
POLSKI WIEK XX
LOSY PAŃSTWA

I NARODU
SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2016/2017

Celem pierwszego cyklu seminarium 
Polski wiek XX – losy państwa i narodu jest 
przedstawienie konsekwencji II wojny świa-
towej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Pol-
skiej, która we wrześniu 1939 roku stała 
się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej 
i Związku Sowieckiego. Dokonując napaści 
na Polskę oba państwa totalitarne realizo-
wały dwustronny układ z 23 sierpnia 1939 

roku, znany pod nazwą paktu Ribbentrop-
-Mołotow. Zbrodnie i zniszczenia material-
ne spowodowane wskutek tego złowro-
giego nie tylko dla Polaków porozumienia 
dotknęły Rzeczpospolitą i większość jej 
mieszkańców, a także inne państwa tej 
części Europy. Skutki paktu przetrwały ry-
chły konflikt między Niemcami a ZSRS, któ-
ry wybuchł w 1941 r. Zakończenie II wojny 
światowej nie przyniosło bowiem Polsce 
utraconej w 1939 roku niepodległości, lecz 
narzuconą przez ZSRS komunistyczną dyk-
taturę. 

W przeddzień wybuchu wojny wielo-
narodowe państwo polskie dumnie mogło 
poszczycić się  licznymi osiągnięciami po-
litycznymi, kulturalnymi, gospodarczymi. 
Dwa totalitaryzmy doprowadziły do znisz-
czenia tego dorobku i okaleczenia społe-
czeństwa polskiego w sposób nieznany 
w jego dziejach, zadając nieodwracalne 
straty jego elitom. Szkolenie ma na celu 
przedstawienie niektórych zagadnień, 
związanych z tym okresem dziejów Polski, 
poddanej bezwzględnej okupacji dwóch to-
talitaryzmów.

CYKL: MIĘDZY DWOMA 
TOTALITARYZMAMI

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą 
udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po 
każdych zajęciach co najmniej trzy zajęcia (lekcja, wycieczka, 
zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu 

kursu stosowny certyfikat MEN i IPN 
(czerwiec 2017 r.). 

L.p Tytuł spotkania Data Miejsce

1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego 15.11.2016
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

2.
Zbrodnie niemieckie i sowieckie  na przedstawicielach polskich elit w 

pierwszym okresie okupacji
(wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

15.12.2016
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej 16.01.2017
Godz. 14.00

Łańcut, Markowa
(spotkanie odbędzie się w ramach 

konferencji)

4. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej 15.02.2017
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 
1944–1948

15.03.2017
Godz. 14.00 Rzeszów, Zamek Lubomirskich

6. Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim 
w 1937 r.

6.04.2017
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

Forma szkoleń:
Wykład merytoryczny – 45 minut.

Warsztaty – praca ze źródłami, z uwzględnieniem elementów dziedzictwa 
kulturowego – 45 minut. 

Inna forma edukacyjna, dobrana do tematyki spotkania (np. fragment 
filmu, rozmowa ze świadkiem historii, dyskusja, etc.) – 30 min

Zgłoszenia: 
Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie informacji (Imie i naziwsko, Adres i nazwa szkoły i telefon kontaktowy) drogą mailową  na adres: 

jakub.izdebski@ipn.gov.pl . Termin składania zgłoszeń do 9.11.2016 r

Kontakt: 
Jakub Izdebski, tel. 17 867-30-30, 604-613-781, jakub.izdebski@ipn.gov.pl

Materiały: 
http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie

Szkolenie organizowane jest we współpracy
Instytutu Pamięci Narodowej 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

TEMATYKA I HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ:


