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Seminarium dla nauczycieli „Śladami wojennych
dramatów – edukacja w miejscach pamięci”

6 października 2018 r. odbyło się pierwsze seminarium dla nauczycieli zorganizowane
wspólnie przez Biuro Edukacji Narodowej IPN, Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń oraz Muzeum Niepodległości. Nauczyciele odwiedzili podczas swej
wizyty Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Co prawda najstarszym eksponatem muzeum jest ponad 300-letni dąb – pomnik przyrody,
który stoi wśród ekspozycji plenerowej, jednak miejsce to może wielu zaskoczyć. Choćby
dla tego, iż w środku kraju kilkaset kilometrów od morza można podziwiać ORP
„Odważnego” – torpedowy kuter polskiej marynarki z lat 1973-1986 potocznie i
pieszczotliwie zwany kapciem. Muzeum to frajda dla miłośników starego uzbrojenia.
Kolekcja plenerowa jest bogata głównie w sprzęt powojenny okresu zimnej wojny. Jest tu
Ił-14, Jak-23, Mig-21, działa przeciwlotnicze, rakiety oraz wyrzutnie, które swego czasu
mogły przenosić nawet ładunki atomowe. W muzeum znajduje się kilka pojazdów z II wojny
światowej m.in Panzerkampfwagen IV. Panzer IV był podstawowym czołgiem Wehrmachtu i
Waﬀen SS, używany bojowo przez cały okres działań wojennych.
W XIX-wiecznym budynku, będącym zapleczem administracyjnym Huty „Rejów” mieści się
stała wystawa Barwa i broń XX wieku przedstawiająca uzbrojenie oraz
umundurowanie pochodzące z czasów od I wojny światowej aż po okres
niemal współczesny. Spośród najciekawszych eksponatów można wymienić np. pistolet
Mauser C96 tzw. Czerwona dziewiątka, niemiecki karabin automatyczny STG
44(Sturmgewehr 44) czy pierwszowojenny karabin Werndl M1867. Jest tu także broń
polskiej produkcji używana podczas wojny na wielu frontach jak np. pistolet VIS wz 35.
produkcji radomskiej fabryki oraz tajna broń polskiej armii karabin przeciwpancerny wzór
35 tzw Ur. Na początku II wojny światowej kb wz. 35 był w stanie przebić pancerz

większości używanych czołgów. W jednej z sal, tzw. „pociskowni”, można zobaczyć
różnego rodzaju amunicję: artyleryjską, przeciwlotniczą, przeciwpancerną.
Ostatni element ekspozycji przedstawia historię miasta Skarżysko-Kamienna i jego
mieszkańców. Punktem przełomowym w historii kształtowania się miasta nad Kamienną
było zbudowanie linii kolejowej. To wydarzenie miało decydujący wpływ na powstanie i
dalszy rozwój Skarżyska, który przypadł na okres II Rzeczypospolitej. Oprócz aspektu
komunikacyjnego, w rozwoju miasta istotną rolę odegrał także przemysł, związany
początkowo z przetwórstwem żelaza, a następnie z odlewnictwem. Wraz z upływem czasu
kolejnym czynnikiem miastotwórczym okazała się Państwowa Fabryka Amunicji i związaną
z nią produkcja zbrojeniowa. Rozwój miasta został przerwany wraz z wybuchem II wojny
światowej.
Seminarium nauczycielskie ma za zadanie pokazać jak można ciekawie prowadzić lekcje i
jak zainteresować młodzież najnowszą historia.
Cały cykl przewidziany jest na 8 spotkań. Kolejne już 15 listopada w Muzeum Miasta
Warszawy.
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Cykl seminariów i spotkań dla nauczycieli – „Śladami wojennych dramatów –
edukacja w miejscach pamięci” – rok szkolny 2018/2019
Termin/ dzień tygodnia

Miejsce

1. 6 października 2018 (sobota) Muzeum Orła Białego
2. 15 listopada 2018 (czwartek) Muzeum Miasta Warszawy
3. 13 grudnia 2018 (czwartek) Fotoplastykon
4. 17 stycznia 2019 (czwartek)

Spotkanie ze świadkiem historii
w CE IPN Przystanek Historia

5. 28 lutego 2019 (czwartek)

Powązki Wojskowe, kwatera Ł

6. 21 marca 2019 (czwartek)

Muzeum Więzienia Pawiak

Miejscowość
Skarżysko-Kamienna
Warszawa
Warszawa,
Al. Jerozolimskie 51
Warszawa,
ul. Marszałkowska 21/25
Warszawa, Powązki
Wojskowe
Warszawa,
ul. Dzielna 24/26

Godziny
8.00–19.00
14.00–19.00
14.00–17.00
15.00–17.00
15.00–17.00
15.00–17.00

7. 20 kwietnia 2019 (sobota)

ŻIH; wystawa stała, spacer
z przewodnikiem pt. Niezatarte ślady getta
warszawskiego

Warszawa,
ul. Tłomackie 3/5

10.00–16.00

8. 18 maja 2019 (sobota)

Muzeum Lubelskie i Muzeum Martyrologii
„Pod Zegarem”

Lublin

7.00–21.00

9. 14 czerwca 2019 (piątek)

CE IPN Przystanek Historia

Warszawa,
ul. Marszałkowska 21/25

15.30–17.30

