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TEKI  EDUKACYJNE IPN 
 

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej, Warszawa 
 

 

 

Auschwitz : pamięć dla przyszłości. – Warszawa : IPN, 2003 

sygn. 72069 
Pakiet podzielony jest na dwie części: materiały dla ucznia oraz materiały dla 

nauczyciela. Materiały dla ucznia obejmują esej omawiający powstanie 

i funkcjonowanie obozu, słownik pojęć, biogramy, tablicę synchronistyczną oraz 

różnorodny materiał źródłowy w postaci fragmentów wspomnień i relacji ofiar 

i oprawców, dokumenty oraz zdjęcia. W części dla nauczyciela znalazły się trzy 

scenariusze lekcji sporządzone na podstawie wyboru źródeł. W scenariuszach lekcji 

języka polskiego proponuje się wykorzystanie dramy, a ostatni z nich może pomóc 

podsumować zwiedzanie muzeum Auschwitz. Bogaty materiał źródłowy daje 

nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji według własnych pomysłów. 

 

Czerwiec ’76 : krok ku wolności. – Warszawa : IPN, 2003 

sygn. 72071 
Pakiet przybliża jedno z ważniejszych wydarzeń z historii Polski – protest robotniczy 

w czerwcu 1976r. Wśród dokumentów umieszczonych w części dla ucznia znajdują 

się notatki, protokoły, instrukcje i list ówczesnych władz wojewódzkich i centralnych 

oraz telegramy i deklaracje wysyłane w tym czasie przez zakłady pracy. Teka zawiera 

również teksty z literatury pięknej (wiersze), tablicę synchronistyczną, słownik pojęć, 

biogramy oraz bogaty materiał ikonograficzny. Scenariusze można wykorzystać na 

lekcjach języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 

 

Polacy ratujący Żydów w latach II wojny Światowej. – Warszawa : IPN, 

2008 

sygn.73434 
W skład pakietu wchodzą materiały dla nauczyciela, materiały dla ucznia, bogaty 

zestaw kart oraz płyta DVD. Materiały dla nauczyciela to przede wszystkim siedem 

scenariuszy ukazujących postaci Ireny  Sendlerowej i Henryka Sławika oraz 

omawiające różne aspekty i problemy związane  z ratowaniem  Żydów. Dużym 

ułatwieniem dla nauczyciela mogą być propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem 

materiału źródłowego zamieszczonego na kartach i w materiałach dla ucznia. 

Materiały dla ucznia zawierają też m.in. eseje poruszające tematykę motywów 

działania Polaków. Przedstawione są także zasady przyznawania tytułu 

Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.  
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Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941. – Warszawa : IPN, 2003 

sygn.72073 
Pakiet jest pierwszym z planowanej serii trzech pakietów poświęconych Polskiemu 

Państwu Podziemnemu w latach 1939-1945. 

Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiający najważniejsze problemy związane 

z kształtowaniem się polskiego podziemia. Następnie zamieszczono słownik pojęć, 

biogramy ważniejszych postaci i tablicę synchronistyczną. Bogaty materiał źródłowy, 

materiały graficzne, zdjęcia, mapy oraz schematy ukazujące strukturę polskiego 

podziemia publikowane są na luźnych kartach, aby ułatwić prowadzenie lekcji, 

a uczniom obrazowo przybliżyć omawiane zagadnienia. Pakiet zawiera trzy 

scenariusze lekcji historii przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

jeden scenariusz lekcji języka polskiego oparty na lekturze Kamienie na szaniec. 

 

Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński. – Warszawa : IPN, 2003 

sygn.72064 
Pakiet edukacyjny poświęcony jest jednej z najważniejszych postaci w historii Polski 

i Kościoła. Przez pryzmat życia kardynała Wyszyńskiego przedstawiono 

skomplikowany konflikt pomiędzy komunistycznymi władzami PRL, a polskim 

Kościołem. Część dla uczniów obejmuje esej omawiający sytuację Kościoła w Polsce 

w czasach PRL, słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci, tablicę 

synchronistyczną oraz wybór źródeł. Część dla nauczyciela zawiera esej poświęcony 

postaci Stefana Wyszyńskiego, scenariusze lekcji, propozycje tras wycieczek Śladami 

Prymasa Tysiącleci. Wśród scenariuszy znajduje się lekcja historii związana 

z obchodami Milenium, lekcja języka polskiego oparta na wierszu ks. Jana 

Twardowskiego Komańcza oraz projekt edukacyjny. 

 

Stan wojenny. – Warszawa : IPN, 2003 

sygn. 72067 
Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiający genezę i przebieg stanu wojennego, 

następnie zamieszczono biogramy ważniejszych postaci, słownik pojęć, tablicę 

synchronistyczną, kalendarium wydarzeń w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” 

i bibliografię. Pakiet obejmuje bogaty materiał źródłowy – zdjęcia, dokumenty, 

relacje, wspomnienia, fragmenty wydawnictw drugiego obiegu. Zamieszczone 

w pakiecie scenariusze mogą być realizowane na lekcjach historii, języka polskiego 

i wiedzy o społeczeństwie. 
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Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939 – 1947. – Warszawa : IPN, 2002 

sygn.72077 
Problematyka omówiona w tym pakiecie jest jednym z trudniejszych zagadnień 

realizowanych na lekcjach historii. Wiąże się ona z wieloma uprzedzeniami 

i stereotypami. Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiający stosunki polsko-

ukraińskie, dołączony jest bogaty wybór materiałów źródłowych – relacje naocznych 

świadków wydarzeń, meldunki wojskowe oraz dokumenty normatywne. Teka zawiera 

również trzy scenariusze lekcji: Konflikt polsko-ukraiński w latach 1943-1945, 

Ludność ukraińska, a „wielka wędrówka narodów”, Stereotypy i uprzedzenia, 

a przekaz historyczny. 

 

Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej. – Warszawa : IPN, 

2005 

sygn.72075 
Pakiet ma pomóc nauczycielom w przekazywaniu, a uczniom w przyswajaniu wiedzy 

o niewyobrażalnym mordzie blisko 6 mln europejskich Żydów, w tym 3,5 mln Żydów 

polskich. Materiały dla ucznia obejmują esej omawiający przyczyny, poszczególne 

etapy i bilans zagłady oraz słownik pojęć, biogramy, tablicę synchronistyczną, 

materiał źródłowy oraz fragmenty opracowań najwybitniejszych badaczy Shoah. 

W części dla nauczycieli znalazły się cztery scenariusze lekcji historii, języka 

polskiego, wiedzy o społeczeństwie i scenariusz na godzinę wychowawczą 

przeznaczone  zarówno dla gimnazjalistów jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

Zbrodnia katyńska. – Kraków-Warszawa : IPN, 2010  

sygn.73770, 73784, 73785 
Intencją autorów tego pakietu było udostępnienie nauczycielom i uczniom szerokiego 

wyboru materiałów źródłowych i ikonograficznych oraz pomocy naukowych. W 

publikowanych do tej pory materiałach uderza brak ostatecznej informacji o kłamstwie 

katyńskim. Autorzy starają się wypełnić  tę lukę, zamieszczając w niniejszej pozycji 

świadectwa walki o pamięć i prawdę. Materiał opracowany jest zgodnie z nową 

podstawą programową nauczania historii, skierowany jest głównie do uczniów i 

Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, lecz może też być wykorzystany na poziomie 

gimnazjalnym. Na podstawie zawartych materiałów można prowadzić lekcje z historii, 

języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, czy przygotować scenariusz lekcji 

wychowawczej. 

Teka składa się z trzech części: materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia 

oraz kart i płyty CD. 


