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Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy napływające ze szkół liczne informacje o realizacji kolejnego już 

etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 

Narodowej w Warszawie. Wobec licznych niedostatków polskiej szkoły, a zwłaszcza wobec ograniczenia 

liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii, działania instytutu wypełniają niebezpieczną lukę, jaka 

powstała w programie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Oferta instytutu, a szczególnie oddziału warszawskiego IPN, jest nowatorska, nowoczesna w formie i spo-

tyka się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W zajęciach uczestniczą często 

także organizacje pozaszkolne takie, jak harcerstwo, towarzystwa historyczne, instytucje samorządowe i pań-

stwowe. 

Prowadzone przez pracowników pionu edukacyjnego wykłady i warsztaty składające się na cykl „Korepe-

tycje z historii” mają wysoką renomę i znakomicie przygotowują młodzież do podołania wymaganiom matu-

ralnym. Liczne inicjatywy plenerowe, takie jak rajdy, ogniska, inscenizacje historyczne, i akcje upamiętniają-

ce, a także koncerty i pokazy filmów pozwalają w żywy i ciekawy sposób poznawać wydarzenia z niedawnej 

przeszłości skazane w dobie PRL na zatajenie i przemilczenie. Towarzyszące inicjatywom starannie przygo-

towane publikacje sprawiają, że nawet po zakończeniu cyklu edukacyjnego w bibliotekach szkolnych pozo-

staje po nim trwały ślad i przydatne młodzieży informacje historyczne. 

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa inicjatywa zwiedzania i poznawania historii więzienia moko-

towskiego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, miejsca kaźni licznych żołnierzy wyklętych, których 

szczątki są obecnie ekshumowane na powązkowskiej Łączce. Dzięki stałej umowie między warszawskim 

oddziałem IPN a zarządem więzienia możliwe jest prowadzenie na terenie placówki penitencjarnej zajęć edu-

kacyjnych dla studentów i starszej młodzieży licealnej. Szczególnym walorem tego przedsięwzięcia jest fakt, 

że osobą oprowadzającą jest pan Jacek Pawłowicz, niegdysiejszy więzień tego zakładu i autor opracowania 

historycznego na jego temat. Warto podkreślić, że warszawscy edukatorzy włączyli się także w zajęcia reso-

cjalizacyjne dla osadzonych w więzieniu osób, prowadząc dla nich wykłady historyczne. 

Pełni uznania dla działań referatu edukacyjnego oddziału warszawskiego IPN składamy na Pana ręce go-

rące podziękowania dla pana Jacka Pawłowicza i jego zespołu za ponadstandardową ofiarność i zaangażowa-

nie w wypełnianiu zadań edukacyjnych, a także ich niezwykle wysoki poziom merytoryczny. 

Mamy nadzieję, że trwająca już od wielu lat współpraca między IPN a szkołami i instytucjami samorzą-

dowymi Mazowsza będzie nadal rozwijać się pomyślnie. 

Gratulujemy wspaniałych inicjatyw i życzymy wielu sukcesów w nowym 2014 roku. 

 

 

Stanisław Karczewski 

Marek Martynowski 

Jan Maria Jackowski 

Krzysztof Słoń 

Henryk Górski 

Bogdan Pęk 

Robert Mamątow 

Przemysław Błaszczyk 

Bohdan Paszkowski 

Wojciech Skurkiewicz 

Janina Sagatowska 

Zdzisław Pupa 

Andrzej Matusiewicz  




