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 Zbliża się inauguracja nowego roku szkolnego 2012/2013. Przyniesie on – jak każdy 
wcześniejszy – wiele wyzwań nie tylko dla uczniów, ale także dla Państwa. Zmieniające się podstawy 
programowe, reformy organizacyjne, nowe koncepcje pracy wychowawczej – z tym wszystkim 
przyjdzie nauczycielom zmierzyć się w najbliższych miesiącach. Znając tę rzeczywistość, pracownicy 
Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, jak co roku od przeszło dekady, przygotowali 
ofertę służącą wspieraniu edukacji historycznej (nie tylko podczas kursu historii, lecz także w czasie 
nauczania szerokiej gamy przedmiotów humanistycznych oraz pracy wychowawczej). Za kilka dni do 
Państwa rąk dotrze tegoroczna Oferta edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej oraz propozycje 
regionalne przygotowane przez pracowników Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej IPN. Zapraszam do 
korzystania z prezentowanych tam form aktywności, które przeznaczone są dla niemal wszystkich 
poziomów kształcenia – od szkoły podstawowej aż po edukację akademicką. Co miesiąc w całym kraju 
pracownicy IPN oferują ok. 100 propozycji działań o charakterze edukacyjnym i naukowym. 
Szczegółowe informacje i niezbędne kontakty znajdą Państwo na stronie www.ipn.gov.pl/edukacja.       
      W tym roku szkolnym klasy pierwsze szkół ponadgimnazjalnych rozpoczną naukę historii 
według nowej podstawy programowej, od dziejów XX wieku. W związku z tym chciałbym przypomnieć 
o szerokiej ofercie IPN wspomagającej nauczanie historii minionego stulecia. Bezpłatne materiały, 
opracowania i informacje znajdą Państwo m.in. na naszych portalach edukacyjnych 
www.polskiemiesiace.pl. W sposób szczególny polecam Państwa uwadze ukazujący się od kilku 
miesięcy popularnonaukowy miesięcznik IPN „Pamięć.pl”, którego bezpłatne egzemplarze docierają do 
ponad 5 tys. szkół w Polsce. Pismo zostało utworzone w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez 
nauczycieli-historyków. Mamy nadzieję, że  będzie stanowić istotne wsparcie w pracy nauczycielskiej, a 
jednocześnie zachęci młodzież do lektury tekstów popularnonaukowych i rozszerzania wiedzy na temat 
przeszłości. Zamieszczane w „Pamięci.pl” artykuły z pewnością będą także pomocne w realizacji 
przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” – w tym kontekście polecamy przede 
wszystkim cykl „Spory historyków”. Co ważne, każdy archiwalny numer pisma można bezpłatnie pobrać 
ze strony internetowej www.pamiec.pl, co pozwoli wykorzystywać artykuły bez żadnych kosztów 
ponoszonych przez szkołę czy uczniów. 
 Szanowni Państwo, 
od ponad dekady IPN stara się wspierać edukację historyczną Polaków i wspomagać w tej misji 
nauczycieli i wychowawców. Jednocześnie otrzymujemy ze strony środowiska nauczycielskiego wyrazy 
poparcia dla misji Instytutu i wymierną pomoc w jej realizacji. Bardzo za to dziękuję i zapewniam, że 
żadna z próśb płynąca do IPN ze środowiska szkolnego nie pozostanie bez naszej odpowiedzi. 
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