”. Jest to szczególne wydarzenie, którego 
celem jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. W repertuarze znajdują się 
dzieła reżyserów polskich i zagranicznych, będące refleksją nie tylko nad 
Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi zbrodniami systemu 
komunistycznego. Emitowane produkcje odnoszą się do relacji świadków 
zbrodni, konstrukcji sowieckiego systemu terroru, ale również dramatów 
rodzin ofiar zbrodni. W kwietniu 2018 r. odbędzie się  9. przegląd filmowy 
„Echa Katynia”. 
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Kontakt: 
Marek Jończyk, tel. 696 826 403, marek.jonczyk@ipn.gov.pl 



Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”

Celem Przystanku Historia jest popularyzacja wiedzy o historii najnowszej 
oraz edukacja historyczna. Prezentowane są tu wystawy, odbywają się 
spotkania z autorami i bohaterami publikacji historycznych, konferencje 
naukowe i debaty. Stałym punktem programu są projekcje filmów 
fabularnych, dokumentalnych czy reportaży, którym towarzyszy komentarz 
historyka, a także warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz wykłady 
popularnonaukowe. Pasjonaci gier planszowych mogą zagrać w historyczne 
gry edukacyjne. 
W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy między innymi na wystawy o Marcu 
1968 roku, laicyzacji życia w PRL, kaźni profesorów lwowskich w 1941 roku. 
Ponadto kontynuujemy cykle: „Seans historyczny” i „Kłopoty z historią”, 
w trakcie którego odbywają się dyskusje na interesujące tematy z najnowszej 
historii Polski. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Przystanku 
Historia oraz śledzenia na bieżąco oferty na 
                                        

www.facebook.pl/ipn.kielce

PRZYSTANEK HISTORIA 

24



„Kłopoty z historią”

Cykl spotkań, podczas których podejmowane są zagadnienia dotyczące 
najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. 
Kolejne spotkania poświęcone będą, m.in. Ludowemu Wojsku Polskiemu, 
biografii gen. Wojciecha Jaruzelskiego i porozumieniom zawartym przy 
okrągłym stole.

„Seans historyczny”

Cykl, w którym prezentowane są filmy dokumentalne, reportaże oraz 
spektakle, poprzedzone wprowadzeniem historyka. W bieżącej ofercie 
proponujemy filmy powstałe w oparciu o materiały aparatu represji.

WYDARZENIA OTWARTE

„Z filmoteki bezpieki. Sami o sobie” wrzesień 2017

Tytuł filmu Termin projekcji

„Z filmoteki bezpieki. Prymas Stefan Wyszyński” październik 2017

„Z filmoteki bezpieki. Afery PRL” listopad 2017

„Z filmoteki bezpieki. Egzekucje zbrodniarzy hitlerowskich” grudzień 2017

„Z filmoteki bezpieki. Budowa bazy PESEL” styczeń 2018

„Z filmoteki bezpieki. Alkoholizm w PRL” luty 2018

„Z filmoteki bezpieki. Marzec 1968” marzec 2018

„Z filmoteki bezpieki. Dolinka Katyńska” kwiecień 2018

„Z filmoteki bezpieki. Literaci” maj 2018

„Z filmoteki bezpieki. Pielgrzymka” czerwiec 2018
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Prezentacje książek

Spotkania z autorami książek o tematyce historycznej wydanych przez IPN 
i inne wydawnictwa. W najbliższych planach m.in. „Pozdrówcie Góry 
Świętokrzyskie”, „Władysław Wasilewski „Oset”, „Odrowąż” (1921–1943). 
Harcerski instruktor i partyzancki dowódca”, „Małgorzata idzie na wojnę”, 
„Listy rodzinny Massalskich (1915-1920)”. 

Harmonogram planowanych wystaw edukacyjnych  

Wystawy dostępne są dla zainteresowanych bezpłatnie w godzinach pracy 
Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”. Grupy zorganizowane 
mogą zwiedzić wystawy w ramach lekcji muzealnej (z wprowadzeniem 
merytorycznym) po uprzednim zgłoszeniu. 

Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941

Akcja AB na Kielecczyźnie

O niepodległą. Rok 1914 

Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 
1975–1989 

Głową w ścianę. Stefan Kisielewski - historia 
intelektualnego chuligana 

Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933 

Marzec 1968 

„Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas…” Internowani 
w latach 1944-1947 

Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społeczno-
politycznego w Polsce Ludowej w latach 1945-1989 

Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929-2010 

wrzesień/październik 2017

wrzesień/październik 2017

listopad/grudzień 2017 

listopad/grudzień 2017

styczeń/luty 2018

styczeń/luty 2018

marzec/kwiecień 2018

marzec/kwiecień 2018

maj/czerwiec 2018

maj/czerwiec 2018

Termin ekspozycjiTytuł wystawy
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Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy 
relatywizm moralny środowisk prawniczych?

Głównym przedmiotem konferencji będzie analiza i poszerzenie wiedzy 
o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz 
zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. 
Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, 
czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru 
sprawiedliwości w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989. 
Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów 
państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja 
indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też 
przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych.
22 lutego 2018 r., Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania - 
kontrowersje - perspektywy 

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku budziły i budzą wśród historyków oraz 
specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie naukowe. 
Szczególną popularnością badaczy cieszą się trudne dla wzajemnych 
stosunków czasy okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat powojennych. 
Zwłaszcza w ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji dotyczących 
wzajemnych relacji obu narodów, które stały się głośne nie tylko w Polsce, 
wywołując wiele kontrowersji. Problemy wzbudzały przy tym nie tylko 
stawiane tezy, ale także kwestie natury metodologicznej i źródłoznawczej. 
W związku z powyższym, organizujemy konferencję poświęconą właśnie tym 
zagadnieniom.
lipiec 2018 r., Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” 
w Kielcach

KONFERENCJE
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www.ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne

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

MATERIAŁY EDUKACYJNE

TEKI EDUKACYJNE
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„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”



www.pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry

Gry są jedną z form działalności edukacyjnej, którą kierujemy do młodszych 
odbiorców. Pozwalają one przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej 
zabawy.

7. W obronie Lwowa to pierwsza część 
lotniczej trylogii. Zadaniem 7. Eskadry 
Myśliwskiej jest powstrzymanie 1. Armii 
Konnej, która galopuje w kierunku 
Lwowa. Polscy i amerykańscy lotnicy 
starają s ię zatrzymać natarcie 
bolszewików na linii Bugu. Po raz 
pierwszy w historii samoloty walczą 
z uzbrojoną w karabiny kawalerią. Ciąg 
dalszy historii eskadr noszących 
t o  s a m o  „ g w i a ź d z i s t e  g o d ł o ”  
przedstawiają osadzone w czasie 
II wojny światowej gry 111 i 303. Gra dla 
dwóch osób. Zawiera dwa warianty: 
prosty dla dzieci od 8 roku życia 
i zaawansowany dla dorosłych.

111: Alarm dla Warszawy jest 
planszową grą historyczną przezna-
czoną dla dwóch osób. Jej akcja 
rozgrywa się we wrześniu 1939 r. 
i odtwarza walkę w obronie polskiego 
nieba, jaką toczyła m.in. 111 Eskadra 
Myśliwska. Niemieckie Luftwaffe 
atakuje stolicę Polski –Warszawę. 
Zadaniem lotnictwa polskiego jest 
strącenie niemieckich bombowców
zanim dotrą nad miasto. Z pomocą 
Polakom przychodzi artyleria przeciw-
lotnicza i ukryte przed wzrokiem Niemców lotniska polowe. Również chmury 
mogą wprowadzić wiele emocji podczas powietrznych pojedynków. 
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303 jest szybką wojenną grą planszową dla 
dwóch osób. Jeden z graczy dowodzi siłami 
Royal Air Force broniącym Wielkiej 
Brytanii, a drugi atakuje niemieckim 
Luftwaffe. Zadaniem lotnictwa III Rzeszy 
jest zbombardowanie Londynu, a celem 
lotnictwa alianckiego powstrzymanie 
agresora. Każdy z graczy dysponuje 
sześcioma różnymi samolotami za pomocą 
których prowadzi operację wojenną na 
planszy, nawiązującej do stołu dowodzenia 
RAF. Podniebne pojedynki rozstrzygane są 
przy użyciu specjalnie zaprojektowanych 
kości. 

ZnajZnak to gra edukacyjna, która za pomocą 133 symboli opowiada historię 
Polski od 1918 do 1989 roku. Przeznaczona jest dla 2 do 16 graczy 
w wieku od 10 lat (w zależności od wariantu możliwa jest gra w parach lub 
w większych grupach). „ZnajZnak” składa się ze 132 kart, na każdej jest 
pokazanych 12 ze 133 różnych symboli dotyczących najnowszej historii 
Polski. Jeżeli weźmiemy dowolne dwie karty i uważnie się im przyjrzymy, 
okaże się, że zawsze mają one jeden wspólny symbol. Gracz ma za zadanie 
jak najszybciej znaleźć ten wspólny symbol na dwóch leżących na stole 
kartach i podać jego nazwę. Jeżeli mu się to uda, swoją kartę oddaje
przeciwnikowi. Jeżeli nie zna nazwy znaku, odwraca kartę, odczytuje definicję 
symbolu, a na stół wykłada nową kartę i gra toczy się dalej. Wygrywa ten, 
kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart z ręki.

ZnajZnak–Monte Cassino jest grą 
edukacyjną przeznaczoną dla dwóch 
graczy, w której wiedza na temat jednej 
z najważniejszych bitew II wojny światowej 
przychodzi samoistnie podczas zabawy. 
W trakcie rozgrywki gracze uczą się 
rozpoznawać między innymi wybranych 
żołnierzy, oznaki jednostek biorących 
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udział w bitwie, uzbrojenie oraz najważniejsze daty. Występujące na kartach 
133 symbole zostały dobrane w taki sposób, by ukazać tę decydującą bitwę 
w szerokiej, międzynarodowej perspektywie, która podkreśli bohaterski 
wysiłek nie tylko Polaków, ale i wszystkich aliantów.

ZnajZnak–Sport to kolejna część 
popularnej  ser i i  g ier  „ZnajZnak”,  
w y r ó ż n i a j ą c e j  s i ę  p o ł ą c z e n i e m  
emocjonującej rozgrywki z ciekawym 
przekazem edukacyjnym. Dzięki grze 
można poznać najlepszych sportowców, 
znaki najważniejszych klubów sportowych, 
największe rekordy, historię walki 
w konspiracji… Składające się na grę 
63 karty są prawdziwą skarbnicą wiedzy 
i sportowych ciekawostek. Fani sportu na 
pewno nie będą zawiedzeni!

ZnajZnak–Pamięć to przygotowana 
z myślą o młodszych graczach gra 
pamięciowa, w której wiedza przychodzi 
sama podczas rozgrywki. Na kartach 
u m i e s z c z o n o  w y b r a n e  s y m b o l e  
z najnowszej historii Polski. Wśród 
zakrytych kart należy znaleźć parę takich 
samych symboli a potem odkryć właściwą 
z 16 kart z nazwami wyłożonymi obok. Gra 
zawiera wariant dla najmłodszych graczy. 
W załączonej broszurze można znaleźć 
komentarz historyczny do każdego 
symbolu.

Polak Mały za pomocą puzzli – które można również wykorzystać do zabawy 
w memory – zapoznaje najmłodszych z polskimi symbolami narodowymi: 
flagą, herbem i słowami hymnu. W załączonej broszurze zamieszczono 
instrukcje gier dla dzieci w różnym wieku, od 4 do 8 lat.
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Kolejka opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. 
Zadanie graczy (od 2 do 5) wydaje się proste. Muszą wysłać swoją, złożoną 
z pięciu pionków, rodzinę do sklepów na planszy i kupić wszystkie towary 
z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu 
osiedlowych sklepach są puste…

Reglamentacja. Gra na kartki przypomina o jednym z najbardziej 
wymownych symboli upadku peerelowskiej gospodarki. Cofacie się 
do czasów PRL, by zimą 1983 roku powalczyć o dodatkowe kartki na mięso, 
cukier i inne dobra. Waszym zadaniem jest zrobienie zakupów przed 
zapowiedzianą wizytą gości. Niestety towar w sklepie jest reglamentowany, 
a kartki z przydziału często nie odpowiadają temu co musicie kupić. 
Potrzebne kupony reglamentacyjne mają za to inni. Szybko orientujecie się, 
że sukces zależy od sprawnego wymieniania się kartkami z graczami 
stojącymi w kolejce. 

Awans-Zostań marszałkiem Polski to gra edukacyjna, która w atrakcyjny 
sposób ułatwia poznanie dystynkcji obowiązujących w Wojsku Polskim 
w 1939 r. Dołączone do gry opracowanie zawiera, oprócz zasad gry, bogato 
ilustrowany i przejrzysty przewodnik po polskich mundurach wojskowych 
sprzed wybuchu wojny. Istotnym uzupełnieniem jest galeria 17 postaci - 
bohaterów wojny 1939 r. Reprodukcjom archiwalnych fotografii towarzyszy 
nie tylko biogram danej postaci, ale także opis pozwalający odczytać 
dystynkcje znajdujące się na mundurze postaci. Dzięki informacjom 
zawartym w tym opracowaniu każdy będzie potrafił odczytać zdjęcia 
przedwojennych oficerów i przekona się, że na najsłynniejszych zdjęciach 
Witolda Pileckiego wcale nie jest on rotmistrzem…

Pamięć'39 jest oparta na zasadach 
popularnej gry „Memory”. Operując 
archiwalnymi zdjęciami wprowadza 
uczniów w tematykę kampanii  
wrześniowej 1939 r. Dołączona do gry 
b r o s z u r a  z a w i e r a  k o m e n t a r z  
historyczny do poszczególnych 
fotografii.
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www.pamiec.pl/pa/portale-tematyczne

www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl
Wyjątkowe wydarzenie, jakim była trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II 
do Polski, przypomina specjalny portal internetowy, przygotowany przez 
Archiwum IPN.

www.zagonczyk.ipn.gov.pl
Portal przypomina historię Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – żołnierza 
Armii Krajowej, a po 1945 roku podziemia niepodległościowego. „Zagończyk” 
został stracony razem z Danutą Siedzikówną „Inką” 28 sierpnia 1946 roku.

www.wybory1947.pl
Na portalu zgromadzono archiwalne dokumenty i fotografie, a także materiały 
edukacyjne dotyczące jednego z mitów założycielskich tzw. Polski Ludowej – 
sfałszowanych przez komunistów wyborów do Sejmu z 19 stycznia 1947 
roku.
www.polska1918-89.pl
Aby pomóc osobom poszukującym rzetelnej wiedzy, powstała elektroniczna 
wersja publikacji „Od niepodległości do niepodległości”.

PORTALE TEMATYCZNE
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www.ppp.ipn.gov.pl
Na portalu można znaleźć materiały poświęcone historii Polskiego Państwa 
Podziemnego, w tym: rys historyczny, Testament Polskiego Państwa 
Podziemnego, sylwetki przywódców, relacje świadków, fi lmy 
z wypowiedziami historyków na temat Polskiego Państwa Podziemnego 
oraz zapisy konferencji naukowych.

www.inka.ipn.gov.pl
Znajdziemy tu biografię bohaterskiej sanitariuszki, tekst o 5. Wileńskiej 
Brygadzie AK, a także zdjęcia i dokumenty dotyczące Danuty Siedzikówny

www.polskiepodziemie.pl
Strona zawiera ogromny zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny 
sposób ukazują istotę Polski podziemnej. Uzupełnieniem tych materiałów są 
teksty historyków z lubelskiego oddziału IPN, zawierające informacje o sensie 
i działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego zwalczania 
przez komunistyczny aparat represji.

www.oblawaaugustowska.pl
Obława Augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach 
dokonana przez Sowietów, którzy wywieźli w nieznane miejsce i zamordowali 
592 osoby związane z polskim podziemiem akowskim. Na portalu można 
znaleźć wyniki dotychczasowych badań naukowych nad przebiegiem 
Obławy, listy ofiar, ich zdjęcia, filmy oraz mapy.

PORTALE TEMATYCZNE
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www.wilczetropy.ipn.gov.pl
Portal o Mazowszu i Podlasiu w ogniu w latach 1944-1956. Tamtejsze 
powojenne podziemie niepodległościowe było kontynuacją działalności 
niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej. Na portalu przedstawiono 
losy konspiratorów, a także nasze propozycje edukacyjne: publikacje, mapy, 
teksty piosenek i trasy rajdów historycznych.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
Portal dotyczy poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 
z lat 1944–1956. Zawiera informacje o ich ekshumacjach i identyfikacjach 
na podstawie badań DNA.

www.zbrodniawolynska.pl
Zawiera podstawowe informacje na temat zbrodni wołyńskiej, kalendarium, 
relacje świadków, informacje o śledztwach prowadzonych przez 
prokuratorów IPN-KŚZpNP, materiał zdjęciowy oraz czytelnię, w której można 
znaleźć publikacje na temat zbrodni.

www.truthaboutcamps.eu
Witryna edukacyjna dostępna w wersji polskiej, angielskiej i bułgarskiej, 
przedstawia podstawowe informacje o obozach koncentracyjnych i 
ośrodkach natychmiastowej zagłady utworzonych przez III Rzeszę 
Niemiecką na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej.

www.martyrologiawsipolskich.pl
Strona prezentuje wszelkie formy represji jakim podlegała wieś w okresie 
okupacji niemieckiej i sowieckiej, z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych ziem polskich, w tym Kresów Wschodnich i ziem wcielonych 
do III Rzeszy.

PORTALE TEMATYCZNE
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www.okulicki.ipn.gov.pl
Portal edukacyjny o jednym z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego, 
kawalerze orderu Virtuti Militari, przyznanego za czyny bojowe podczas wojny 
polsko–bolszewickiej 1920 r., przede wszystkim zaś ostatnim dowódcy Armii 
Krajowej.

www.czerwiec76.ipn.gov.pl
Zawiera rys historyczny kryzysu społeczno–politycznego „w pigułce”, 
szczegółowe kalendaria wydarzeń, teksty o represjach i pomocy 
represjonowanym, galerię zdjęć i notacje, bibliografię prac IPN związanych z 
tematem, a także quiz sprawdzający wiedzę.

www.zyciezazycie.pl
Portal stawia sobie za cel upamiętnienie tych wszystkich obywateli II RP, 
którzy w czasie II wojny światowej byli represjonowani przez okupanta 
niemieckiego za pomoc eksterminowanej ludności żydowskiej. Nie zapomina 
także o innych pomagających – przede wszystkim tych uhonorowanych za 
swe zasługi.

www.grudzien70.ipn.gov.pl
W wirtualnej przestrzeni (podzielonej na działy historia, ofiary, galerie, 
czytelnia, kalendarium, dokumenty i multimedia) zawartych zostało wiele 
materiałów opisujących grudniową rewoltę. Szczególną uwagę zwracają 
autentyczne zdjęcia filmowe pokazujące determinację robotników i ogrom siły 
użytej przez komunistów.

PORTALE TEMATYCZNE
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www.czerwiec56.ipn.gov.pl
Portal zawiera mnóstwo ciekawych materiałów dokumentujących wydarzenia 
związane z pierwszym buntem robotników w PRL. Najlepiej zacząć od 
obejrzenia filmu na stronie głównej, który stanowi tzw. historię w pigułce – 
bogaty materiał zdjęciowy w skrócie prezentuje, co działo się w Poznaniu w 
1956 roku.

www.1wrzesnia39.pl www.17wrzesnia39.pl
Tematem portalu jest Wrzesień '39. Można tu znaleźć kalendarium wydarzeń, 
które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, jak i samej wojny obronnej 
na ziemiach polskich, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje 
świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów, można także zagrać w grę 
tematycznie związaną z kampanią polską.

www.rok1989.pl
Celem portalu jest przedstawienie roli Polski w wydarzeniach 1989 r. na tle 
innych państw Europy Środkowo–Wschodniej. Można tu znaleźć kalendaria 
wydarzeń 1989 w Polsce i innych krajach byłego bloku sowieckiego, krótką 
historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, 
fragmenty filmów itd. Informacje opracowano w kilku wersjach językowych.

www.kultura-niezalezna.pl 
Portal stawia sobie za cel uświadomienie społeczeństwu skali niezależnych 
działań w sferze kultury, podejmowanych w dekadzie lat osiemdziesiątych, 
oraz ukazanie – szczególnie młodemu pokoleniu – roli, jaką kultura 
niezależna odegrała w kształtowaniu postaw czy dokonywaniu wyborów w 
komunistycznej rzeczywistości.

www.korbonski.ipn.gov.pl
Witryna poświęcona Stefanowi Korbońskiemu, adwokatowi, działaczowi 
państwowemu, jednemu z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego 
okresu okupacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego lat 1945–1947.
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www.xj.popieluszko.pl
Serwis opowiada historię życia poprzez wirtualną wędrówkę po pokoju 
duchownego. Został pomyślany w ten sposób, by nawiązywać do 
rzeczywistych pomieszczeń, w których żył i pracował ks. Jerzy. W wirtualnym 
pokoju znajdują się także przedmioty symbolizujące kolejne etapy życia 
kapłana – jak np. czapka żołnierska, będąca odniesieniem do lat służby 
wojskowej kleryka Popiełuszki.

www.sierpien1980.pl
Na portalu historyczno-edukacyjnym można znaleźć nieznane dokumenty 
Służby Bezpieczeństwa, galerie zdjęć z narodzin i karnawału „Solidarności”, 
fragmenty filmów, relacje uczestników tamtych dni, kalendarium wydarzeń – 
oraz wiele innych ciekawych materiałów.

www.marzec1968.pl
Portal zawiera kompendium wiedzy na temat wydarzeń marca 1968 roku. To 
historia pokazana w nowoczesnej formie. Krótkie teksty historyczne, dużo 
nieznanych zdjęć, filmy operacyjne Służby Bezpieczeństwa i fragmenty 
ścieżki dźwiękowej z „Dziadów” Kazimierza Dejmka to niektóre z elementów 
portalu. 

www.13grudnia81.pl
Znajdziemy tu podane w przystępnej formie podstawowe fakty, chronologię 
wydarzeń, relacje świadków, które związane są z wprowadzonym 13 grudnia 
1981 r. stanem wojennym. Jest również możliwość zapoznania się z 
publikacjami naukowymi i filmami dokumentalnymi.

www.pilecki.ipn.gov.pl
Strona edukacyjna poświęcona „ochotnikowi do Auschwitz” rotmistrzowi 
Witoldowi Pileckiemu. To nie tylko historia jednego z najodważniejszych ludzi 
ruchu oporu w II wojnie światowej, to także Pilecki nieznany – malarz, poeta. 
Historia pokazana w nowoczesnej, atrakcyjnej formie.

www.katyn.ipn.gov.pl
Zawiera podstawowe informacje na temat Zbrodni Katyńskiej, kalendarium, 
listy pisane przez ofiary, informacje o śledztwie prowadzonym przez 
prokuratorów IPN-KŚZpNP, materiał zdjęciowy oraz czytelnię, w której można 
znaleźć publikacje na temat Zbrodni.
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KONTAKT

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”
ul. Warszawska 5

25–514 Kielce
tel. 696 826 381

e-mail: przystanek.kielce@ipn.gov.pl 
facebook/ipn.kielce

Adres do korespondencji  
Instytut Pamięci Narodowej 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
al. Na Stadion 1 
25–127 Kielce 
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