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Warsztaty za nami

Razem z Policją udało nam się
zorganizować dla Was warsztaty.
Zobaczcie jak wyglądały w poszczególnych
miastach

W  p ie rwsze j  po łow ie  ma ja  w  oddz ia łach  I PN
przeprowadziliśmy dla uczestników konkursu warsztaty. Ich
celem było  zapoznanie  uczniów  z  trudną  historią  Policji
Państwowej, od jej powstania, aż po losy funkcjonariuszy w
powojennym świecie. W Warszawie warsztaty odbyły się w
Biurze  Historii  i  Tradycji  Policji,  a  po  ich  zakończeniu
uczestnicy  zwiedzili  Muzeum  Katyńskie.  W  Katowicach  i
Krakowie zajęcia zorganizowaliśmy w naszych Przystankach
Historii.  Mamy nadzieję,  że wskazówki  jak przeprowadzić
wywiad ze świadkiem historii oraz jak zmontować ciekawy
materiał  okażą  się  przydatne  w  Waszym  projekcie.
Pamiętajcie,  że  wikipedia  nie  musi  być  wiarygodnym
źródłem  historycznym,  a  jedynie  może  stanowić  punkt
wyjścia  do  dalszych  poszukiwań  Zajęcia  miały  Wam
pokazać  czym  jest  warsztat  historyka,  jak  dotrzeć  do
odpowiednich źródeł oraz jak je odpowiednio wykorzystać.
Czy się nam to udało?

 

Do końca projektu pozostało jeszcze kilka tygodni Nie
czekajcie na ostatnią chwilę. Kolejny miesiąc szybko minie.
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Dodatkowe informacje o warsztatach w oddziałach
znajdziecie pod linkami:

 https://www.facebook.com/pg/BydgoszczIPN/photos/?ref=
page_internal w Bydgoszczy

http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/39984,Warsztaty-
Policjanci-w-sluzbie-historiiquot-Katowice-12-
maja-2017.html w Katowicach

http://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/40004,quotPolicja-w-
sluzbie-historiiquot-Lublin-8-maja-2017-r.html w Lublinie

http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/40003,Warsztaty-dla-u
czestnikow-konkursu-Policjanci-w-sluzbie-historii-Lodz-12-
maja-20.html w Łodź

http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/40081,Warsztaty-w-
ramach-konkursu-Policjanci-w-sluzbie-historii-Poznan-15-
maja-2017.html w Poznań

http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/40111,Szkolenie-d
la-uczestnikow-konkursu-Policjanci-w-sluzbie-historii-
Tychowo-Koszali.html w Szczecinie

http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/39891,Warsztat
y-dla-uczniow-policyjnych-klas-mundurowych-uczestnikow-
konkursu-Policjan.html – w Warszawie

https://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/warsztaty-w-
ipn  - w Krakowie
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