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Jak co roku prezentujemy Państwu naszą ofertę edukacyjną. 
Zapraszamy na wykłady, promocje książek i pokazy filmów. 
W czytelni i księgarni mogą Państwo zapoznać się z ofertą 
wydawniczą IPN, a w Historycznym Pokoju Zagadek (Escape 
Roomie) – dowiedzieć się więcej o losach żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego. Każdy zainteresowany historią najnowszą 
znajdzie w Przystanku Historia coś dla siebie. 

Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odrodzenia państwa 
polskiego po latach zaborów szczególny nacisk położyliśmy na 
spotkania prezentujące historię walki o niepodległość. Zostały 
one oznaczone symbolem biało-czerwonej flagi.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.
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Perspektywa ulicy od strony placu 
Zbawiciela w kierunku placu Konstytucji. 
Widoczny tramwaj typ "A" linii nr 5, 
ciężarówka Star 20 oraz przechodnie.
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 Fragment ogrodzenia w Mu-
zeum Więzienia "Pawiak".

Kto ratuje jedno życie – polscy 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata 
Dwuczęściowe seminarium dla nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych ukazujące wybrane sylwetki polskich 
sprawiedliwych wśród narodów świata. Pierwsza część 
seminarium będzie miała charakter stacjonarny i składać się 
będzie z wykładów oraz warsztatów edukacyjnych. Drugą 
częścią seminarium będzie wyjazd studyjny do Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów w Markowej. Termin: jesień 2018.

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronie 
internetowej Przystanku Historia.

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

Praska wiosna 1968 
Seminarium wyjazdowe do Pragi dla nauczycieli 
przedmiotów humanistycznych. Jego celem jest ukazanie, 
jakie znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego 
w Europie Środkowowschodniej miało powstanie w Pradze 
w 1968 r. Seminarium ma nie tylko poszerzyć wiedzę 
nauczycieli, lecz także być okazją do spotkania z czeskimi 
nauczycielami oraz wymiany doświadczeń. W ramach 
seminarium zaplanowane są spotkania ze świadkami historii.

Seminarium organizowane we współpracy z Instytutem 
Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze, Instytutem 
Polskim w Pradze i Stowarzyszeniem Czeskich Nauczycieli 
Historii PANT w Ostrawie. 

Termin: wiosna 2018.

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronie 
internetowej Przystanku Historia. Nabór na seminarium 
rozpocznie się w styczniu 2018 roku. 
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

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

Dzieje polskiej emigracji 
niepodległościowej 1939-1989 
Edycja I – polski Londyn
Czteroletnie seminarium dla nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych poświęcone polskiej emigracji 
niepodległościowej XX wieku. Pierwsza edycja poświęcona 
będzie ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli 
polskiemu Londynowi; kolejne przybliżą losy polskiej 
emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie. 

Seminarium ma charakter szkolenia doskonalącego 
dla nauczycieli, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają 
odpowiednie zaświadczenia. Warunkiem otrzymania 
zaświadczenia jest obecność na spotkaniach oraz realizacja 
zadań projektowych. Dla 25 uczestników, którzy wykonają 
je najlepiej, przewidziany jest tygodniowy wyjazd studyjny 
do Londynu, gdzie odwiedzimy m.in. Instytut Polski 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego. 
 
Współorganizatorzy: Wojskowe Biuro Historyczne, Archiwum 
Akt Nowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
Szczegółowe informacje o rekrutacji na seminarium zostaną 
opublikowane na stronach internetowych Przystanku Historia  
i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 
Kontakt:
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl

Epoka powstań
Seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
organizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. 

Składać się będzie z czterech semestrów:
1.  Od konfederacji barskiej poprzez powstania i tajne 

sprzysiężenia, w tym dzieje Polaków na Syberii. 
Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich 
 – aspekty niepodległościowe.

2.  Polski czyn niepodległościowy. Od powstania Związku 
Walki Czynnej do dnia odzyskania niepodległości.

3.  Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej 
(do powołania rządu Ignacego Paderewskiego 
i wyborów w styczniu 1919 r.) Kształtowanie się granic 
państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (cz. 1) 
– granica wschodnia.

4.  Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. 
Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice 
Polski Odrodzonej (cz. 2) – granica zachodnia, północna  
i problem Śląska Cieszyńskiego.

Kurs zostanie zorganizowany we wszystkich oddziałach 
IPN – edycja dla nauczycieli z województwa mazowieckiego 
będzie przygotowana przez Przystanek Historia i Oddział 
IPN w Warszawie. Szczegółowe informacje o rekrutacji na 
seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Przystanku Historia.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Autor: Markiewicz Stanisław
Ze zbiorów Narodowego 
Archwium Cyfrowego
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I STUDENTÓW

OFERTA  
DLA NAUCZYCIELI  
I STUDENTÓW

SEMINARIA WYJAZDOWE SEMINARIA WYJAZDOWE Ignacy Jan Paderewski – kompozytor, 
pianista. Fotografia portretowa.
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Zajęcia dla uczniów warszawskich przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy.

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

Lekcje z historii Polski XX wieku
Tematy zajęć dla grup przedszkolnych:
1. Skarby ze starej szafy
2. Symbole narodowe

Tematy lekcji dla szkół podstawowych:

Klasy I-III:
1. Szkoła w PRL
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

Orzeł Bielik, Kasztanka Piłsudskiego, 
Baśka Murmańska i inni czyli historia 
oczami zwierząt 
Cykl warsztatów dla uczniów klas I-III:
1. Orzeł Bielik
2. Baśka Murmańska – żołnierka Komendanta Piłsudskiego
3. Kasztanka
4.  Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia,  

który został żołnierzem
5.  Królik berliński

Klasy IV-VII:
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. Asy polskiego lotnictwa w Bitwie o Anglię
8.  „Zachowałam się jak trzeba”. 

Historia Danuty Siedzikówny „INKI”
9. Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80.
10. Szkoła w PRL
11.  „Mikołajek w szkole PRL”. Zajęcia w oparciu o publikację 

Maryny Miklaszewskiej pod tym samym tytułem
12.  Braki, kartki, kolejki  

– życie codzienne w latach 80. XX wieku w Polsce
13. Stan wojenny 1981-1983
14. Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski
15.  „Jaki znak Twój…?” – lekcja w oparciu o grę edukacyjną 

ZnajZnak

Historia oczami dziecka
Cykl warsztatów dla uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej:
W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.: jak wyglądało 
życie w poszczególnych latach oraz jakie wydarzenia 
historyczne stały się ich symbolami.
1. II wojna światowa
2. Lata 40. i 50.
3. Lata 60.
4. Lata 70.
5. Lata 80. 

Tematy lekcji dla klas VII szkoły podstawowej  
oraz dla szkół gimnazjalnych:
1. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
2. Orlęta Lwowskie 
3. „Cud nad Wisłą”. Bitwa warszawska 1920 roku
4. Wojna obronna 1939 r.
5. Okupacja niemiecka i sowiecka
6. Deportacje i łagry
7. Polskie Państwo Podziemne
8. Zbrodnia katyńska
9. Holocaust
10. Getto warszawskie
11. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
12.  Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał  

Elżbiecie „Zo” Zawackiej

13. Cichociemni. Elita polskiej dywersji NOWOŚĆ
14.  „Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich w czasie 

II wojny światowej
15. Powstanie warszawskie
16. Powstańcze dziewczyny
17.  „Zachowałam się jak trzeba”. Historia Danuty 

Siedzikówny „INKI”
18. „Oświęcim to była igraszka…”. Życie Witolda Pileckiego
19. Kwatera Ł
20. Święta Polski Ludowej
21. Fenomen „Solidarności”
22. Stan wojenny 1981-1983
23. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
24.  Warszawa przed II wojna światową, w czasie wojny 

i po wojnie

Tematy lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych:
1. Wojna obronna 1939 roku
2. Polski Rząd na Uchodźstwie
3. Okupacja niemiecka i sowiecka
4. Deportacje i łagry
5. Polskie Państwo Podziemne w walce z okupantem
6. Zbrodnia katyńska
7.  Polski ruch oporu w czasie II wojny światowej  

 – Armia Krajowa 
8.  Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa 

wobec okupanta
9. Zbrodnia wołyńska – Ludobójstwo
10. Mniejszość żydowska w II RP 
11. Mniejszość ukraińska w II RP 
12. Polacy na frontach II wojny światowej
13. Armia generała Andersa
14.  Jedyna Cichociemna.  

Opowieść o generał Elżbiecie „Zo” Zawackiej 
15. Holocaust
16. Sztuka Holocaustu 
17. Getto warszawskie
18. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

19.  „Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich w czasie 
II wojny światowej 

20. Powstanie warszawskie
21. Powstańcze dziewczyny 
22. Polska „lubelska”
23. Stalinizm w Polsce
24. „Przewodnia siła narodu…”. PZPR, jej znaczenie i losy
25. Prześladowani i aparat terroru
26. Żołnierze Wyklęci
27. Kwatera „Ł” 
28. Panny Wyklęte 
29. Rotmistrz Witold Pilecki
30.  Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, 

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

gospodarka, kultura
32. Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL 
33. Czerwiec ’56
34. Marzec ’68
35. Grudzień ’70
36. Czerwiec ’76
37. Stosunki Państwo – Kościół w PRL
38.  Represje MBP w stosunku do Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego
39. Święta Polski Ludowej
40. Sztuka w służbie propagandy
41. Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
42.  Wizja roli kobiety w propagandzie socjalistycznej lat 50. 

XX wieku w Polsce.
43. Intelektualiści w PRL
44. Opozycja w PRL
45. Fenomen „Solidarności”
46. Stan wojenny
47. Okrągły Stół
48. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
49. Jak kostki domina. Jesień Narodów
50.  Warszawa przed II wojną światową,  

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

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 10
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

LEKCJE  
I PROJEKTY 
EDUKACYJNE  
DLA UCZNIÓW
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I PROJEKTY 
EDUKACYJNE  
DLA UCZNIÓW
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Łączka i inne miejsca poszukiwań
Projekt edukacyjny realizowany przez Przystanek Historia 
oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą w nim wziąć 
udział 6-8-osobowe zespoły składające się z uczniów 
warszawskich gimnazjów i szkół średnich. 
Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają 
metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc 
pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania 
do wykonania. Jako podsumowanie projektu nakręcą 
2-minutowe filmy o pracach poszukiwawczych IPN. Zostaną 
one zaprezentowane w kwietniu 2018 r. podczas uroczystej 
gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Projektowi towarzyszy cykl rozmów Łączka i inne miejsca 
poszukiwań (opis w rozdziale IMPREZY OTWARTE na stronie 12.
Patronem medialnym projektu jest TVP Historia.

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

Zajęcia dla niepełnosprawnych 
intelektualnie
Cykl sześciu warsztatów dla osób upośledzonych 
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 oraz dodatkowe informacje:
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 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 na terenie Warszawy  
dla uczniów szkół, uczestników wycieczek do Warszawy  
oraz innych zainteresowanych osób. 

Szlakiem powstańczej Warszawy
Spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają miejsca 
związane z największym zrywem w historii stolicy.  
W czasie spaceru odwiedzimy miejsca, które były świadkami 
powstańczych zwycięstw, klęsk, radości i łez.  
Na trasie: pozostałe w murach ślady walk, lokalizacje barykad 
i wojskowych kuchni, wejścia do kanałów oraz miejsce 
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: miejsca związane z dzieciństwem, życiem 
studenckim, aresztowaniem i śmiercią „Anody”.

Szlakiem 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, 
więzienie Pawiak.

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 Jana Rodowicza „Anodę”, gmach 
Mokotowskiego Aresztu Śledczego przy ulicy Rakowieckiej, 
kwatera „Ł” na Powązkach Wojskowych, na której pod osłoną 
nocy grzebano ciała pomordowanych żołnierzy AK i NSZ, 
budynek przy ulicy Strzeleckiej – pierwsza siedziba NKWD 
w Warszawie.

Od rozbiorów do niepodległości 1918 roku 
W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy 
szkoły, wycieczki i grupy zorganizowane na cykl spacerów, 
które przybliżą wydarzenia i postacie związane z utratą 
niepodległości oraz jej odzyskaniem 11 listopada 1918 r.

Warszawa w czasach zaborów
Warszawa w XIX i XX wieku była miastem 
wielowyznaniowym i wielokulturowym. Powrócimy  
do niej w trakcie spaceru: przy pomocy starych pocztówek 
będziemy szukać architektonicznych śladów tamtej epoki 
i poznamy biografie warszawiaków, którzy wpłynęli na rozwój 
miasta. 

Szlakiem powstania listopadowego
Spacer szlakiem miejsc związanych z powstaniem 
listopadowym – narodowym zrywem wymierzonym 
przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na trasie spaceru m.in. 
pomnik króla Jana II Sobieskiego, dawny budynek Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Łazienkach, Plac Zamkowy, 
Arsenał, Cytadela Warszawska

11 listopada 1918 – miejsca, postacie, 
symbole
11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska 
odzyskała niepodległość. W czasie spaceru uczestnicy 
poznają miejsca, które były świadkami listopadowych 
wydarzeń 1918 roku. Nie zabraknie opowieści o marszałku 
Piłsudskim i miejscach z nim związanych. 

Uczestnictwo w spacerach jest bezpłatne. 

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Autor: Rutowska Grażyna
Ze zbiorów Narodowego 
Archwium Cyfrowego  Fragment ogrodzenia w Muzeum Więzienia "Pawiak".
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Śladami 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 
na miasto szlakiem „Alka”, „Rudego” i „Zośki”.
Drużyny zmierzą się z zadaniami takimi jak: rozszyfrowanie 
zakodowanego hasła, odnalezienie konspiratora w jednym 
z ogrodów, dotarcie z listem do skrzynki Harcerskiej Poczty 
Polowej, wykonanie napisu zniechęcającego Polaków do 
współpracy z okupantem, odnalezienie miejsca, w którym 
zlikwidowano kata Warszawy Franza Kutscherę.

Warszawa marszałka Piłsudskiego
Marszałek Józef Piłsudski – jeden z ojców niepodległej 
Polski, twórca i realizator idei legionowej, autor planu 
Bitwy Warszawskiej 1920 r., a dla dzieci – kochany „Dziadek”.
W czasie tej gry miejskiej uczestnicy przeniosą się do czasów 
dwudziestolecia międzywojennego i odkryją miejsca 
związane z marszałkiem. Dowiedzą się, w którym budynku 
marszałek obmyślił plan Bitwy Warszawskiej, dokąd chodził 
z córkami na lody, jak nazywało się pismo redagowane przez 
Piłsudskiego, gdzie w odrodzonej Polsce żołnierze po raz 
pierwszy składali przysięgę oraz co wspólnego z naszym 
bohaterem ma Legia Warszawa.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Ferie zimowe z historią najnowszą
Kolejna edycja kursu historii najnowszej dla maturzystów. 
W programie: wykłady pracowników IPN i wykładowców 
uczelni wyższych oraz warsztaty prowadzone przez 
edukatorów IPN i nauczycieli – metodyków historii. 
Celem warsztatów jest pogłębienie kompetencji uczniów, 

wymaganych na egzaminie maturalnym. Cykl trwa 
dwa tygodnie i realizowany jest podczas ferii zimowych  
w województwie mazowieckim. Zajęcia odbywają się  
w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10
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

Uczniowie obchodzą ważne rocznice 
historyczne
Projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod kierunkiem 
nauczyciela i pracowników Przystanku Historia przygotowują 
działanie (np. film dokumentalny, publikację, happening, 
spektakl teatralny, wystawę) upamiętniające ważną rocznicę 
historyczną, a następnie prezentują je w Przystanku Historia.

Kontakt:
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10
michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Synteza dziejów PRL 
Zajęcia w języku angielskim dla uczniów dwujęzycznych 
szkół ponadgimnazjalnych. Jeden moduł obejmuje 
trzy warsztaty.

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

Comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych 
historią najnowszą.

Od niepodległości do niepodległości  
– profesor Jan Żaryn zaprasza
Cykl dyskusji z udziałem zaproszonych historyków  
i publicystów poświęcony różnym aspektom odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 r.: trwającej 123 lata 
walce z zaborcami, koncepcjach i orientacjach politycznych 
w trakcie I wojny światowej, a także o długim i trudnym 
procesie kształtowania państwowości i „sklejania” trzech 
zaborów. 
Cykl prowadzi prof. dr hab. Jan Żaryn – historyk, wykładowca 
UKSW, senator RP.

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

Bohaterowie zapomniani, niezłomni, 
niepodlegli
Cykl spotkań poświęconych mało znanym bohaterom 
polskiej walki o wolność. Zwykli ludzie potrafią dokonać 
niezwykłych rzeczy w obronie swojej rodziny i ojczyzny, 
ale wielu z nich, mimo swych nadzwyczajnych czynów, 
nie trafiło do narodowego panteonu. W trakcie spotkań 
przypomnimy o osobach, których nie znajdziemy 
w szkolnych podręcznikach, choć tak wiele zawdzięczamy... 
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

Polskie drogi do niepodległości
W ramach programu zaprezentujemy filmy dokumentalne 
ukazujące walkę Polaków o niepodległość i odbudowanie 
polskiej państwowości. Był to proces niezwykle trudny, 
wiążący się z wielkimi problemami i niemal nadludzkim 
wysiłkiem. W trakcie spotkań opowiemy o kolejnych  
etapach odzyskiwania niepodległości i ludziach,  
którym ją zawdzięczamy.
Filmom towarzyszyć będą dyskusje zaproszonych 
specjalistów. Gospodarzem programu jest filmowiec, 
dokumentalista i historyk dr Jędrzej Lipski. Spotkania  
zostały objęte patronatem TVP Historia.

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

Tajemnice wywiadu
Kolejna edycja niezwykle popularnego programu  
Tajemnice wywiadu który prezentuje dzieje polskiego 
wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku. Spotkania  
z udziałem zaproszonych znawców historii, struktur  
i technik operacyjnych tajnych służb prowadzi Witold 
Gadowski, dziennikarz śledczy i korespondent wojenny. 
Współorganizatorem cyklu jest Oddział IPN w Szczecinie. 

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

Historia ze zdjęciem...
Seria dyskusji, dla których punktem wyjścia będą 
fotografie związane z głośnymi wydarzeniami i postaciami 
historycznymi. Opowiemy, co historyk może wyczytać  
z rodzinnego albumu, wyjaśnimy, dlaczego niektórzy ludzie 
znikali ze zdjęć i przedstawimy zasady fotografii wojennej. 
Cykl prowadzi Adam Hlebowicz, zastępca dyrektora Biura 
Edukacji Narodowej IPN.

Kontakt:
Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl
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„Łączka” i inne miejsca poszukiwań 
Cykl poświęcony poszukiwaniom nieznanych miejsc 
pochówków ofiar represji komunistycznych i nazistowskich. 
O współpracy historyków, archeologów, specjalistów 
medycyny sądowej i genetyków oraz aktualnym stanie prac 
poszukiwawczych i identyfikacyjnych opowiadają pracownicy 
Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz innych instytucji 
uczestniczących w programie poszukiwawczym. 
Spotkania prowadzi Marcin Wikło, redaktor tygodnika 
„wSieci”. 
Współorganizatorem cyklu jest Biuro Poszukiwań  
i Identyfikacji IPN.
Programowi towarzyszy projekt edukacyjny „Łączka” i inne 
miejsca poszukiwań dla uczniów warszawskich gimnazjów 
i szkół średnich (więcej w rozdziale LEKCJE I PROJEKTY 
EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW na stronie 8.

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

Prezentacje książek o tematyce 
historycznej
Spotkania z autorami połączone z panelem dyskusyjnym  
w gronie ekspertów.

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

Ze zbiorów Narodowego 
Archwium Cyfrowego

Prezentacje wydawnictw i filmów IPN
Spotkania w formie klubu dyskusyjnego.

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

Uwaga: W seminariach otwartych dla publiczności mogą 
uczestniczyć także nauczyciele. Możliwość otrzymania 
zaświadczenia o udziale.

Rodzinna sobota.  
Podróż ku niepodległości. 
Rozpoczynamy dwuletni (rok szkolny 2017/2018 oraz 
2018/2019) program zajęć w ramach cyklu Rodzinna  
sobota, który ma za zadanie przygotować uczestników  
do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w listopadzie 2018 roku. 
W czasie zajęć dowiemy się, dlaczego Polacy utracili 
niepodległość, poznamy różne metody walki o Polskę,  
a także osoby dzięki którym możemy świętować odrodzenie 
naszej ojczyzny. 
Ukoronowaniem zajęć będą uroczyste obchody 
Święta Niepodległości w listopadzie 2018 roku. 
Kolejne zajęcia przybliżą uczestnikom pierwsze lata  
po odrodzeniu Polski. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat i rodziców. 

Kontakt oraz dodatkowe informacje:
Magdalena Bogdan – 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
Barbara Pamrów – 22 576 30 09
barbara.pamrow@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 niebędącymi 
członkami klubu.

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

Wnętrze jednego z wagonów przeznaczonych  
dla dziennikarzy jadących na manewry. Widoczni m.in.: komendant 
kwatery prasowej płk Stefan Rowecki  
(siedzi przy stole 1. z lewej), por. Mieczysław Lepecki (stoi 1. z lewej).



ul. Marszałkowska 21/25
00-628 Warszawa

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

przystanek.historia@ipn.gov.pl 

PRZYSTANEK HISTORIA 
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki 

ul. Marszałkowska 21/25 
00-628 Warszawa 

Renata Bieniek  22 576 30 16 renata.bieniek@ipn.gov.pl 
Magdalena Bogdan  22 576 30 08 magdalena.bogdan@ipn.gov.pl 
Aleksandra Wierzchowska  22 576 30 01 aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl 
Michalina Żelazny  22 576 30 10 michalina.zelazny@ipn.gov.pl

Tomasz Morawski (naczelnik)  22 576 30 13 tomasz.morawski@ipn.gov.pl 
Barbara Pamrów   (zastępca naczelnika) 22 576 30 09 barbara.pamrow@ipn.gov.pl 

Recepcja  22 576 30 04
Biblioteka  22 576 30 17
Księgarnia  22 576 30 06
Pokój Zagadek (Escape Room) 505 495 675

Zapraszamy: 
poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

sobota 9.00 – 14.00

Szczegółowe informacje:
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

www.facebook.com/przystanek.historia

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.
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Autor: Siemaszko Zbyszko
Ze zbiorów Narodowego 
Archwium Cyfrowego

Perspektywa ulicy Krakowskie Przedmieście  
w kierunku placu Zamkowego.


