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Wrzesień pamięci
Akcja edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej
w mediach elektronicznych
Katarzyna Rembacka, kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN-u w Szczecinie
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W 2014 roku obchodzimy szereg
ważnych rocznic dotyczących
II wojny światowej. We wrześniu mija
75 lat od napaści na Polskę dwóch
agresorów – Niemców i Sowietów. Ich
obecność na polskich ziemiach
symbolizują niewyobrażalne zbrodnie.
Jest jednak i inny symbol tego okresu,
zwiastujący opór wobec okupantów
– to znaczek Polski Walczącej.
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Instytut Pamięci Narodowej zainicjował w całym kraju akcję „Wrzesień pamięci”, która prowadzona jest w internecie. Na stronie portalu
edukacyjnego http://pamiec.pl/ oraz w ramach
multimedialnego projektu IPN TV odnaleźć
można artykuły popularnonaukowe, materiały
do pobrania (książki, teki edukacyjne, archiwalne dodatki do prasy), produkcje przygotowane
specjalnie dla IPN TV (w tym relacje świadków
historii), tematyczne portale internetowe IPN-u,
gry on-line i gry planszowe IPN-u dotyczące II
wojny światowej czy propozycje ciekawych wystaw z zakresu II wojny światowej przygotowanych przez IPN.
Na szczególną uwagę zasługuje dział poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu, które
rozpoczęło swoją działalność 27 września 1939
r. Jak napisał Prezes IPN-u, dr Łukasz Kamiński, „(…) było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe
Rządowi RP na uchodźstwie, nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju”. Pod
adresem
http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-

podziem/14057,Polskie-Panstwo-Podziemne.
html zainteresowani pedagodzy odnajdą nie tylko szereg ważnych informacji dotyczących tego
tematu, ale również konkretne pomoce, które
mogą wykorzystać w pracy wychowawczej i merytorycznej.
Istnieje zatem możliwość bezpłatnego pobrania i wydrukowania wystawy Przywódcy Polski
Walczącej, zapoznania się z wypowiedziami historyków oraz relacjami świadków oraz wykorzystania scenariusza obchodów uroczystości
przygotowanego dla szkół pt. My z niego wszyscy…
W powyższym zestawie pewną nowością jest
przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej
IPN-u „elektroniczna” ekspozycja. Składa się ona
z piętnastu plansz prezentujących sylwetki przywódców, „którym przyszło stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom”, i którzy „za przywiązanie
do idei wolnej ojczyzny i wierną służbę Rzeczpospolitej zapłacili wysoką cenę: wygnania, więzienia, życia”. Uczniowie będą mogli zatem zobaczyć „oblicze” Polski Walczącej i dowiedzieć się,
kto stał na jej czele.
Przywołane zostały takie postaci, jak: Władysław Raczkiewicz, prezydent RP na uchodźstwie, Tadeusz Komorowski „Bór”, Naczelny
Wódz Polskich Sił Zbrojnych i dowódca Armii
Krajowej, czy Kazimierz Pużak „Seret”, Przewodniczący Rady Jedności Narodowej. Taki dobór
osób świadczy o rozległej działalności Polskiego
Państwa Podziemnego – mamy tu bowiem do
czynienia zarówno z pionem wojskowym, jak
i cywilnym oraz realną siłą polityczną obecną
również na arenie międzynarodowej.
Wszystkich zainteresowanych odsyłam zatem
na stronę portalu edukacyjnego http://pamiec.
pl/, licząc, że taka forma popularyzowania wiedzy znajdzie życzliwy odbiór środowiska nauczycielskiego.

