
„Opowiem ci o wolnej Polsce“ 
 
 
 
- to nazwa projektu, organizowanego corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Projektu, 
adresowanego do polskich szkół w kraju i poza granicami. Jesienią rozpocznie się 
czwarta edycja – kolejna z udziałem szkół i placówek oświatowych z całego świata. 
 
Celem jest upowszechnienie wiedzy historycznej, nauczenie metodami bardziej 
atrakcyjnymi, zainteresowanie historią lokalną, czasem nawet rodzinną, bezpośredni 
kontakt z tymi, którzy historię tworzyli, na których oczach działy się ważne wydarzenia. 
Troską organizatorów jest również to, aby ocalić od zapomnienia, dotrzeć do ludzi, 
których wiedza i doświadczenie mogą nam i naszym dzieciom pomóc zrozumieć 
teraźniejszość i budować przyszłość. Dla uczniów udział w projekcie jest niezapomnianą 
przygodą. 
 
W październiku zainteresowani nauczyciele są zapraszani na szkolenie do Warszawy, 
istnieje też możliwość wzięcia udziału w kursie internetowym. Wtedy to eksperci 
zapoznają uczestników z zasadami projektu, prowadzą warsztaty i wykłady, tłumaczą 
przebieg „krok po kroku”. Do końca trwania projektu te osoby służą swoją pomocą i 
radą, tak w sprawach merytorycznych, jak i organizacyjnych. Na przełomie maja i 
czerwca w stolicy odbywa się finał, na który przyjeżdżają nauczyciele razem z uczniami, 
aby zaprezentować wyniki swojej całorocznej pracy, podzielić się doświadczeniami, 
poznać się, zdobyć jeszcze więcej wiedzy i … nabrać ochoty na udział w kolejnej edycji. 
Doświadczenie pokazuje, że spora grupa nauczycieli i uczniów decyduje się na ponowne 
uczestnictwo. 
 
Nazwa projektu nie jest przypadkowa. Wybrany przez dana grupę świadek historii, czyli 
bezpośredni uczestnik lub obserwator wydarzeń, opowiada młodym ludziom, naszym 
uczniom, co widział, co przeżył. Jego wypowiedź należy nagrać a następnie 
przeprowadzić transkrypcję. Wielokrotnie okazało się, że tak uzyskane relacje są 
niezwykle cennym źródłem informacji dla historyków! 
Przeprowadzony wywiad staje się następnie podstawą prezentacji, która może przybrać 
dowolną formę: wystawy, filmu, przedstawienia, publikacji, prezentacji multimedialnej. 
Jest to doskonałe pole do popisu dla dzieci i młodzieży – spełniają się marzenia o 
robieniu „wielkich” rzeczy, uruchomione są pokłady wyobraźni, rozwija praca zespołowa 
a równocześnie ujawnione zostają indywidualne zdolności, talenty, umiejętności. 
Osobisty kontakt z człowiekiem, który może opowiedzieć młodemu pokoleniu o wojnie, 
czasach komunizmu, o wolnej Polsce – wtedy, kiedy była ona wolna tylko w sercach i 
umysłach – to kolejny atut projektu. Nasi świadkowie historii najczęściej nie są 
bohaterami z pierwszych stron gazet. Zainteresowanie w oczach uczniów staje się 
niejednokrotnie jedyną nagrodą za ich wkład w naszą wspólną historię, w budowanie 
naszej wspólnej, wolnej Polski. 
 



Na kolejnych etapach realizacji projektu rodzą się różne pytania. Poniżej znajduje się 
adres strony internetowej oraz telefony i adresy elektroniczne organizatorów, którzy 
udzielają wyczerpujących informacji zarówno przed przystąpieniem, jak i w trakcie 
udziału w „Opowiem ci o wolnej Polsce”: 
 
 
 
 
 

www.ceo.org.pl/opowiem 
 

Informacji na temat projektu udzielają: 
 

Marianna Hajdukiewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
tel. (022) 825 05 50 wew. 112 
e-mail: marianna@ceo.org.pl 

  
Aleksandra Czetwertyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej 

tel. (022) 825 05 50 wew. 113 
e-mail: aleksandra.czetwertynska@ceo.org.pl 

              
Olga Tumińska z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 

tel. (022) 431 83 78 
e-mail: opowiem_ci.edu@ipn.gov.pl 

  
Kamila Sachnowska z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 

tel. (022) 431 83 93 
e-mail: opowiem_ci.edu@ipn.gov.pl 

 

 
Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego 

tel. (022) 539 79 63 
e-mail: kmazur@1944.pl 

 
Informacje o projekcie dostępne są również na stronach: www.ipn.gov.pl oraz www.1944.pl. 

 
 
Jako nauczycielka w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Bielefeld 
brałam udział z grupą moich uczniów (w wieku 9 – 12 lat) w zeszłorocznej edycji 
projektu. Szczerze zachęcam do zainteresowania się tą niezwykle atrakcyjną 
propozycją edukacyjną. Za zgodą i w porozumieniu z organizatorami z radością 
będę służyć również moim doświadczeniem. Poniżej zamieszczam mój telefon i 
e-mail:  

 
Karolina Paprocka 

Tel.: 05231 9439327 
gackowskakarola@gazeta.pl 


