
Akademia Witolda Pileckiego | projekt dla młodzieży 

Masz 16-18 lat i interesujesz się historią XX wieku? Twoja głowa jest pełna  
nowych pomysłów? Chcesz działać z rówieśnikami i zmieniać otaczającą Cię  
rzeczywistość, a przy tym nieustannie się rozwijać i podnosić swoje kompetencje?  
Być może już od dawna nosisz się z zamiarem zrealizowania własnego przedsię-
wzięcia? Nie ma na co czekać! Zbierz zespół, wypełnij zgłoszenie i zacznij działać!

Akademia Witolda Pileckiego składa się ze Szkoły Letniej (sierpień), realizacji  
autorskiego projektu związanego z historią XX wieku (wrzesień-grudzień), Szkoły 
Zimowej (grudzień).

Akademia Witolda Pileckiego, projekt dla młodzieży

Masz 16–18 lat i interesujesz się historią XX wieku? Twoja głowa jest pełna nowych 
pomysłów? Chcesz działać z rówieśnikami i zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość, 
a przy tym nieustannie się rozwijać i podnosić swoje kompetencje?
Być może już od dawna nosisz się z zamiarem zrealizowania własnego przedsięwzięcia? 
Nie ma na co czekać! Zbierz zespół, wypełnij zgłoszenie i zacznij działać!

Akademia Witolda Pileckiego składa się ze Szkoły Letniej (sierpień), realizacji
autorskiego projektu związanego z historią XX wieku (wrzesień – koniec listopada), 
Szkoły Zimowej (grudzień).



 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

1. Zbierz czteroosobową grupę rówieśników (16–18 lat) i wybierzcie lidera grupy.
2. Opracujcie zarys projektu.
3. Nawiążcie współpracę z Opiekunem Lokalnym, z którym omówicie swój projekt.
4. Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i wyślijcie go do Instytutu Pileckiego.
5. Poproście Opiekuna Lokalnego o przesłanie pisemnej rekomendacji na temat 

Waszego zespołu. Dokument ten Opiekun Lokalny powinien przesłać na adres: 
akademia@instytutpileckiego.pl

 O AKADEMII WITOLDA PILECKIEGO

Akademia jest przedsięwzięciem skierowanym do młodych ludzi, którzy posiadają doświadczenie 
w pracy projektowej i chcą podnieść swoje kompetencje lub dopiero rozpoczynają przygodę 
w tej sferze. Tematyka projektów, które są realizowane w ramach Akademii wiąże się z historią XX 
wieku. Wielką wartością jest to, że w jej ramach możecie realizować autorskie projekty, których 
tematyka jest Wam bliska i wiąże się z Waszymi zainteresowaniami. Przez to sami nadajecie kształt 
projektom, ale też jesteście odpowiedzialni za ich przebieg. Akademia jest okazją do udziału 
w niebanalnych warsztatach, poznania ciekawych ludzi, zdobycia umiejętności planowania 
i przeprowadzania projektów. Nad wszystkim czuwa młoda, lecz doświadczona kadra.

 SZKOŁA LETNIA

Szkoła Letnia odbywa się w Małopolsce, w drugiej połowie sierpnia i trwa około tygodnia. Jest 
miejscem wielu wartościowych spotkań, konferencji i różnego rodzaju aktywności. W ramach 
Szkoły Letniej weźmiecie udział m.in. warsztatach z pracy metodą projektu, warsztatach 
liderskich, retorycznych i tych pokazujących kulisy pracy historyka. Zdobyte umiejętności posłużą 
Wam do szczegółowego zaplanowania Waszego projektu. Będziecie również mieć okazję do 
zapoznania się z najważniejszymi projektami realizowanymi przez Instytut Witolda Pileckiego. 
Spotkacie ciekawych ludzi z całej Polski, w tym naukowców i działaczy społecznych, a także 
poznacie innych współuczestników i nawiążecie nowe znajomości.

 
 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

 
1. Zbierz czteroosobową grupę rówieśników  (16-18 lat) i wybierzcie lidera grupy.
2. Następnie należy opracować zarys projektu. 
3. Następnie należy nawiązać współpracę z Opiekunem Lokalnym oraz omówić z nim  

swój projekt.
4. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go  

do Instytutu Pileckiego.
5. Następnie należy poprosić Opiekuna Lokalnego o pisemną rekomendację dotyczącą  

Waszego zespołu. Dokument ten Opiekun Lokalny powinien przesłać na adres mailowy:  
akademia@instytutpileckiego.pl

 
Każdy z zakwalifikowanych zespołów będzie wspierany przez tutora ze strony Instytutu.

 O AKADEMII WITOLDA PILECKIEGO
 
Akademia jest przedsięwzięciem skierowanym do młodych ludzi, którzy posiadają doświadcze-
nie w pracy projektowej, chcą podnieść swoje kompetencje lub chcą rozpocząć przygodę w tej 
sferze. Tematyka projektów, które są realizowane w ramach Akademii wiąże się z historią XX wieku. 
Wielką wartością jest to, że zespoły realizują autorskie projekty, które są im bliskie i wiążą się z ich 
zainteresowaniami. Przez to sami nadają im kształt i są odpowiedzialni za ich przebieg. Akademia 
jest okazją do udziału w niebanalnych warsztatach, poznania ciekawych ludzi, zdobycia umiejęt-
ności planowania i przeprowadzania projektów. Nad wszystkim czuwa młoda, lecz doświadczona 
kadra, która potrafi znaleźć wspólny język z uczestnikami.
 

 SZKOŁA LETNIA

Szkoła Letnia odbywa się w Małopolsce, w drugiej połowie sierpnia, trwa około tygodnia. Jest 
miejscem wielu wartościowych spotkań, konferencji i różnego rodzaju aktywności. W ramach 
Szkoły Letniej weźmiecie udział m.in. warsztatach z pracy metodą projektu, warsztatach liderskich, 
retorycznych i pokazujących kulisy pracy historyka. Zdobyte umiejętności posłużą Wam do szcze-



gółowego zaplanowania Waszego projektu, który pod koniec Szkoły Letniej przedstawicie pozo-
stałym. Będziecie również mieć okazję do zapoznania się z najważniejszymi projektami realizowa-
nymi przez Instytut Witolda Pileckiego. Spotkacie ciekawych ludzi z całej Polski, w tym naukowców 
i działaczy społecznych, a także poznacie innych współuczestników i nawiążecie nowe znajomości.
 
W ramach Szkoły Letniej weźmiecie też udział w trzydniowym rajdzie śladami Witolda Pileckiego, 
w ramach którego będziecie mogli w ciekawy sposób poznać losy Rotmistrza i zobaczyć związane 
z jego losem miejsca. Będzie to czas bardzo aktywny!
 
Realizacja autorskiego projektu związanego z historią XX wieku!

To będzie kluczowy i najdłuższy etap Akademii Witolda Pileckiego. Podczas niego będziecie wcie-
lać słowa w czyn. Wasze przemyślane i zaplanowane w trakcie Szkoły Letniej projekty zmierzą się 
z rzeczywistością. Umawianie spotkań, wizyty w mediach, przygotowanie konferencji czy wystaw 
- to właśnie ten etap Waszego projektu. Wszystko to przyniesie Wam wiele satysfakcji, ale będzie 
to też moment pogłębionej pracy. Wsparciem służyć Wam będzie Opiekun Lokalny, a ze strony 
Instytutu Tutor, którego poznacie w trakcie Szkoły Letniej.

 SZKOŁA ZIMOWA

Szkoła Zimowa organizowana w Warszawie będzie podsumowaniem Waszych przedsięwzięć 
i okazją do wspólnego świętowania zakończenia działań projektowych. W trakcie uroczystej kon-
ferencji opowiecie o przebiegu Waszych projektów i wyniesionych doświadczeniach. Szkoła Zi-
mowa jest zwieńczeniem Akademii Witolda Pileckiego, lecz nie musi oznaczać końca współpracy 
z Instytutem Pileckiego! 
 

 TUTOR I OPIEKUN LOKALNY

Tutor
Tutorem jest osoba związana z Instytutem Pileckiego, która pomaga Wam w zaplanowaniu i prze-
prowadzeniu projektu. Poznajecie ją w trakcie Szkoły Letniej i współpracujecie z nią podczas 

W trakcie Szkoły Letniej weźmiecie też udział w trzydniowym rajdzie śladami Witolda Pileckiego, 
w ramach którego będziecie mogli w ciekawy sposób poznać losy Rotmistrza i zobaczyć związane 
z jego historią miejsca. Będzie to czas bardzo aktywny!

 REALIZACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z HISTORIĄ XX WIEKU

To będzie kluczowy i najdłuższy etap Akademii Witolda Pileckiego. Podczas niego będziecie 
wcielać słowa w czyn. Wasze przemyślane i zaplanowane w trakcie Szkoły Letniej projekty zmierzą 
się z rzeczywistością. Umawianie spotkań, wizyty w mediach, przygotowanie konferencji czy 
wystaw to właśnie ten etap Waszego projektu. Wszystko to przyniesie Wam wiele satysfakcji, 
ale będzie to też moment pogłębionej pracy. Wsparciem służyć Wam będzie Opiekun Lokalny, 
a ze strony Instytutu Tutor, którego poznacie w trakcie Szkoły Letniej.

 SZKOŁA ZIMOWA

Szkoła Zimowa organizowana w Warszawie będzie podsumowaniem Waszych przedsięwzięć 
i okazją do wspólnego świętowania zakończenia działań projektowych. W trakcie uroczystej 
konferencji opowiecie o przebiegu Waszych projektów i wyniesionych doświadczeniach. 
Szkoła Zimowa jest zwieńczeniem Akademii Witolda Pileckiego, lecz nie musi oznaczać końca 
współpracy z Instytutem Pileckiego!

 TUTOR I OPIEKUN LOKALNY

Tutor
Tutorem jest osoba związana z Instytutem Pileckiego, która pomaga Wam w zaplanowaniu 
i przeprowadzeniu projektu. Poznajecie ją w trakcie Szkoły Letniej i współpracujecie z nią podczas 
realizacji projektów. To ona akceptuje Wasze materiały i jest osobą kontaktową. Ze względu na 
swoje doświadczenie i zaangażowanie może być bardzo cennym wsparciem. Jej zadaniem jest 
zapewnienie Waszemu projektowi właściwego przebiegu i zadbanie o bieżącą wymianę informacji 
z Instytutem Pileckiego.



realizacji projektów. To ona akceptuje Wasze materiały i jest osobą kontaktową. Ze względu na 
swoje doświadczenie i zaangażowanie może być bardzo cennym wsparciem. Jej zadaniem jest 
zapewnienie Waszemu projektowi właściwego przebiegu i zadbanie o bieżącą wymianę informacji 
z Instytutem Pileckiego.
 
Opiekun Lokalny
Każdy zespół powinien nawiązać współpracę i otrzymać rekomendację Opiekuna Lokalnego. 
Może być nim np. nauczyciel, edukator, instruktor, bibliotekarz czy drużynowy.

Opiekun Lokalny powinien:

• zapoznać się z Waszym projektem i udzielić Wam pisemnej rekomendacji  
(potrzebnej w procesie rekrutacji),

• współpracować z Wami w trakcie projektu,
• zatwierdzać Wasze materiały z projektów przez wysłaniem do Tutora,
• pomóc wam we współpracy z  partnerami (np. urzędem miasta),
• zapewnić wsparcie szkoły lub instytucji,
• wesprzeć w znalezieniu materiałów, książek czy archiwów,
• wspierać Was przy pilnowaniu harmonogramów.  

 DLA OPIEKUNA LOKALNEGO
 
Jeśli pracujesz z młodzieżą jako nauczyciel, edukator lub członek organizacji pozarządowej 
i chcesz angażować swoich uczniów w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz w dyskusję 
na temat najważniejszych wątków historii Polski XX wieku, dołącz do grona opiekunów lokalnych 
Akademii Witolda Pileckiego.
 
Twoim zadaniem będzie:
 
• udzielenie rekomendacji zespołowi kandydującemu do Akademii Witolda Pileckiego  

poprzez stworzenie pisma i przesłanie go na maila akademia@instytutpileckiego.pl, 

Opiekun Lokalny
Każdy zespół powinien nawiązać współpracę i otrzymać rekomendację Opiekuna Lokalnego. 
Może być nim np. nauczyciel, edukator, instruktor, bibliotekarz czy drużynowy.

Opiekun Lokalny powinien:

• zapoznać się z Waszym projektem i udzielić Wam pisemnej rekomendacji
       (potrzebnej w procesie rekrutacji),
• współpracować z Wami w trakcie projektu,
• zatwierdzać Wasze materiały z projektów przez wysłaniem do Tutora,
• pomóc Wam we współpracy z partnerami (np. urzędem miasta),
• zapewnić wsparcie szkoły lub instytucji,
• wesprzeć w znalezieniu materiałów, książek czy archiwów,
• wspierać Was przy pilnowaniu harmonogramów.

 DLA OPIEKUNA LOKALNEGO

Jeśli pracujesz z młodzieżą jako nauczyciel, edukator lub członek organizacji pozarządowej
i chcesz angażować swoich uczniów w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz w dyskusję 
na temat najważniejszych wątków historii Polski XX wieku, dołącz do grona opiekunów lokalnych 
Akademii Witolda Pileckiego.

Twoim zadaniem będzie:

• udzielenie rekomendacji zespołowi kandydującemu do Akademii Witolda Pileckiego,
• poprzez stworzenie pisma i przesłanie go na maila akademia@instytutpileckiego.pl,
• zapewnienie wsparcia wybranej szkoły, biblioteki, samorządowej instytucji kultury,
• lub organizacji pozarządowej,
• wspieranie zespołu w realizacji ich projektu. 



• zapewnienie wsparcia wybranej szkoły, biblioteki, samorządowej instytucji kultury  
lub organizacji pozarządowej,

• wspieranie zespołu w realizacji ich projektu.
 
Jako lokalny opiekun Akademii Pileckiego:
 
• weźmiesz udział w cyklu szkoleń i seminariów on-line z obszaru edukacji  

o historii totalitaryzmów,
• wyjedziesz na dwie wizyty studyjne: do Warszawy i Berlina, podczas których zapoznasz się 

z ofertą edukacyjną najważniejszych instytucji zajmujących się edukacją o historii XX wieku,
• otrzymasz dostęp do materiałów Instytutu Pileckiego,
• po zakończeniu projektu otrzymasz zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie  

i szkoleniach,
• uzyskasz dodatkowe punkty podczas rekrutacji do innych programów Instytutu Pileckiego.

Jako lokalny opiekun Akademii Pileckiego:

• weźmiesz udział w cyklu szkoleń i seminariów on-line z obszaru edukacji o historii 
totalitaryzmów,

• wyjedziesz na wizyty studyjne organizowane przez Instytut Pileckiego, podczas których 
zapoznasz się z ofertą edukacyjną najważniejszych instytucji zajmujących się edukacją o historii 
XX wieku,

• otrzymasz dostęp do materiałów Instytutu Pileckiego,
• po zakończeniu projektu otrzymasz zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie
        i szkoleniach,
• uzyskasz dodatkowe punkty podczas rekrutacji do innych programów Instytutu Pileckiego.

Więcej informacji na temat Akademii znajdziecie na stronie internetowej Instytutu Pileckiego!


