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Jak co roku prezentujemy Państwu naszą ofertę 
edukacyjną na nowy rok szkolny. Zapraszamy na 
wystawy, dyskusje, wykłady, promocje książek 
i pokazy filmów. Wśród tegorocznych nowości 
polecamy pokój zagadek (escape room), który 
w atrakcyjny sposób przybliża losy żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. Zapraszamy także 
do czytelni i księgarni, gdzie mogą Państwo zapoznać 
się z ofertą wydawniczą IPN. Każdy zainteresowany 
historią najnowszą znajdzie w Przystanku Historia 
coś dla siebie.
Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
www.facebook.com/przystanek.historia
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Między dwoma totalitaryzmami  
– seminarium z cyklu Polski wiek XX – 
losy państwa i narodu

Seminarium dla nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych organizowane we współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem 
pierwszego szkolenia z cyklu Polski wiek XX – losy 
państwa i narodu jest przedstawienie konsekwencji 
II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej 
Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się 
obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku 
Sowieckiego. Dwa totalitaryzmy doprowadziły 
do zniszczenia dorobku kulturalnego Polski 
i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób 
nieznany w jego dziejach. Podczas kursu poruszone 
zostaną zagadnienia takie jak zbrodnie niemieckie 
i sowieckie na przedstawicielach polskich elit, straty 
osobowe, terytorialne i materialne po zakończeniu 
II wojny światowej czy fenomen Polskiego Państwa 
Podziemnego. 
Termin: listopad 2016 – maj 2017.

Kontakt:
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Edukacja w miejscach pamięci 
związanych z komunizmem 

Seminarium dla przewodników miejskich i pilotów 
wycieczek. W programie: zwiedzanie miejsc 
związanych z represjami komunistycznymi 
w Warszawie (m.in. siedziby NKWD i UB, więzienie 
przy ul. Rakowieckiej, kwatera „Ł‟ na Powązkach 
Wojskowych) i wykłady zaproszonych historyków.
Współorganizatorem kursu jest Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. 

Kontakt:
Aleksandra Wierzchowska – tel. 22 576 30 01
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl

Wybory 1947 roku i ich 
konsekwencje

Szkolenie ma na celu ukazanie jakie znaczenie dla 
dziejów Polski po II wojnie światowej miały wybory 
do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzone  
19 stycznia 1947 roku. Termin: styczeń 2017.
W programie: wykłady, warsztaty, pokazy filmów. 

Kontakt:
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW
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Zagłada Żydów

Seminarium wyjazdowe dla nauczycieli historii, 
języka polskiego i WOS oraz przewodników 
miejskich na temat edukacji w miejscach pamięci 
związanych z Holokaustem, organizowane we 
współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, Terezin Memorial oraz 
Oddziałami IPN w Łodzi i w Lublinie. 

Szkolenie obejmujące cztery wyjazdy studyjne:
• marzec 2017 (1 dzień) –  Trawniki, Poniatowa, 

Sobibór
• kwiecień 2017 (2 dni) –  Łódź, Chełmno n. Nerem
• maj 2017 (3 dni) – Oświęcim
• czerwiec 2017 (4 dni) –  Terezin w Czechach  

oraz Praga 

Uwaga: Warunkiem wyjazdu do Terezina jest 
uczestnictwo we wcześniejszych wyjazdach.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram 
rekrutacji ukaże się na stronie:  
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

Kontakt:
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW

5



Lekcje z historii Polski XX wieku

Zajęcia dla uczniów warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy.

Szczegółowe informacje o zasadach rezerwacji lekcji oraz formularz rezerwacyjny znajdują się na stronie: 
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl/  
w zakładce DLA UCZNIÓW: JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? oraz REGULAMIN LEKCJI

Tematy zajęć dla grup przedszkolnych:

Tematy lekcji dla szkół podstawowych:
Klasy I-III

(cykl warsztatów: Orzeł Bielik; Baśka Murmańska 
– żołnierka Komendanta Piłsudskiego; Kasztanka; 
Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia,  
który został żołnierzem; Królik berliński)

Klasy IV-VI
1.  11 listopada 1918 roku  

– odzyskanie niepodległości 
2. II Rzeczpospolita w latach 30. XX wieku
3. „A więc wojna…‟. Polski wrzesień 1939 roku
4. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
5. Szare Szeregi
6. Cichociemni 
7.  „Zachowałam się jak trzeba‟.  

Historia Danuty Siedzikówny Inki‟
8.  Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka  

– lata 80.
9. Szkoła w PRL
10.   „Mikołajek w szkole PRL‟. Zajęcia w oparciu 

o publikację Maryny Miklaszewskiej  
pod tym samym tytułem

11.  Braki, kartki, kolejki – życie codzienne 
w latach 80. XX wieku w Polsce

12. Stan wojenny 1981-1983
13.  Z flagą narodową przez najnowszą historię 

Polski
14.  "Jaki znak Twój…?‟  

– lekcja w oparciu o grę edukacyjną ZnajZnak

1. Niezwykłe historie zwykłych rzeczy
2. Symbole narodowe

LEKCJE I PROJEKTY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1.  Szkoła w latach 80. XX wieku 
i współcześnie – podobieństwa i różnice

2.  Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka  
– lata 80. XX wieku w Polsce

3.  Braki, kartki, kolejki – życie codzienne 
w latach 80. XX wieku w Polsce 

4. Orzeł Bielik, Kasztanka Piłsudskiego,  
Baśka Murmańska i inni, czyli historia 
oczami zwierząt (cykl warsztatów: Orzeł 
Bielik; Baśka Murmańska – żołnierka 
Komendanta Piłsudskiego; Kasztanka; 
Szeregowy Wojciech Miś. Historia 
niedźwiedzia, który został żołnierzem;  
Królik berliński)
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Tematy lekcji dla szkół gimnazjalnych:

Tematy lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych:

15. Historia oczami dziecka – wiek XX  
(cykl warsztatów dla uczniów klas IV–VI:  
Druga wojna światowa; Lata 40. i 50.;  
Lata 60.; Lata 70.; Lata 80.)

1. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
2. Orlęta Lwowskie 
3.  „Cud nad Wisłą‟.  

Bitwa warszawska 1920 roku
4. Marszałek Józef Piłsudski 
5. Wojna obronna 1939 r.
6. Okupacja niemiecka i sowiecka
7. Deportacje i łagry
8. Polskie Państwo Podziemne
9. Zbrodnia katyńska
10. Holocaust
11. Getto warszawskie
12.  Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny 

światowej
13.  Jedyna Cichociemna.  

Opowieść o generał Elżbiecie „Zo‟ Zawackiej
14.   Cichociemni. Elita polskiej dywersji 
15.  Dzieci wojny‟. Losy dzieci polskich  

w czasie II wojny światowej
16. Powstanie warszawskie
17. Powstańcze dziewczyny
18.  „Zachowałam się jak trzeba‟.  

Historia Danuty Siedzikówny „Inki‟

1. Legiony polskie 
2. Orlęta Lwowskie 
3. Wojna obronna 1939 roku
4. Polski Rząd na Uchodźstwie
5. Okupacja niemiecka i sowiecka
6. Deportacje i łagry
7.  Polskie Państwo Podziemne w walce 

z okupantem
8. Zbrodnia katyńska
9. Polski ruch oporu w czasie II wojny 

światowej – Armia Krajowa 
10.  Postawy mieszkańców Generalnego 

Gubernatorstwa wobec okupanta
11. Zbrodnia wołyńska – ludobójstwo
12. Mniejszość żydowska w II RP 
13. Mniejszość ukraińska w II RP 
14. Polacy na frontach II wojny światowej
15. Armia generała Andersa

LEKCJE I PROJEKTY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

19.  „Oświęcim to była igraszka…‟.  
Życie Witolda Pileckiego

20. Kwatera „Ł‟
21. Święta Polski Ludowej
22. Fenomen „Solidarności‟
23. Stan wojenny 1981-1983
24.  W samo południe.  

Wybory 4 czerwca 1989 roku
25.  Warszawa przed II wojną światową,  

w czasie wojny i po wojnie
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40.  Represje MBP w stosunku do Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego

41. Święta Polski Ludowej
42. Sztuka w służbie propagandy
43.  Dzieje pewnego eksperymentu  

– gospodarka PRL
44.  Wizja roli kobiety w propagandzie 

socjalistycznej lat 50. XX wieku w Polsce.
45. Intelektualiści w PRL
46. Opozycja w PRL
47. Fenomen „Solidarności‟
48. Stan wojenny
49. Okrągły Stół
50.  W samo południe.  

Wybory 4 czerwca 1989 roku
51. Jak kostki domina. Jesień Narodów 
52.  Warszawa przed II wojną światową,  

w czasie wojny i po wojnie
53. Co kryją archiwa IPN?

16.  Jedyna Cichociemna.  
Opowieść o generał Elżbiecie „Zo‟ Zawackiej 

17. Holocaust
18. Sztuka Holocaustu 
19. Getto warszawskie
20.  Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny 

światowej
21.  „Dzieci wojny‟. Losy dzieci polskich  

w czasie II wojny światowej 
22. Powstanie warszawskie
23. Powstańcze dziewczyny 
24. Polska „lubelska‟
25. Stalinizm w Polsce
26.  „Przewodnia siła narodu…‟.  

PPR-PZPR, jej znaczenie i losy
27. Prześladowani i aparat terroru
28. Żołnierze Wyklęci
29. Kwatera „Ł‟ 
30. Panny Wyklęte 
31. Rotmistrz Witold Pilecki
32.  Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, 

społeczeństwo, gospodarka, kultura
33.  Dekada Gierka (1970–1980): polityka, 

społeczeństwo, gospodarka, kultura
34. Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL 
35. Czerwiec ’56
36. Marzec ’68
37. Grudzień ’70
38. Czerwiec ’76
39. Stosunki Państwo – Kościół w PRL

LEKCJE I PROJEKTY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Kontakt:
Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 09
michalina.zelazny@ipn.gov.pl



Historia najnowsza w pigułce
Cykl sześciu warsztatów dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. 
Celem zajęć jest przekazanie podstawowych 
informacji na temat najnowszej historii Polski: drugiej 
wojny światowej oraz Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Formy pracy i zakres materiału są 
dostosowane do potrzeb konkretnej grupy.

Kontakt:
Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Spacerkiem po wystawie
Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, a także dla uczestników 
wycieczek szkolnych do Warszawy. Zajęcia mają 
formę spaceru po aktualnie prezentowanej wystawie, 
podczas którego uczniowie w sposób aktywny 
zapoznają się z prezentowanym na wystawie 
zagadnieniem z historii najnowszej.  
Warsztaty trwają 60 minut. 
Prosimy o umawianie się na zajęcia 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Kontakt:
Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Historia w terenie
Cykl spacerów edukacyjnych po Warszawie  
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, uczestników wycieczek  
do Warszawy oraz innych zainteresowanych osób. 

• Szlakiem powstańczej Warszawy
Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych, 
a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń 
w historii stolicy. W czasie spaceru odwiedzimy 
miejsca, które były świadkami powstańczych 
zwycięstw, klęsk, radości i łez. Na trasie m.in.: 
pozostałe w murach ślady walk, miejsca dawnych 
barykad, kuchni powstańczej, kanały  
oraz najsłynniejszego powstańczego ślubu.

• Śladami Jana Rodowicza „Anody‟
Jan Rodowicz „Anoda‟ – harcerz, żołnierz Szarych 
Szeregów i AK, powstaniec warszawski.  
Po wojnie student Politechniki Warszawskiej.  
Ofiara stalinowskiego terroru – zginął w czasie 
śledztwa w niewyjaśnionych do dzisiaj 
okolicznościach. Na trasie spaceru m.in.: miejsca 
związane z dzieciństwem, życiem studenckim, 
aresztowaniem i śmiercią „Anody‟.

• Szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec
Spacer śladami bohaterów książki Aleksandra 
Kamińskiego Kamienie na szaniec.
Z książką w ręku przejdziemy trasę, na której 
zobaczymy m.in.: szkołę do której chodzili „Rudy‟, 
„Alek‟ i „Zośka‟, dawną siedzibę Gestapo, miejsca 
związane z akcjami Małego Sabotażu,  
teren Akcji pod Arsenałem oraz więzienie Pawiak.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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• Paryż północy 
Przedwojenna Warszawa przez wielu nazywana 
była „Paryżem północy‟ – zachwycała przyjezdnych 
nowoczesną architekturą, pięknymi ogrodami, 
eleganckimi kawiarniami i sklepami. W trakcie spaceru 
będziemy wspólnie szukać dawnych symboli stolicy 
i dowiemy się, ile spośród nich przetrwało wojenną 
zawieruchę. Poznamy również biografie słynnych 
warszawiaków. 

• Śladami zbrodni
Spacer, w trakcie którego zobaczymy miejsca związane 
ze zbrodniami NKWD oraz MBP na terenie Warszawy. 
Na trasie m.in.: gmach b. Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, w którym zamordowano m.in.: Jana 
Rodowicza ,,Anodę’’, gmach Mokotowskiego Aresztu 
Śledczego przy ulicy Rakowieckiej, Kwatera „Ł‟  
na Powązkach Wojskowych, w której pogrzebani 
zostali żołnierze podziemia niepodległościowego 
– ofiary mordów sądowych, budynek przy ulicy 
Strzeleckiej – pierwsza siedziba NKWD w Warszawie.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 09
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Gry miejskie
• Szlakiem Kamieni na szaniec
Udział w tej grze miejskiej pozwoli uczestnikom 
przenieść się do okupowanej Warszawy. Podczas tej 
gry drużyny ,,uzbrojone’’ w mapy, aparaty i materiały 
pomocnicze wyruszą w miasto szlakiem ,,Alka’’, 
,,Rudego’’ i ,,Zośki’’ i zmierzą się z zadaniami takimi 
jak: rozszyfrowanie zakodowanego hasła, dotarcie 
z listem do skrzynki Harcerskiej Poczty Polowej czy 
odnalezienie miejsca, w którym zlikwidowano  
,,kata Warszawy’’ – Franza Kutscherę.

• Warszawa Marszałka Piłsudskiego
Uczestnicy przeniosą się do czasów 20-lecia 
międzywojennego i odkryją miejsca związane 
z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.
Drużyny dowiedzą się m.in.: w którym budynku 
Piłsudski obmyślił plan Bitwy Warszawskiej,  
jak nazywało się redagowane przez niego pismo, 
dokąd chodził z córkami na lody, gdzie w odrodzonej 
Polsce żołnierze po raz pierwszy składali przysięgę 
przed Marszałkiem oraz co wspólnego z naszym 
bohaterem ma Legia Warszawa.

Zgłoszenia przyjmujemy z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 09
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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Ferie zimowe z historią najnowszą  
– zajęcia dla maturzystów
 VII edycja kursu z historii najnowszej dla 
maturzystów. W programie: wykłady pracowników 
Instytutu Pamięci Narodowej i wykładowców 
uczelni wyższych oraz warsztaty prowadzone przez 
edukatorów i nauczycieli – metodyków historii. Celem 
warsztatów jest pogłębienie kompetencji wymaganych 
na egzaminie maturalnym. Cykl trwa dwa tygodnie 
i realizowany jest w terminie ferii zimowych 
w województwie mazowieckim. Zajęcia odbywają się 
w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 09
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Uczniowie obchodzą ważne rocznice 
historyczne
Projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod kierunkiem 
opiekuna projektu – nauczyciela ze swojej szkoły 
przygotowują działanie (np. film dokumentalny, 
publikację, happening, spektakl teatralny, wystawę) 
upamiętniające ważną rocznicę historyczną, 
a następnie prezentują je w Centrum Edukacyjnym 
IPN.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 09
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Lato w mieście, Zima w mieście
Zajęcia z historii najnowszej dla zorganizowanych grup 
dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji Lato w mieście 
oraz Zima w mieście.

Kontakt:
Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Synteza dziejów PRL – zajęcia 
w języku angielskim
Zajęcia dla uczniów dwujęzycznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz obcokrajowców.  
Jeden moduł obejmuje trzy warsztaty poświęcone 
najnowszej historii Polski.

Kontakt:
Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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Żołnierze Wyklęci i zapomniani 
bohaterowie
Cykl spotkań poświęconych żołnierzom powojennego 
podziemia niepodległościowego i działaczom 
opozycji demokratycznej. Filmom dokumentalnym 
towarzyszyć będą dyskusje z udziałem zaproszonych 
gości: historyków, publicystów i świadków historii. 
Cykl prowadzi Jędrzej Lipski – historyk, reżyser, 
dokumentalista i producent filmowy. Spotkania zostały 
objęte patronatem TVP Historia.

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl

Rodzinna sobota
Kolejna edycja cieszących się ogromną popularnością 
warsztatów edukacyjnych dla dzieci. W tym roku 
uczestnicy poznają losy młodych polskich bohaterów, 
takich jak Leopold Lis-Kula, Danuta Siedzikówna „Inka‟ 
czy Romek Strzałkowski, a także czasy, w których żyli. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-9 lat 
i ich rodziców. 

Kontakt:
Magdalena Bogdan – 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
Barbara Pamrów – 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Prezentacje książek o tematyce 
historycznej
Spotkania z autorami książek wydanych przez 
IPN i inne wydawnictwa, połączone z panelem 
dyskusyjnym w gronie ekspertów.

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl

Mistrzowie dokumentu z historią 
w tle
W ramach programu zaprezentujemy filmu 
dokumentalne ukazujące konotacje historyczne 
twórców: dokumentalistów, reżyserów, operatorów 
i scenarzystów, którzy swoimi realizacjami zdobyli 
sobie uznanie widzów oraz środowisk zawodowych 
i artystycznych. Zaproszeni goście przedstawią 
kulisy realizacji filmów dokumentalnych, tajniki 
pracy operatora czy warsztat pracy dokumentalisty 
– scenarzysty, jednocześnie pokazując wartość 
dokumentu filmowego jako ważnego źródła wiedzy 
historycznej. Opowieściom filmowców towarzyszyć 
będzie komentarz historyka. Gospodarzem programu 
jest filmowiec, dokumentalista i historyk Jędrzej Lipski. 
Partnerem projektu jest TVP Historia.

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl
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Między swastyką a czerwoną gwiazdą
Cykl dyskusji na temat mrocznej epoki dwóch 
totalitaryzmów: narodowego socjalizmu i komunizmu. 
Rozmawiamy o wielkich zbrodniach XX wieku, o ich 
ofiarach i sprawcach. O uwikłaniu w system totalnej 
przemocy, o destrukcyjnym wpływie ideologii  
na społeczeństwa i jednostki. Ale również o oporze 
i bohaterstwie. 
Nie unikamy tematów trudnych i niewygodnych, 
takich jak relacje polsko-żydowskie, ludobójstwo  
na Wołyniu, postawy Polaków wobec obu okupantów 
czy decyzje podejmowane przez przywódców 
politycznych i wojskowych. W dyskusjach udział 
wezmą wybitni historycy, publicyści pisarze i filmowcy. 
Spotkania prowadzi Piotr Zychowicz – historyk 
i dziennikarz, redaktor naczelny magazynu „Historia 
Do Rzeczy‟. 

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl

Klub Historyczny im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota‟
W ramach działalności klubu dwa razy w miesiącu 
odbywają się spotkania dyskusyjne i projekcje filmów 
historycznych. Spotkania są otwarte również dla osób 
niebędących członkami klubu.

Kontakt:
Aleksandra Wierzchowska – 022 576 30 04
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl

„Łączka‟ i inne miejsca poszukiwań – 
rozmowy z profesorem Krzysztofem 
Szwagrzykiem
Wskutek terroru komunistycznego w Polsce 
śmierć poniosło ponad 50 tys. osób, w tym 
wielu żołnierzy antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego. W 2011 r. w IPN uruchomiono 
program „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku 
ofiar terroru komunistycznego 1944–1956‟, którego 
celem jest odnalezienie grobów oraz identyfikacja 
szczątków ofiar represji komunistycznych. 
O współpracy historyków, archeologów, specjalistów 
medycyny sądowej i genetyków oraz aktualnym stanie 
prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych opowiadać 
będzie prof. Krzysztof Szwagrzyk – zastępca prezesa 
IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji 
IPN, który już od 2003 r. prowadził poszukiwania 
grobów ofiar komunizmu na Dolnym Śląsku. Metoda 
opracowana przez prof. Szwagrzyka stała się 
podstawą całego programu poszukiwawczego IPN. 
Spotkania prowadzić będzie Marcin Wikło, redaktor 
tygodnika „wSieci‟.

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl
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Pokój zagadek
"Real life escape game‟ to rodzaj zespołowej 
gry przygodowej odbywającej się w specjalnie 
zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu  
– tzw. pokoju zagadek. Gra wymaga od analitycznego 
myślenia, spostrzegawczości, a przede wszystkim 
działania zespołowego. W czasie wizyty w naszym 
pokoju zagadek uczestnicy zostaną przeniesieni  
do Polski z drugiej połowy lat 40. i wcielą się 
w Żołnierzy Niezłomnych stawiających opór 
sowieckiej okupacji. Podczas wykonywania zadania 
odbicia więźnia będą mieli okazję poznać bohaterów 
podziemia niepodległościowego oraz poznać realia 
życia w czasach stalinowskich.
Szczegółowe informacje o projekcie będą dostępne  
na stronie www.ipn.gov.pl/gry.

Kontakt: 
Karol Madaj – 022 581 86 68
karol.madaj@ipn.gov.pl

Tajemnice wywiadu
Aby sprawnie funkcjonować na arenie 
międzynarodowej, państwa potrzebują jak najszerszej 
wiedzy na temat innych krajów. Gromadzeniem 
i analizowaniem takich informacji zajmują się 
służby wywiadowcze, zaś kontrwywiad ma na 
celu udaremnienie działań wywiadowczych innych 
państw. Ze względu na bezpieczeństwo państwa 
informacje o akcjach wywiadu i kontrwywiadu tylko 
w rzadkich przypadkach mogą być podane do szerszej 
wiadomości, a obywatele państwa dowiadują się 
o nich dopiero po wielu latach – dzięki publikacjom 
historyków, dziennikarzy czy politologów.
Cykl Tajemnice wywiadu prezentuje dzieje polskiego 
wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku. Spotkania 
z udziałem zaproszonych znawców historii, struktur 
i technik operacyjnych tajnych służb poprowadzi 
Witold Gadowski, dziennikarz śledczy i korespondent 
wojenny. Współorganizatorami cyklu są Oddział IPN 
w Szczecinie oraz Archiwum IPN.

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl
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ul. Marszałkowska 21/25
00-628 Warszawa

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
www.facebook.com/przystanek.historia 

przystanek.historia@ipn.gov.pl 

Zapraszamy: 
poniedziałek – piątek 9.00–20.00

sobota 9.00–14.00
Księgarnia

poniedziałek–piątek 10.00–19.00
sobota 9.15–13.45

Czytelnia
poniedziałek–piątek 9.00-18.00

sobota, niedziela – nieczynne




