
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO SIECI ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH 

PRZEZ MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY ZA ROK 2021 

 

Program Edukacyjny Sieci Ziem Zachodnich i Północnych opracowany i zrealizowany przez Muzeum 

Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy w roku 2021 koncentrował się głównie wokół 

wydarzeń, które wyznaczyły kształt dzisiejszej Polski oraz jej miejsce w Europie. 

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ukazała się publikacja autorstwa Agnieszki 

Kuchcińskiej-Kurcz towarzysząca ekspozycji pod takim samym tytułem „1981. Stan „W”. Archiwalne 

zdjęcia i dokumenty ukazały rzeczywistość, z którą Polacy w grudniu 1981 musieli się zmierzyć. 

Przypomniano najważniejsze wątki ogólnopolskie, a przede wszystkim wydarzenia szczecińskie, mniej 

znane w kraju, a nawet wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego. Zrelacjonowane zostały 

przygotowania do stanu „W”, które rozpoczęły się już wraz z pojawieniem się wielkich protestów na 

Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Przypomniane zostały ofiary stanu wojennego, narzucony Polakom porządek, 

izolacja kraju, która jeszcze bardziej pogłębiła kryzys gospodarczy. W publikacji przytoczono opinie, które 

świadczą o tym, że stan wojenny formalnie zniesiony 22 lipca 1983 r. trwał w różnych formach do końca 

systemu. 13 grudnia 2021 r., w Przestrzeni Dialogu, reprezentacje dwóch szczecińskich liceów wzięły 

udział w debacie oksfordzkiej „Stan wojenny na zawsze podzielił Polaków”. Młodzież z V LO i IX LO 

zmierzyła się na argumenty, podejmując próbę oceny tamtych wydarzeń. Ze względu na wysoki 

i wyrównany poziom wystąpień nagrody rzeczowe w postaci markowych długopisów otrzymały  zespoły 

obu szkół oraz ich nauczyciele. 

21 września 2021 r. odbył się wernisaż wystawy Instytutu Zachodniego „Odzyskane – Zagospodarowane 

- Zdemitologizowane. Miejsca i ludzie Ziem Zachodnich i Północnych 1945-2020”. Ekspozycja 

prezentowała pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych przyłączonych do Polski po zakończeniu 

II wojny światowej. W nawiązaniu do tematyki wystawy zorganizowano także spotkanie grupy 

przedszkolnej ze świadkiem historii. 

We wrześniu i grudniu 2021 r. miał miejsce pokaz filmu „Fotograf demokracji” i towarzyszące mu 

spotkania. Film dokumentalny poświęcono sylwetce Cezarego Sokołowskiego – fotoreportera AP, 



 

 

 

jedynego Polaka zdobywcy nagrody Pulitzera w dziedzinie fotografii prasowej. Tłem jego działalności 

w latach 80. były przemiany zachodzące w Polsce i na świecie. Pokaz filmu uświetnił sam artysta oraz 

twórcy i producent dokumentu. Podczas publicznej/otwartej debaty mówiono o wolności mediów, braku 

obiektywizmu w prezentacji wydarzeń, wpływu polityki na dziennikarzy. Zgodnie z umową licencyjną 

odbyły się 3 pokazy filmu, kolejny zaplanowano na początek roku 2022. 

Powstał także teledysk promujący Centrum Dialogu Przełomy. Krótki, „migawkowy” materiał, 

wykorzystujący nowoczesne techniki montażu, przybliżył widzom Centrum Dialogu Przełomy 

w przededniu 5-rocznicy otwarcia najmłodszego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kanwą 

opowieści uczyniono wystawę główną CDP i zgromadzone zbiory, ale też odwołanie się do głównych 

wątków historii prezentowanej w muzeum. 

W omawianym okresie zrealizowano 2 konferencje metodyczne dla nauczycieli, wychowawców klas 

wszystkich typów szkół i etapów kształcenia pod tytułem „Fotografia w edukacji”. Część pierwsza (12 maja 

2021 r.) składała się z wykładu wprowadzającego, w którym podkreślono podwójną naturę fotografii, 

oferującej jednocześnie poznanie i przeżycie.  Dyskusja on-line dotyczyła zdjęcia jako szczególnego rodzaju 

obrazu, wykorzystywanego w procesach poznawczych dla lepszego interpretowania świata. Druga część 

spotkania (26 października 2021 r.), ze względu na duże zainteresowanie zastosowaniem poprzednio 

zdobytej wiedzy, odbyła się w formie warsztatów. 

Podczas dwóch gali podsumowano konkursy dla uczniów szkół podstawowych  województwa 

zachodniopomorskiego. 8 czerwca 2021 r. w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród  i wyróżnień w konkursie „Zatrzymane w czasie”. Zadanie uczestników 

polegało na przygotowaniu pracy konkursowej składającej się z samodzielnie wykonanych zdjęć (od 

jednego do trzech) w dowolnym formacie. Kolejnym, niełatwym krokiem było stworzenie inspirowanej 

zdjęciem opowieści w wybranej formie narracyjnej, łączącej fakty z historii po 1945 roku i fikcję literacką. 

Decyzją komisji konkursowej, ze względu na trudny czas, w którym dzisiaj funkcjonujemy, nagrodzono 

i wyróżniono wszystkie nadesłane prace. Nagrody dla uczestników konkursu oraz słodki poczęstunek 

ufundowało konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, zaś upominki dla uczniów i nauczycieli – 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Nagrody ufundowane przez Sieć Ziem Zachodnich 

i Północnych wręczył uczniom dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Lech Karwowski. Były to 

profesjonalne zestawy artystyczne do nauki rysunku, gry dydaktyczne oraz albumy. 

1 października 2021 r. w siedzibie Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie odbyła się gala 

podsumowująca konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych naszego województwa „W tej 

książce spoczywa historia prawdziwa. Szczecin, Grudzień ’70 – Styczeń ‘71”. Tym razem zadanie składało 

się z dwóch części. Pierwsza polegała na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu obwoluty książki, na 

której znalazły się tytuł oraz imię i nazwisko autora. Do tego miała powstać część literacka – pierwszy lub 

ostatni rozdział książki inspirowany dramatycznymi wydarzeniami w Szczecinie między Grudniem ′70 

a Styczniem ′71. Przedstawione w pracy konkursowej historie osadzano w realiach przeszłości własnej 

miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego. Nagrody dla uczniów oraz upominki dla nauczycieli 

ufundowało konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Okazałe nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz dyplomy wręczyli uczniom Lech Karwowski, dyrektor 



 

 

 

Muzeum Narodowego w Szczecinie i Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Centrum Dialogu Przełomy. 

Upominki wraz z dyplomami otrzymali też nauczyciele. 

W związku z obostrzeniami wywołanymi pandemią, na prośbę nauczycieli, wychowawców klas, 

zaproponowano nową formułę zajęć pod nazwą „Muzeum w podróży”. Edukatorki Centrum Dialogu 

Przełomy, po uprzednim zgłoszeniu przez szkołę zapotrzebowania, zrealizowały zajęcia muzealne na 

terenie placówek oświatowych. Motywem przewodnim lekcji był wirtualny spacer po przestrzeniach 

wystawowych oraz dokładne obejrzenie najbliższego otoczenia pawilonu wystawowego. Uczniowie 

rozpoznawali obiekty, eksponaty, dzieląc się rodzinnymi historiami i wypełnili karty pracy, ocenione 

później przez ich nauczycieli. 

Dzięki wsparciu SZZiP przeprowadzono także warsztaty w przedszkolach. Warsztaty muzealne dla 

najmłodszych odbyte w placówkach przedszkolnych koncentrowały się wokół tematów bliskich 

mieszkańcom miasta i regionu. 

Warsztaty „W szeregach walecznych żołnierzy” przybliżyły postać gen. Elżbiety Zawackiej oraz bohaterów 

wystawy stałej przybyłych na ziemie zachodnie wkrótce po zakończeniu wojny - żołnierzy Armii Krajowej. 

Dzieci wykonały samodzielnie znak Polski Walczącej i otrzymały naklejki w barwach ojczystych. 

Temat „Wsiąść do pociągu byle jakiego” ukazał  złożoną historię ludzi przybyłych na ziemie zachodnie po 

zakończeniu II wojny światowej. Dzieci wysłuchały opowieści o poczuciu tożsamości regionalnej, ale 

i niepewności oraz nadziei na znalezienie na Pomorzu Zachodnim swojego miejsca na ziemi. Wypełniły 

także karty pracy i zostały nagrodzone wspomnianymi już biało-czerwonymi znaczkami. 

6 i 11 października 2021 roku uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 14 im. Danuty 

Szyksznian w Szczecinie wzięli udział w wyjazdowych lekcjach historii w Policach. Młodzież  zwiedziła 

pozostałości po dawnej niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej i zeszła do podziemi kompleksu. Ścieżka 

edukacyjna wytyczona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB uświadomiła zwiedzającym 

zarówno ogrom budowli, jak i zastosowanie najnowocześniejszych wówczas technologii. Przewodnicy 

oprowadzający młodzież po obiekcie zwrócili uwagę na losy więźniów i robotników przymusowych. 

Przypomniano też, że tzw. „Stara Fabryka” jest miejscem bytowania kilku gatunków nietoperzy na 

obszarze Natura 2000 Police – kanały. Wycieczkę zakończyły gra terenowa oraz tradycyjne ognisko. 

Przegląd piosenki patriotycznej „Śpiewający mały patriota” stanowił ofertę dla najmłodszych klientów 

naszej instytucji - przedszkolaków. Celem wydarzenia było wspieranie wychowania patriotycznego dzieci 

poprzez aktywność artystyczną oraz kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni 

patriotycznych. Wszyscy mali uczestnicy wydarzenia otrzymali upominki, a przedszkola – nagrody 

w postaci zestawów dydaktycznych odpowiednich dla tej grupy wiekowej. 

Tradycyjnie Sieć Ziem Zachodnich i Północnych wsparła obchody Narodowego Dnia Niepodległości oraz 

akcję Światła Pamięci (17. Grudnia 2021 r.). Oba wydarzenia, pierwsze tak ważne i radosne, a drugie 

tragiczne, ale dające nadzieję na zmiany, wpisały się trwale w cykle wspólnie obchodzonych rocznic  przez 

pokolenia szczecinian i mieszkańców Pomorza Zachodniego.  

Trzeba zaznaczyć, że nie zrealizowano kilku przedsięwzięć w roku 2021 ze względu na zmieniającą się 

sytuację epidemiczną w kraju oraz obowiązujące obostrzenia. Zakupiono jednak materiały niezbędne do 

ich przeprowadzenia oraz nagrody dla uczniów. Wymienione poniżej wydarzenia odbędą się w roku 2022: 



 

 

 

- trzeci pokaz filmu „Fotograf demokracji”, 

- warsztaty dla przedszkolaków „O solidarności i „Solidarności”, 

- debata oksfordzka z udziałem licealistów „Rok 1956”, 

- drużynowy konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Barwy naszych konstytucji” 

 Z budżetu za rok 2021 zakupiono także upominki i nagrody dla najmłodszych za udział w przyszłorocznym 

„Przeglądzie piosenki patriotycznej”. 

Dzięki wsparciu i środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe 

w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy w ramach konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych mogło 

zrealizować Program Edukacyjny, którego celem była dalsza aktywizacja społeczności miasta i regionu. 

Kontynuowanie programu przez Centrum Dialogu Przełomy pozwoli na podejmowanie kolejnych zadań, 

większe zaangażowanie lokalnej społeczności w projekty publiczne. Będzie też odpowiedzią na rosnące 

zainteresowanie powojenną historią ziem zachodnich i północnych, wspierając niezwykle złożony proces 

budowania pamięci wspólnej na Pomorzu Zachodnim. 

 

Oprac. Ewa Sobota 


