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„Mój pierwszy zeszyt”. Projekt IPN dla
pierwszoklasistów

  

  

  

  

  

 

3 września 2018 roku, podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, Instytut Pamięci
Narodowej na terenie całego kraju zainaugurował projekt edukacyjny, polegające na
przekazaniu każdemu spośród pierwszoklasistów zeszytów z wizerunkami Ojców Niepodległości
oraz ołówków z #mojaniepodległa nawiązującym do 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Dr Katarzyna Pawlak-Weiss wzięła udział w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego
połączonej z uroczystym otwarciem kompleksu szkolnego w Lutyni. Rok szkolny z nowo
pasowanymi uczniami powitali także m.in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu zainaugurowała ogólnopolską akcję IPN
„Mój pierwszy zeszyt” na Dolnym Śląsku. Pierwszoklasiści z Lutyni otrzymali zeszyty z
wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego oraz długopisy w biało-czerwonych barwach.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku - tam będziemy przybliżać postać
Ignacego Jana Paderewskiego. Nie zabraknie też ciekawostek o wizytach pianisty we
Wrocławiu.

Akcja rozpowszechniania zeszytów z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę jest organizowana we współpracy Oddziału IPN we Wrocławiu wraz z Kuratorium
Dolnośląskim we Wrocławiu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Ze względów
organizacyjnych akcja wsparta jest przez pracowników Oddziałowego Biura Lustracyjnego,
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Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Oddziałowego Archiwum oraz
Oddziałowego Biura Badań Historycznych. Rozpowszechnianie zeszytów odbyło się
pomiędzy 29 a 30 sierpnia 2018 r. podczas spotkań z dyrektorami szkół podstawowych w
województwie dolnośląskim.

W województwie dolnośląskim i opolskim zeszyty otrzyma blisko 40 tysięcy
pierwszoklasistów.

Pracownicy Oddziału oraz Delegatury IPN w Opolu wzięli udział w uroczystych
inauguracjach roku szkolnego pierwszoklasistów w szkołach w:

Wałbrzychu

Głuszycy

Borowej

Świętej Katarzynie

Oleśnicy

Żmigrodzie

Miliczu

Wrocławiu

Skorogoszczy

Nysie

Kluczborku

Skoroszycach

Brzegu

Opolu

W celu uzgodnienia odbioru pakietów dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach
pierwszych prosimy o kontakt z pracownikami Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (ul. Długosza 48):
 
Agnieszka Rzepniewska
tel. 71 326 97 66
agnieszka.rzepniewska@ipn.gov.pl
 
Marek Gadowicz
tel. 71 326 97 39
marek.gadowicz@ipn.gov.pl
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