
opowie o małżeńskich tandemach: Barbarze i Stanisławie Bru-
kalskich oraz Helenie i  Szymonie Syrkusach. Małżeństwa te 
znane są przede wszystkim z projektów taniego i funkcjonalne-
go budownictwa społecznego, między innymi osiedli mieszka-
niowych na Rakowcu, Kole i Żoliborzu.

11 grudnia (czwartek) godz. 17:30
Spotkanie z  cyklu Świat totalitarny w  literaturze i  sztuce. Na 
grudniowych zajęciach omawiane będą Opowiadania kołymskie 
Warłama Szałamowa, wybrane fragmenty Archipelagu Gułag 
Aleksandra Sołżenicyna, wiersze Beaty Obertyńskiej i Kazimie-
rza Wierzyńskiego. Seminarium prowadzi dr Łukasz Michalski 
z Biura Edukacji Publicznej IPN.
Obowiązują zapisy: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

13 grudnia (sobota) godz. 19:30
„Powrót” – koncert poetycki upamiętniający rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Piotr Kajetan 
Matczuk, Antoni Muracki i  Michał Konstrat zaśpiewają wraz 
z publicznością własne kompozycje oraz utwory Przemysława 
Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego. Wstęp wolny.
W ramach akcji „Zapal Światło Wolności” od 9 grudnia każdy, kto 
zgłosi się do Przystanku Historia, na hasło: ŚWIATŁO WOLNOŚCI 
otrzyma pakiet zawierający świecę, naklejkę i ulotkę. Liczba pa-
kietów jest ograniczona. Pierwsze 200 osób, które zgłosi się po 
pakiety otrzyma bilety na maraton filmowy 12 grudnia o 22.00.
Akcja objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego.
 Więcej informacji na: www.pamiec.pl/13grudnia

15 grudnia (poniedziałek) godz. 17:00
Z cyklu Polskie kino powojenne: twórcy i filmy wykład poświę-
cony twórczości Janusza Majewskiego. Prowadzenie: prof. Piotr 
Zwierzchowski, historyk filmu, autor licznych prac o dziejach 
kina, wykładowca UKW w Bydgoszczy.

17 grudnia (środa) godz. 18:00
Spotkanie z cyklu „Pod sierpem i młotem” – państwa komuni-
styczne na świecie, który przybliża historię ruchu komunistycz-
nego w krajach takich jak Kuba, Hiszpania, państwa afrykańskie 
czy południowoamerykańskie. Podczas spotkań uczestnicy 
dowiedzą się między innymi, jakie były podobieństwa i różnice 
w działaniu komunistów w poszczególnych państwach, czym 
różniły się stosowane metody oraz jaki był ich odbiór społecz-
ny. Wykład poświęcony Chińskiej Republice Ludowej wygłosi 

19 listopada – 31 grudnia
Wystawa Zapomniane krajobrazy. Jest to artystyczny projekt, 
którego zadaniem jest przywrócenie pamięci o  miejscach 
zbrodni. Jean Hoenninger, amerykańska artystka i antropolog, 
poprzez liczne badania archiwalne, wywiady prowadzone ze 
świadkami historii oraz fotografie udokumentowała miejsca, 
w  których w  latach 1939-1945 niemiecki okupant mordował 
ludność cywilną: Polaków, Żydów oraz przedstawicieli innych 
narodowości. Miejsca te, w przeciwieństwie do obozów kon-
centracyjnych, były właściwie zapomniane. Najczęściej nie są 
one również w żaden sposób oznaczone. Wystawa ma na celu 
upamiętnienie ofiar oraz wskazanie miejsc, w  których zginęły 
tysiące osób.

2 grudnia (wtorek) godz. 17:30
Prezentacja książki Eugenii Maresch Katyń 1940. Publikacja 
ukazuje reakcję Wielkiej Brytanii oraz innych państw alianckich 
na informację o odkryciu masowych grobów polskich oficerów. 
Autorka, analizując postępowanie zachodnich mocarstw, zwra-
ca uwagę na to, jak unikały one dochodzenia prawdy o zbrodni 
katyńskiej. Opisuje również plany podniesienia sprawy zbrodni 
katyńskiej na procesie norymberskim. Spotkanie z  udziałem: 
prof. Jacka Tebinki, dr. Andrzeja Suchcitza oraz Eugenii Maresch, 
autorki książki, poprowadzi Jan M. Ruman.

3–5 grudnia (środa–piątek) godz. 9:00
Międzynarodowa konferencja naukowa Archiwalia do dziejów 
emigracji polskiej. Tematem obrad będą zbiory poloników w ar-
chiwach, instytutach i kolekcjach prywatnych za granicą, a tak-
że problemy związane z  ich opracowaniem i  udostępnianiem. 
Organizatorami konferencji są Instytut Pamięci Narodowej, Na-
czelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt 
Nowych.

4 grudnia (czwartek) godz. 17:00
Z  cyklu Aktorzy opowiadają o  PRL spotkanie z  Małgorzatą 
Niemirską, polską aktorką filmową i  teatralną. Prowadzenie: 
Krystyna Wolańska.

6 grudnia (sobota) godz. 11:00 
Spotkanie z  cyklu Rodzinna sobota. Historia oczami dzieci, 
którego celem jest ukazanie historii Polski w okresie od 1939 
do 1989 roku z perspektywy dzieci. Bohater zajęć to rówieśnik 
dzieci, który będzie opowiadał, co działo się w jego otoczeniu, 
o czym rozmawiali jego rodzice, co widział, słyszał i czuł. Zaję-

cia będą poświęcone okresowi stalinizmu. Obowiązują zapisy: 
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl 

8 grudnia (poniedziałek) godz. 17:00
W ramach spotkania filmowego Klubu Historycznego im. gen. 
Stefana Roweckiego „Grota” pokaz filmu Arkadiusza Gołębiew-
skiego i Macieja Pawlickiego Historia Kowalskich o polskiej ro-
dzinie, która pomoc Żydom przypłaciła życiem. Jesienią 1942 r. 
Adam i Bronisława Kowalscy z Ciepielowa ukryli swoich żydow-
skich sąsiadów. 6 grudnia 1942 r. o świcie oddział niemieckiej 
żandarmerii otoczył domy rodzin podejrzewanych o udzielenie 
pomocy Żydom. Tego dnia spalono żywcem 34 osoby, wśród 
nich Adama i  Bronisławę Kowalskich wraz z  pięciorgiem ich 
dzieci.

9 grudnia (wtorek) godz. 18:00
Projekcja filmu W  poszukiwaniu utraconego krajobrazu 
(reż. Leo Kantor). Jest to filmowa kreacja świata młodości au-
tora, który został zmuszony do emigracji w  pamiętnym roku 
1968. Po latach powraca do Polski, by zmierzyć się z obraza-
mi i wspomnieniami z dzieciństwa, które zachowały się w jego 
pamięci. Gościem specjalnym pokazu będzie reżyser filmu 
Leo Leszek Kantor.

10 grudnia (środa) godz. 9:00
Konferencja naukowa U polskich stali granic poświęcona żoł-
nierzom Korpusu Ochrony Pogranicza. Od chwili powstania w li-
stopadzie 1924 r. aż do wybuchu II wojny światowej żołnierze 
KOP strzegli granic II Rzeczypospolitej, tropili przemytników, 
zwalczali sowiecką agitację i dywersję, pomagali ludności po-
granicza w walce z klęskami żywiołowymi, otaczali opieką me-
dyczną najbiedniejszych. Podczas wojny obronnej we wrześniu 
1939 r. złożyli daninę krwi na polach bitew z Niemcami, a 17 
września podjęli nierówną walkę w  obronie polskich strażnic. 
Jako pierwsi trafili do sowieckich obozów, wielu z nich zginęło 
na nieludzkiej ziemi. Po zakończeniu wojny byli represjonowani 
przez komunistyczne władze, a  polskie społeczeństwo zosta-
ło pozbawione ich wspomnień i pamięci o ich ofiarnej służbie. 
Konferencja, zorganizowana przez szczeciński oddział IPN, 
przedstawi niepublikowane dotąd zagadnienia z historii Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

11 grudnia (czwartek) godz. 17:00
Wykład z  cyklu Spacerkiem po Warszawie. Wielcy architekci 
XX w. Varsavianista i  historyk architektury Jarosław Zieliński 
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dr Włodzimierz Cieciura z Zakładu Sinologii Uniwersytetu War-
szawskiego.

18 grudnia (czwartek) godz. 13:00
Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego 
„Grota”. Wykład Pogrom czy odwet? poświęcony kontrower-
sjom wokół akcji Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parcze-
wie 5 lutego 1946 r. wygłosi dr Mariusz Bechta z warszawskiego 
oddziału IPN.

18 grudnia (czwartek) godz. 17:30
Spotkanie z  cyklu Krakowska Loża Historii Współczesnej 
w Warszawie. Grudniowa dyskusja poświęcona będzie książce 
Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontra-
faktur, parafraz i  fraszek. Gośćmi spotkania będą: redaktorka 
tomu Anna Skoczek oraz poeta Tomasz Jastrun.
Prowadzenie: Roman Graczyk (IPN Kraków).
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Zdrowych, spokojnych i pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia w Nowym Roku 
życzy zespół Przystanku Historia

W S T Ę P  W O L N Y

ZAPRASZAMY
Wystawy Filmy Wykłady Spotkania
poniedziałek–piątek: 9:00–20:00
sobota: 9:00–14:00

Czytelnia
poniedziałek: 8:30–16:30
wtorek: 9:15–19:30
środa: 8:30–18:00
czwartek: 9:15–18:00
piątek: 8:30–16:30

Księgarnia
poniedziałek, środa: 9:00–17:00
wtorek, czwartek, piątek: 8:00–18:00
sobota: 9:00–14:00
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