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Zmiana na stanowisku naczelnika Delegatury IPN
w Opolu
Od 1 stycznia 2022 roku, decyzją prezesa IPN dr. Karola
Nawrockiego, pełniącą obowiązki Naczelnika Delegatury IPN w
Opolu została dr Iwona Demczyszak. Wcześniej tę funkcję
pełniła Renata Wojciechowska.
Dr Iwona Demczyszak – absolwentka
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zakresu dydaktyki historii Wykorzystywanie
aktywnych metod dydaktycznych w
nauczaniu historii w pracy z młodzieżą
niewidomą

i

słabowidzącą
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Nauczyciel mianowany. Od 16 lat edukator
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej,
następnie Biura Edukacji Narodowej IPN we
Wrocławiu. Koordynowała w regionie
dolnośląskim i opolskim kilka ogólnopolskich
projektów edukacyjnych IPN: „Lekcje z
historii PRL”, „O tym nie można
zapomnieć…spotkania z kobietami, które
przeszły piekło Ravensbrück”, „Co kryją
archiwa IPN?”, „Opowiem ci o wolnej
Polsce”.
Od grudnia 2015 r. koordynuje projekt edukacyjny Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich
dla uczniów szkół średnich, który zyskał uznanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego (2019). Współorganizatorka z ramienia IPN Wałbrzyskiego Powiatowego
Turnieju Debat Oksfordzkich, skierowanego do młodzieży szkół podstawowych
(2019–2020).
Autorka scenariusza lekcji „Solidarność – narodziny legendy dla szkół polskich poza
granicami kraju” [w]: „Teka edukacyjna IPN Z Solidarnością do wolności,” SzczecinWarszawa 2011. Od kilku lat rozwija ofertę IPN skierowaną do młodzieży niewidomej i
słabowidzącej. Zrealizowała kilka własnych pomysłów edukacyjnych m.in.
uwzgledniających potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Autorka materiałów

dydaktycznych w pełni dostosowanych do percepcji niewidomych i słabowidzących
„Solidarność – narodziny legendy”, Wrocław 2010, a także „Ośmiornica czyli Solidarność
Walcząca na celowniku Bezpieki”, Wrocław 2013. Od kilku lat koordynuje projekt ﬁlmowowarsztatowy „Historia dla ciebie i dla mnie”, uwzględniający potrzeby edukacyjne osób
niewidomych
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Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu edukacyjnego „Niewidomi debatują”, w ramach
którego przeprowadzono we Wrocławiu pierwsze w Polsce warsztaty z zakresu debaty
oksfordzkiej dla niewidomych i słabowidzących. Projekt został uwieńczony pierwszą
publiczną debatą osób niewidomych i słabowidzących w Sejmie RP w 2017 r.
W okresie od czerwca 2018 do marca 2020 koordynatorka projektu notacyjnego, w ramach
którego powstało kilkanaście relacji ze świadkami historii. Współautorka materiałów
edukacyjnych przygotowanych dla nauczycieli przez Biuro Edukacji Narodowej IPN i
Ministerstwo Edukacji Narodowej Korzenie totalitaryzmu edycja 2019/2020, współautorka
ﬁlmu edukacyjnego „Armia Berlinga, czy Stalina?” (2020). Od dwóch lat współorganizuje z
Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu ogólnopolski konkurs dla wyższych uczelni
mundurowych „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Koordynatorka ekspozycji i
uroczystego otwarcia wystawy „Tu rodziła się Solidarność” w Polkowicach (21 lipca 2020).
Autorka wystawy „Tu rodziła się opozycja” (2021). W przygotowaniu materiały edukacyjne
dla szkół średnich „Armia pod obcą komendą. Ludowe Wojsko Polskie 1943–1989 (91)”
oraz materiały edukacyjne o Solidarności Walczącej.

