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„Powrót Pomorza do Polski – 1920” – zajęcia
edukacyjne przy wystawach IPN – Puck, 11-14
lutego 2020
Zapraszamy do Pucka na wystawy plenerowe IPN poświęcone
różnym aspektom procesu odzyskiwania przez Polskę
niepodległości. Ekspozycjom będą towarzyszyły warsztaty
edukacyjne prowadzone przez pracowników IPN Gdańsk.

Na zajęcia zgłosiło się ponad 600 uczniów. Nie przyjmujemy więcej zgłoszeń.

Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem zapraszamy na wystaw IPN, które będą
dostępne dla zwiedzających w terminie od 7-28 lutego.

 „…Będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski w latach
1918–1921” (BEN)

 „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza.
Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920” (OBEN Gdańsk)

„Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” (OBEN Gdańsk na podstawie wystawy
OBEN Poznań)

„Ojcowie Niepodległości” (OBEN Gdańsk)

„Z dala od bursztynowego brzegu… w 100. rocznicę utworzenia Flotylli Pińskiej
1919-2019” (OBEN Wrocław)

Ekspozycjom w dniach 11-14 lutego będą towarzyszyły zajęcia edukacyjne prowadzone
przez pracowników IPN Gdańsk.  

REGULAMIN ZAJĘĆ:

1. Zajęcia prowadzone są w Pucku w dniach 11-14 lutego 2020 r. w godzinach 10.00-14.00.
Część zajęć będzie odbywała się  na zewnątrz. Uczniowie muszą być odpowiednio ubrani.
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2. Zajęcia przewidziane są dla klas VI-VIII szkoły podstawowej i dla szkół
ponadpodstawowych.

3. Zajęcia trwają 60 minut.

4. Uczniowie muszą mieć ze sobą przybory do pisania.

5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

6. Rezerwacji zajęć można dokonać do dnia 7 lutego, do godziny 12.00. Rezerwacji
dokonuje się drogą elektroniczną wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres
barbara.meczykowska@ipn.gov.pl

7. Wysłanie maila nie jest równoznaczne z rezerwacją zajęć. Fakt rezerwacji zostanie
potwierdzony w mailu zwrotnym wysłanym przez IPN.

8. Liczba zajęć jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

9. W jednej lekcji może wziąć udział jedna klasa. Nie łączymy grup.

10. W przypadku dużego zainteresowani istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć
równolegle.

11. Opiekunowie są zobowiązani do pozostania z uczniami przez cały czas trwania zajęć.

12. Rezerwacja zajęć jest równoznaczna z akceptacją powyższych zasad.

Regulamin zajęć oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.
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