
Tramwaje na ulicy Marszałkowskiej  
w Warszawie 1955–1960. Ze zbiorów  
Narodowego Archiwum Cyfrowego.

OFERTA
EDUKACYJNA



Jak co roku prezentujemy Państwu naszą 
ofertę edukacyjną. Zapraszamy na dyskusje, 
wykłady, promocje książek i pokazy filmów.  
W czytelni i księgarni mogą Państwo 
zapoznać się z ofertą wydawniczą IPN.

Szczególnej uwadze polecamy seminaria 
dla nauczycieli i otwarte spotkania związane 
ze zbliżającymi się rocznicami ważnych 
wydarzeń: stulecia bitwy warszawskiej,  
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz  
40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. 

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

www.twitter.com/przystanekh

NA WSZYSTKIE  
WYDARZENIA  
OBOWIĄZUJE

WSTĘP 
WOLNY

Ogród Saski w Warszawie przed II wojną światową. W tle Pałac Saski.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.





Wycieczka studentów polskich do Paryża, 1929 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



OFERTA DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW
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Seminaria doskonalące dla nauczycieli

I. Dzieje polskiej emigracji 
niepodległościowej 1939 
–1989. Edycja III – Nowy Jork
Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju 
Edukacji organizują czteroletni projekt o polskiej 
emigracji niepodległościowej XX wieku. Pierwsza 
edycja, która odbyła się w 2018 r., poświęcona była 
ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii,  
a kolejna – Paryżowi.
Trzecia odsłona seminarium, zaplanowana na rok 
szkolny 2019/2020, przybliży losy polskiej emigracji 
niepodległościowej w XX wieku w Nowym Jorku.
Projekt adresowany jest do aktywnych zawodowo 
nauczycieli i doradców metodycznych historii, 
wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego  
w szkołach podstawowych (kl. VI-VIII), liceach  
i technikach.

W ramach III edycji projektu zaplanowano:
▶  trzy 14-godzinne seminaria (piątek-sobota  

w trzech kolejnych miesiącach), na które składać 
się będą wykłady prowadzone przez cenionych 
historyków oraz zajęcia warsztatowe;

▶  trzy zadania konkursowe do wykonania przez 
uczestników (więcej informacji w regulaminie 
konkursu);

▶  wyjazd edukacyjny do Nowego Jorku dla 
uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają 
zadania konkursowe. 

Nabór na seminarium rozpocznie się jesienią 2019 r. 

Szczegółowe informacje ukazywać się będą 
na stronach internetowych Przystanku Historia, 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju 
Edukacji.

Kontakt:
Przystanek Historia:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl
Barbara Pamrów – barbara.pamrow@ipn.gov.pl
ORE:
Grażyna Kurowska – grazyna.kurowska@ore.edu.pl

II. Seminarium stacjonarno-
terenowe dla nauczycieli 
Warszawski pierścień 
śmierci
Seminarium poświęcone niemieckiemu 
ludobójstwu na ludności cywilnej Warszawy  
w czasie II wojny światowej, od akcji „AB”  
do wybuchu powstania warszawskiego.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli  
i edukatorów zainteresowanych problematyką 
okupacji niemieckiej ziem polskich.
Seminarium będzie się składać z dwóch części: 
stacjonarnej w Przystanku Historia (wykład oraz 
warsztaty) oraz terenowej, składającej się z wizyty 
w Mauzoleum Walk i Męczeństwa w al. Szucha, 
Muzeum Więzienia Pawiak, spaceru edukacyjnego 
śladami zamachu na Franza Kutscherę oraz 
zwiedzania Muzeum – Miejsca Pamięci  
w Palmirach.
Termin: 20-21 września 2019

Kontakt:
Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

III. Seminarium wyjazdowe 
dla nauczycieli  
A więc wojna…
Seminarium wyjazdowe o II wojnie światowej 
adresowane do nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych, organizowane we współpracy  
z OBEN IPN w Gdańsku. W programie zaplanowano 
wizyty studyjne w Muzeum II Wojny Światowej, na 
Westerplatte oraz w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Termin: październik 2019
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie 
szkolenia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Przystanku Historia. 

Kontakt:
Barbara Pamrów – barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09
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IV. Seminarium  
dla nauczycieli  
Porządny więzień  
nie powinien żyć w obozie 
dłużej jak pięć miesięcy  
– codzienna groza obozów 
koncentracyjnych i łagrów
Jednodniowe seminarium poświęcone 
codzienności więźniów niemieckich obozów 
koncentracyjnych i sowieckich łagrów w czasie  
II wojny światowej.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli  
i edukatorów zainteresowanych rolą, jaką  
w totalitarnym aparacie terroru odgrywały obozy 
koncentracyjne i obozy pracy. Jak funkcjonowały  
na co dzień? Czym sowieckie łagry różniły się  
od niemieckich obozów koncentracyjnych?  
Na doświadczenie obozowe spojrzymy pod kątem 
ludzi wywodzących się z różnych grup społecznych.
Seminarium składać się będzie z wykładu 
wprowadzającego i części warsztatowej.
Termin: marzec 2020

Kontakt:
Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

V. Seminarium stacjonarno-
terenowe Księża niezłomni
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych poświęcone niezłomnym 
postaciom polskiego Kościoła w XX wieku. 
Uczestnicy odwiedzą m.in. Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz 
Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Seminarium organizowane w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Duchownych 
Niezłomnych. 
Termin: październik 2019.
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie 
szkolenia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Przystanku Historia.

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

VI. Seminarium stacjonarno-
terenowe Losy polskich 
jeńców wojennych
W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej zapraszamy nauczycieli 
przedmiotów humanistycznych na szkolenie, które 
przedstawi losy polskich żołnierzy – więźniów 
obozów jenieckich III Rzeszy i Związku Sowieckiego. 
Seminarium składa się z dwóch części:
część I – marzec 2020, część II – kwiecień 2020

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie 
szkolenia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Przystanku Historia. 

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

VII. Seminarium 
dla nauczycieli 
stacjonarno-terenowe 
Bitwa Warszawska 
 
W ramach obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 
zapraszamy nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych na szkolenie poświęcone  
jednej z najważniejszych bitew w historii 
Polski. Seminarium składać się będzie z części 
stacjonarnej oraz wizyty w miejscach pamięci.

Termin: maj 2020
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie 
szkolenia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Przystanku Historia.

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



VIII. Żydzi w czasie II wojny 
światowej - wybrane 
zagadnienia
Seminarium dla nauczycieli organizowane  
we współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego.

Termin: styczeń 2020

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

IX. Korzenie totalitaryzmów

Seminarium dla nauczycieli realizowane we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Oddziałowym Biurem Badań Historycznych oraz 
Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN  
w Warszawie.

Kontakt:
Barbara Pamrów – barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09
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Warszawskie getto 1939–1945.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



LEKCJE 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 
szkół średnich.
Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy 
będą poznawać metody wykorzystywane w trakcie 
poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji 
totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. 
Jako podsumowanie projektu nakręcą 2-minutowe 
etiudy filmowe o pracach poszukiwawczych 
Instytutu Pamięci Narodowej. Zostaną one 
zaprezentowane w kwietniu 2020 r. podczas 
uroczystej gali w Belwederze.

Kontakt:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
Kamila Sachnowska – kamila.sachnowska@ipn.gov.pl
tel. 22 581 89 69

LEKCJE Z HISTORII POLSKI 
XX WIEKU

Zajęcia dla uczniów warszawskich przedszkoli, 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 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.

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 w. w Polsce
3.  Braki, kartki, kolejki – życie codzienne  

w latach 80. XX w. w Polsce

Cykl warsztatów dla uczniów  
Podróż ku niepodległości

Klasy I-III

1. Rozbiory
2. Walka zbrojna o wolną Polskę
3. „Ku pokrzepieniu serc…”
4. Walka bez walki 
5.  Urodziny Niepodległej, czyli o odzyskaniu 

niepodległości przez Polskę w 1918 r.
6. Walka o granice II RP
7.  Kto mieszkał w Polsce po odzyskaniu 

niepodległości?
8.  O Gdyni, Luxtorpedzie i Kaczce Dziwaczce,  

czyli osiągnięcia II RP

Klasy IV-VIII

1. Ojcowie polskiej niepodległości
2.  Od pierwszego premiera do pierwszego 

prezydenta – Polska w latach 1918-1922
3. Kształtowanie się granic odrodzonej Polski
4. Wyzwania II Rzeczypospolitej

Cykl warsztatów dla uczniów klas I-III  
Orzeł Biały, Kasztanka Piłsudskiego,  
Baśka Murmańska i inni, czyli historia  
oczami zwierząt

1. Orzeł Biały
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. Leopold Lis „Kula”
3. Orlęta lwowskie
4. „Cud nad Wisłą”. Bitwa Warszawska 1920 roku
5. II Rzeczpospolita w latach 30. XX wieku
6. „A więc wojna…”. Polski wrzesień 1939 roku
7. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
8. Szare Szeregi
9. Jan Bytnar „Rudy”
10. Cichociemni
11. Asy polskiego lotnictwa w Bitwie o Anglię
12. „ Zachowałam się jak trzeba”. Historia Danuty 

Siedzikówny „Inki”
13. Romek Strzałkowski
14.  Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka  

– lata 80.
15.  „Mikołajek w szkole PRL”. Zajęcia w oparciu 

o publikację Maryny Miklaszewskiej pod tym 
samym tytułem

16. Stan wojenny 1981-1983
17.  Z flagą narodową przez najnowszą historię 

Polski
18.  „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 
dekadach 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 VIII szkoły podstawowej:

1. Wojna obronna 1939 r.
2. Okupacja niemiecka i sowiecka
3. Deportacje i łagry
4. Polskie Państwo Podziemne
5.  Postawy mieszkańców Generalnego 

Gubernatorstwa wobec okupanta
6. Zbrodnia katyńska

7. Holocaust
8. Getto warszawskie
9.  Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny 

światowej
10.  Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał 

Elżbiecie „Zo” Zawackiej
11. Cichociemni. Elita polskiej dywersji NOWOŚĆ
12.  „Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich w czasie  

II wojny światowej
13. Powstanie warszawskie
14. Powstańcze dziewczyny
15. Polska „lubelska”
16.  „Zachowałam się jak trzeba”. Historia Danuty 

Siedzikówny „Inki”
17.  „Oświęcim to była igraszka…”. Życie Witolda 

Pileckiego
18. Kwatera „Ł”
19. Święta Polski Ludowej
20. Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL
21. Opozycja w PRL
22. Fenomen „Solidarności”
23. Ksiądz Jerzy Popiełuszko
24. Stan wojenny 1981-1983
25. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
26.  Warszawa przed II wojna światową, w czasie 

wojny i po wojnie

Tematy lekcji dla szkół ponadpodstawowych:

1. Operacja Polska NKWD
2. Wojna obronna 1939 roku
3. Rząd na uchodźstwie
4. Okupacja niemiecka i sowiecka
5. Deportacje i łagry
6.  Polskie Państwo Podziemne w walce  

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

– Armia Krajowa
9.  Postawy mieszkańców Generalnego 

Gubernatorstwa wobec okupanta
10. Zbrodnia wołyńska – ludobójstwo
11. Polacy na frontach II wojny światowej
12. Armia generała Andersa
13.  Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał 

Elżbiecie „Zo” Zawackiej
14. Holocaust
15. Sztuka Holocaustu
16. Getto warszawskie
17.  Polacy ratujący Żydów w czasie  

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

II wojny światowej
19. Powstanie warszawskie
20. Powstańcze dziewczyny
21. Stalinizm w Polsce
22.  „Przewodnia siła narodu…”.  

PZPR, jej znaczenie i losy
23. Prześladowani i aparat terroru
24. Żołnierze Wyklęci
25. Kwatera „Ł”
26. Panny Wyklęte
27. Rotmistrz Witold Pilecki
28.  Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, 

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

społeczeństwo, gospodarka, kultura
30. Czerwiec ’56
31. Marzec ’68
32. Grudzień ’70
33. Czerwiec ’76
34. Stosunki Państwo-Kościół w PRL
35.  Represje MBP w stosunku do Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego
36. Święta Polski Ludowej
37. Sztuka w służbie propagandy
38.  Dzieje pewnego eksperymentu  

– gospodarka PRL
39.  Wizja kobiety w propagandzie socjalistycznej  

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

w czasie wojny i po wojnie
47. Co kryją archiwa IPN?
48.  „Widmo komunizmu...”. Ideologia komunistyczna 

w XIX i XX wieku

Kontakt:
Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Łukasz Kowalski – tel. 22 576 30 10
lukasz.kowalski@ipn.gov.pl
Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
Jacek Radzymiński – tel. 22 576 30 08
jacek.radzyminski@ipn.gov.pl

Zajęcia dla osób  
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych
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:
Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

Historia w terenie
Spacery edukacyjne na terenie Warszawy  
dla uczniów szkół, uczestników wycieczek  
do Warszawy oraz innych zainteresowanych osób.

1. Szlakiem powstańczej Warszawy
Spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają 
miejsca związane z największym zrywem  
w historii stolicy. W czasie spaceru odnajdziemy 
pozostałe w murach ślady walk, lokalizacje barykad 
i wojskowych kuchni, wejścia do kanałów oraz 
miejsce najsłynniejszego powstańczego ślubu.
 
2. Śladami Jana Rodowicza „Anody”
Jan Rodowicz „Anoda” był harcerzem, żołnierzem 
Szarych Szeregów i AK, powstańcem warszawskim. 
Po wojnie studiował architekturę na Politechnice 
Warszawskiej. W wigilię 1948 r. został aresztowany 
przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, a kilka tygodni później zginął  
w czasie śledztwa w niewyjaśnionych do dzisiaj 
okolicznościach. Na trasie spaceru: miejsca 
związane z dzieciństwem, życiem studenckim, 
aresztowaniem i śmiercią „Anody”.

3. Szlakiem Kamieni na szaniec
Spacer śladami bohaterów książki Aleksandra 
Kamińskiego Kamienie na szaniec. Z książką  
w ręku zobaczymy m.in.: szkołę, do której chodzili 



„Rudy”, „Alek” i „Zośka”, dawną siedzibę gestapo, 
miejsca związane z działalnością Małego Sabotażu, 
teren akcji pod Arsenałem, więzienie Pawiak.

4. Warszawa Władysława Szpilmana
Władysław Szpilman był wybitnym polskim 
kompozytorem i pianistą żydowskiego 
pochodzenia. Wraz z rodziną mieszkał  
w Warszawie, gdzie rozwijał karierę i wiódł spokojne 
życie do czasu wybuchu II wojny światowej. Podczas 
spaceru uczestnicy poznają miejsca związane  
z życiem Szpilmana w przedwojennej Warszawie, 
odwiedzą dawny teren warszawskiego getta oraz 
adresy, pod którymi pianista ukrywał się po udanej 
ucieczce z getta.

5. Śladami zbrodni
Spacer, w trakcie którego zobaczymy miejsca 
związane ze zbrodniami NKWD oraz MBP na 
terenie Warszawy, m.in.: gmach Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, w którym 
zamordowano Jana Rodowicza „Anodę”, 
budynek Mokotowskiego Aresztu Śledczego przy 
ulicy Rakowieckiej, kwaterę „Ł” na Powązkach 
Wojskowych, w której pod osłoną nocy grzebano 
ciała pomordowanych żołnierzy AK i NSZ, a także 
budynek przy ulicy Strzeleckiej – pierwszą siedzibę 
NKWD w Warszawie.

6. NOWOŚĆ Okupowana Warszawa

Spacer poświęcony Warszawie i jej mieszkańcom 
w czasach II wojny światowej. Uczestnicy poznają 
miejsca związane z obroną miasta we wrześniu 
1939 r., życie codzienne w okupowanej Warszawie, 
losy jej mieszkańców, akcje polskiego podziemia  
na terenie okupowanej Warszawy. Na trasie spaceru 
nie zabraknie budynków, które przetrwały wojenną 
zawieruchę. 

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

7. NOWOŚĆ Warszawscy Sprawiedliwi wśród 
narodów świata
Mur warszawskiego getta stanowił granicę między 
życiem a śmiercią. W czasie spaceru poznamy 
historie ludzi, którzy z narażeniem własnego życia 
starali się ocalić jak najwięcej swoich żydowskich 

współobywateli: m.in. Ireny Sendlerowej, Zofii 
Kossak-Szczuckiej, Władysława Bartoszewskiego, 
Aleksandra Kamińskiego.

Kontakt:
Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

Cykl spacerów  
Od rozbiorów  
do niepodległości 1918 roku
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.

1. 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.
 
2. Szlakiem powstania listopadowego
Spacer śladami miejsc związanych z powstaniem 
listopadowym – narodowym zrywem wymierzonym 
przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na trasie m.in. 
pomnik króla Jana II Sobieskiego, dawny budynek 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach,  
Plac Zamkowy, Arsenał, Cytadela Warszawska

3. 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 
związanych z jego życiem.

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

LE
K

C
JE

 I 
PR

O
JE

K
TY

  
ED

U
K

A
CY

JN
E 

D
LA

 U
CZ

N
IÓ

W



Gry miejskie 

1. 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”.
Ich zadania to m.in.: 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.

2. Warszawa marszałka Piłsudskiego
Marszałek Józef Piłsudski – ojciec niepodległej 
Polski, twórca i realizator idei legionowej, autor 
planu Bitwy Warszawskiej 1920 r., przywódca 
narodu, „Dziadek”.
W czasie tej gry miejskiej uczestnicy przeniosą się 
do czasów dwudziestolecia międzywojennego 
i odkryją miejsca związane z marszałkiem. 
Drużyny dowiedzą się m.in., 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 przed marszałkiem oraz  
co wspólnego z naszym bohaterem  
ma Legia Warszawa.

3. Za murami getta warszawskiego
Warszawskie getto było największym gettem 
w Generalnym Gubernatorstwie i okupowanej 
Europie. Zlikwidowane w 1943 r., zrównane  
z ziemią. Uczestnicy przy pomocy map, wspomnień 
oraz archiwalnych zdjęć poznają dawny teren 
warszawskiego getta. Postarają się odnaleźć 
miejsca, które znalazły się za murem, przetrwały 
powstanie, likwidację getta, były świadkami 
tamtych wydarzeń. Poznają również losy  
kilku jego mieszkańców.

4. NOWOŚĆ Warszawa we wrześniu 1939 r. 
Gra, która przeniesie uczestników na barykady 
Warszawy we wrześniu 1939 r.

Przy pomocy archiwalnych fotografii uczestnicy 
będą musieli odszukać miejsca wrześniowych 
walk, świadectwa oporu warszawiaków, odnaleźć 
budynki, które były niemymi świadkami obrony 
Warszawy.

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

Warsztaty dla uczniów 
Wigilia wojenna
W okresie przedświątecznym zapraszamy uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych na zajęcia, które przybliżą 
obchodzenie świąt Bożego Narodzenia  
w okupowanej Polsce w latach 1939-1945. 
Uczniowie dowiedzą się, jak wyglądała wigilia  
za drutami obozu koncentracyjnego czy 
sowieckiego łagru, poznają realia okupacyjnej 
codzienności i trudu przygotowania Świąt Bożego 
Narodzenia.

Termin: grudzień 2019
Szczegółowe informacje i terminy zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Przystanku 
Historia.
 
Kontakt:
Michalina Żelazny – michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10

Ferie zimowe z historią 
najnowszą
IX 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 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.
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Kontakt:
Łukasz Kowalski – lukasz.kowalski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10

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 oraz dodatkowe informacje:

Kontakt:
Łukasz Kowalski – lukasz.kowalski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10

Projekt edukacyjny  
dla uczniów  
Opowiemy Wam historię…

Nasza dzielnica. Nasza historia
Projekt dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych miasta 
stołecznego Warszawy. Jego celem jest odkrywanie 
historii dzielnicy, na terenie której mieści się szkoła 
uczestników projektu, w okresie II wojny światowej.
Uczniowie mogą zaprezentować  
m.in.: przedwojenną architekturę dzielnicy, losy 
mieszkańców lub historię konkretnej postaci, szlak 
historyczny. Przy wsparciu edukatorów Przystanku 
Historia oraz nauczycieli przygotują przedstawienie, 
wystawę lub film dokumentalny i zaprezentują  
je w Przystanku Historia.
Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, 
zwiedzą bezpłatnie jedno z miejsc pamięci  
w Warszawie związane z II wojną światową.
Każda szkoła może zgłosić udział tylko raz  
w danym roku szkolnym. 

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

Wolontariat dla licealistów
W roku szkolnym 2019-2020 zapraszamy 
uczniów szkół ponadpodstawowych do podjęcia 
wolontariatu w Przystanku Historia. Wolontariat 
polega na comiesięcznej pomocy w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci  
i młodzieży w ramach cyklu Rodzinna Sobota. 
Tegoroczne zajęcia poświęcone będą II wojnie 
światowej na ziemiach polskich. 
Dodatkowo, raz w miesiącu wolontariusze wezmą 
udział w przygotowanych dla nich zajęciach 
terenowych w miejscach pamięci oraz muzeach  
w Warszawie i w okolicach. 

Kontakt:
Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
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Arsenał w Warszawie, listopad 1938 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



Otwarcie Instytutu Propagandy Sztuki przy ulicy Królewskiej w Warszawie  
przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 19 grudnia 1931 r.  
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Comiesięczne spotkania dla wszystkich 

zainteresowanych historią najnowszą

Cywilizacja zachodnia  
a sprawy polskie
Jak rozwijała się cywilizacja zachodnia? Gdzie 
szukać korzeni współczesności? Jakie są źródła 
pojęć takich jak demokracja, kultura, gospodarka 
i polityka? Gdzie w tym wszystkim jest Polska 
– zwłaszcza w wydaniu najnowszym? Podczas 
comiesięcznych wykładów opowie o tym  
prof. Wojciech Roszkowski, historyk i publicysta.

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

Historia bez cenzury: 
od Wolnych Związków 
Zawodowych  
do „Solidarności”
Cykl dyskusji o ugrupowaniach opozycyjnych lat 70. 
i 80. Naszymi gośćmi będą bohaterowie tamtych 
wydarzeń – działacze opozycji antykomunistycznej  
– historycy, politolodzy i dziennikarze.

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

Historia zza kulis
Podczas tegorocznej odsłony cyklu  
Historia zza kulis przedstawimy lata 70. i 80. 
oraz okres transformacji ustrojowej z perspektywy 
twórców. Jak wyglądało życie kulturalne w dobie 
cenzury? Co skłaniało niektórych artystów  
do współpracy z SB? Jak w III RP potoczyło się życie 
artystów popularnych w PRL? Opowiedzą o tym 
historycy, publicyści i świadkowie epoki.
Rozmowy z zaproszonymi gośćmi prowadzi  
Rafał Dudkiewicz – dziennikarz Polskiego Radia.

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

Klub Historyczny im. Gen. 
Stefana Roweckiego „Grota”
W ramach klubu odbywają się spotkania dyskusyjne 
i projekcje filmów historycznych. Spotkania są 
otwarte również dla osób niebędącymi członkami 
klubu.

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

Na północ od Warszawy. 
Warmia i Mazury w XX w.
Kolejna odsłona cyklu poświęconego północno-
wschodniej części naszego kraju. Podczas dyskusji 
i wykładów na temat Warmii i Mazur w XX w. 
pokażemy specyfikę kulturową i historyczną regionu 
i jego mieszkańców oraz zmiany zachodzące tutaj 
na przestrzeni minionego stulecia.
Spotkania prowadzi dr Waldemar Brenda,  
historyk i regionalista.

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

Pokazy filmów
Projekcje filmów o ważnych postaciach  
i wydarzeniach historycznych. Pokazom towarzyszą 
dyskusje z udziałem twórców filmu oraz historyków 
zajmujących się poruszaną w nim tematyką.

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

Polska geopolityka wczoraj, 
dziś i jutro
Każde spotkanie poświęcone będzie jednemu 
tematowi, który ogniskował myśl geopolityczną  
w XIX i XX w. Zaczniemy od analiz skutków II wojny 
światowej – czy dało się taki wynik przewidzieć. 
Potem zastanowimy się nad wojną obronną  
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1939 r. jako momentem kluczowym dla polskiej 
myśli geopolitycznej. Będziemy rozmawiać 
również o wojnie polsko-bolszewickiej, odzyskaniu 
niepodległości, aspiracjach II RP, polskiej myśli 
emigracyjnej, koncepcjach dotyczących przestrzeni 
organizmów i narodów położonych miedzy Polską 
a Rosją oraz globalnego porządku XXI wieku.
Gospodarzem cyklu jest dr Jacek Bartosiak  
– prawnik, ekspert do spraw geopolityki i strategii, 
autor publikacji o rywalizacji mocarstw i jej wpływie 
na sytuację Polski.

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

Polskie miasta wobec 
totalitaryzmów – zniszczenie 
i odbudowa przestrzeni 
historycznej 
II wojna światowa, wśród wielu traumatycznych 
doświadczeń, przyniosła również zniszczenia 
materialne. Ich ofiarą padło wiele zabytków 
– pamiątek przeszłości, które przez wieki 
kształtowały estetyczną wrażliwość mieszkańców. 
Zniszczenie historycznych przestrzeni miast 
przyniosło powojenne wyzwania: czy odbudowywać 
zrujnowane obszary, czy wykorzystać zniszczenie, 
aby projektować miasta bardziej odpowiadające 
potrzebom mieszkańców? Jak upamiętnić tragedię 
wojny? Jak zachować wierność profesjonalizmowi  
i postawom etycznym w czasach totalitaryzmu, 
który w socrealistycznych formach nie omijał 
również świata urbanistyki i architektury?
Cykl prowadzi dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW.

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

Prezentacje książek
Dyskusje wokół nowych książek o tematyce 
historycznej opublikowanych przez IPN  
lub inne wydawnictwa.

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

Rodzinna Sobota
Tegoroczna odsłona znanego i lubianego cyklu 
Rodzinna Sobota poświęcona będzie II wojnie 
światowej. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach 
wiekowych: 7-10 oraz 11-14 lat.

1.  Jędruś na wojennym szlaku (7-10 lat)
Bohaterem warsztatów i przewodnikiem po  
II wojnie światowej będzie jeden z najmłodszych 
powstańców warszawskich – Andrzej Szwajkert  
ps. Jędruś.

2. Wojna warszawsko-niemiecka 1939-1945  
(11-14 lat)
Warszawa jako symbol niepodległej Polski stała 
się obiektem agresji okupanta. Niemieckie rządy 
w Warszawie realizowano z wrogością i agresją 
niewidzianymi w innych częściach Europy.  
W czasie Rodzinnej Soboty przyjrzymy się 
procesowi niszczenia Warszawy, dwóm powstaniom 
ludności przeciwko oprawcom, faktycznej śmierci 
miasta i planom jego odbudowy w zupełnie nowej 
rzeczywistości powojennej.

Tematy spotkań:
1.  „Chciałem, by Warszawa była wielka. (…)  

I Warszawa jest wielka” – wojna obronna  
oraz pierwsze miesiące okupacji

2. Warszawa w planach Hitlera
3. Miasto dwóch powstań
4. Śmierć i wskrzeszenie(?) stolicy

Zajęcia odbywają się raz miesiącu.

Kontakt:
Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
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Śląsk od morza do morza
Śląsk to tradycja, etos pracy, rodzina. Śląsk  
to patriotyzm. Tego regionu nikomu nie udało 
się zniszczyć, wynarodowić, ani wytępić. Ślązacy 
nie zginali karku przed najeźdźcami i nie dali się 
zniewolić obcym ideologiom. Walczyli w obronie 
ojczyzny i wolności, często płacąc za to najwyższą 
cenę. Po trzykroć chwytali za broń, by przywrócić  
te ziemie ich prawowitej ojczyźnie – Polsce. 
W ramach cyklu Śląsk od morza do morza 
zaprezentujemy filmy, które opowiadają o trudnej 
historii tego regionu. Projekcjom towarzyszyć będą 
komentarze zaproszonych reżyserów, scenarzystów 
i historyków.
Gospodarzem cyklu jest dr Jędrzej Lipski  
– reżyser, scenarzysta i dokumentalista.

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

Tajemnice bezpieki
Czy była Służba Bezpieczeństwa?  
Jak funkcjonowała, czym się zajmowała, jakie 
są dzisiaj konsekwencje jej działań? Co dzisiaj 
o niej wiemy? Na te i inne pytania spróbujemy 
odpowiedzieć w kolejnej edycji cyklu Tajemnice 
bezpieki poświęconego historii organów 
bezpieczeństwa państwa w lach 1944-1989. 
Spotkania z udziałem zaproszonych specjalistów 
– historyków, politologów i dziennikarzy prowadzi 
Piotr Woyciechowski – ekspert ds. służb specjalnych, 
publicysta.

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

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.
Sekrety działalności polskiego wywiadu  
i kontrwywiadu w XX wieku przybliżamy podczas 
dyskusji z udziałem zaproszonych znawców historii, 
struktur i technik operacyjnych tajnych służb serii. 
To już czwarta edycja tego niezwykle popularnego 
cyklu organizowanego we współpracy z Oddziałem 
IPN w Szczecinie.
Gospodarzem programu jest Witold Gadowski  
– dziennikarz śledczy.

Kontakt:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
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Uroczystości święta 3 Maja w Warszawie, 3 maja 1939 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.





Wszystkie zajęcia organizowane przez  
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN  
im. Janusza Kurtyki są bezpłatne.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

Szczegółowe informacje:
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
www.facebook.com/przystanek.historia
www.twitter.com/przystanekh

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 (urlop) 22 576 30 08 – magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
Łukasz Kowalski 22 576 30 10 – lukasz.kowalski@ipn.gov.pl 
Barbara Pamrów 22 576 30 09 – barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Jacek Radzymiński 22 576 30 08 – jacek.radzyminski@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

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

Naczelnik CE IPN: 
Tomasz Morawski
22 576 30 13, 22 576 30 03 – tomasz.morawski@ipn.gov.pl
Zastępca naczelnika CE IPN: 
Barbara Pamrów
22 576 30 09 – barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Recepcja 22 576 30 04
Biblioteka 22 576 30 17
Księgarnia 22 576 30 06

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
sobota 9.00–14.00
Biblioteka/czytelnia:
poniedziałek – piątek 9.00–18.00
Księgarnia:
poniedziałek – piątek 10.00–19.00

przystanek.historia@ipn.gov.pl
facebook.com/przystanek.historia

www.twitter.com/przystanekh



facebook.com@przystanekhistoria

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl 

twitter.com@przystanekh

Pomnik Syreny w Warszawie
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.


