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DLA NAUCZYCIELI

KURS hISTORII POLSKI XX wIEKU
Całoroczny kurs dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie  
w szkołach ponadgimnazjalnych organizowany wspólnie z Warszaw-
skim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz 
Domem Spotkań z Historią. Zajęcia (wykłady wybitnych specjalistów 
i warsztaty edukacyjne – uwzględniające zapisy nowej podstawy 
programowej, prezentujące metody pracy ze źródłami historycznymi  
i różne metody nauczania) będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty. 
Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r.

Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl 
Zgłoszenia: 22 576 30 01, iwona.galezowska@ ipn.gov.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października 2011 r.

ŚlADAmi poWojennej historii ŻYDóW
Czwarta edycja seminarium organizowanego wspólnie z Żydowskim 
Instytutem Historycznym. Będzie ona poświęcona wybranym zagad-
nieniom powojennej historii Żydów polskich. Adresatami seminarium 
są przede wszystkim nauczyciele przedmiotów humanistycznych i edu-
katorzy, ale mogą też w nim uczestniczyć studenci. 
Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w środy, w godz. 15.30– 
–18.30, i obejmować będą wykłady, warsztaty, filmy, wycieczki i spo-
tkania ze świadkami historii. Wykłady prowadzą najwybitniejsi znaw-
cy tematu, m.in. dr hab. Grzegorz Berendt, dr hab. Bożena Szaynok, 
prof. Jerzy Eisler, dr Joanna Nalewajko-Kulikov, dr August Grabski,  
dr Leopold Sobel. Warsztaty prowadzi Wiesława Młynarczyk.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl
Pierwsze zajęcia odbędą się 26 października 2011 r. o godz. 15.30

KULTURA I POLITYKA NA EMIgRACJI
Całoroczne seminarium dla nauczycieli języka polskiego i innych 
przedmiotów humanistycznych prezentujące najważniejsze aspekty 
historii polskiej emigracji. Obejmuje wykłady i warsztaty, podczas któ-
rych pokazany zostanie sposób pracy ze źródłami literackimi i histo-
rycznymi. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz.15.30–18.30.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl
Pierwsze zajęcia odbędą się 18 października 2011 r.



wYbRANE ZAgADNIENIA Z hISTORII NAJNOwSZEJ NA LEKCJACh 
noWego przeDmiotu „historiA i spoŁeczeństWo” 

Całoroczne seminarium dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych po-
kazujące możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych i opra-
cowań IPN do pracy z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych na 
lekcjach nowego przedmiotu.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: monika.koszynska@ipn.gov.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września 2011 r.

spotKAniA ze ŚWiADKAmi historii
Całoroczne seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych  
i wychowawców klas wszystkich poziomów edukacyjnych poświęcone 
metodyce pracy dydaktycznej wykorzystującej relacje świadków historii.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: monika.koszynska@ipn.gov.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2011 r.

miejscA zAgŁADY luDnoŚci ŻYDoWsKiej nA oKupoWAnYch 
ziemiAch polsKich. historiA i upAmiętnienie

Całoroczne seminarium dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych pokazujące różnorodne źródła związane z tematem  
i sposób pracy z nimi. Seminarium poprowadzi Robert Szuchta, edu-
kator, autor pierwszego podręcznika o Zagładzie – „Holokaust. Zro-
zumieć dlaczego” oraz wielu innych publikacji poświęconych edukacji 
o Holokauście.

Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
Zgłoszenia: 22 576 30 01, iwona.galezowska@ ipn.gov.pl
Pierwsze zajęcia odbędą się 14 września 2011 r. w godz. 16.00–18.00.

KLUb AKTYwNEgO NAUCZYCIELA hISTORII
Cykliczne spotkania dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie  
i języka polskiego, którzy mają potrzebę wymiany doświadczeń  
i poglądów na temat współczesnej historii Polski, zwłaszcza dotyczą-
cych wydarzeń kontrowersyjnych, a także dla nauczycieli szukających 
inspiracji do prowadzenia zajęć z uczniami. Każde spotkanie składa 
się z dwóch części – dyskusji panelowej z udziałem ekspertów oraz 
warsztatów metodycznych.

Zajęcia trwają po trzy godziny i odbywają się raz na kwartał.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
22 576 30 07, anna.klimowicz@ipn.gov.pl



FILM hISTORYCZNY w EDUKACJI
Seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pokazu-
jące sposób wykorzystania filmu historycznego w edukacji szkolnej. 
Seminarium poprowadzi Arkadiusz Walczak, edukator, specjalista  
w zakresie wykorzystania filmu w edukacji szkolnej.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
22 576 30 07, anna.klimowicz@ipn.gov.pl

KONFERENCJE DLA NAUCZYCIELI
 Polskie Państwo Podziemne (październik 2011 r.) 

organizowana wspólnie z OBEP IPN Warszawa 
 Życie codzienne w PRL, cz. V (marzec 2012 r.)

organizowana wspólnie z OBEP IPN Warszawa
 Spotkanie ze Starym Doktorem (styczeń 2012) – konferencja przy-

bliżająca sylwetkę i dzieło Janusza Korczaka
 Patriotyzm jutra. Od patosu do patriotyzmu dnia codziennego  

(listopad 2011)
 Podziemie niepodległościowe –  fakty i mity (kwiecień 2012) 

organizowana wspólnie z OBEP IPN Warszawa
Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
22 576 30 07, anna.klimowicz@ipn.gov.pl

PROJEKTY EDUKACYJNE
Pomagamy nauczycielom gimnazjalnym realizować projekty eduka-
cyjne związane z historią najnowszą.  

Dodatkowe informacje: 22 576 30 03, magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

DLA UCZNIów
LEKCJE Z hISTORII NAJNOwSZEJ

Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w formie 90-minutowych warsztatów, prowa-
dzone przez edukatorów IPN. Każda lekcja musi być indywidualnie 
umówiona z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski 
zajęcia dla szkół podstawowych

 „A więc wojna...”. Polski Wrzesień 1939 
zajęcia dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 Co kryją teczki IPN? 
zajęcia dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych



zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 Prześladowani i aparat terroru
 PRL – państwo totalitarne?
 Sztuka w służbie propagandy 
 Gospodarka PRL, czyli historia pewnego eksperymentu
 „W samo południe”. Wybory 4 czerwca 1989 r.
 Marzec ‘68
 Czerwiec ’76
 Intelektualiści w PRL
 Okupacja niemiecka i sowiecka
 „Solidarność” i wprowadzenie stanu wojennego
 Polacy ratujący Żydów
 Grudzień ’70
 Stosunki Kościół–państwo w PRL
 Proces kształtowania, struktura, cele Polskiego Państwa Podziem-

nego
 Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospodar-

ka, kultura
 Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospodar-

ka, kultura
 Społeczeństwo polskie w okresie II wojny światowej: cele i metody 

polityki okupantów, Holokaust, postawy społeczne (opór cywilny, 
walka zbrojna, kolaboracja)
Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 
22 576 30 03, magdalena.bogdan@ipn.gov.pl,
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

SPACERKIEM PO wYSTAwIE
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
na warsztaty prowadzone z wykorzystaniem wystaw prezentowanych 
w Centrum Edukacyjnym IPN. Zajęcia będą prowadzone w formie spa-
ceru po wystawie, w czasie którego uczniowie w sposób aktywny mogą 
zapoznać się z prezentowanym zagadnieniem z historii najnowszej. 
Zajęcia trwają 60 min. 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:  barbara.pamrow@ipn.gov.pl



o tYm nie moŻnA zApomnieć – spotKAniA z KobietAmi, 
Które przeszŁY pieKŁo rAvensbrücK 

Projekt edukacyjny, do którego zapraszamy uczniów klas III gimna-
zjum oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich na-
uczycielami. Uczniowie poznają losy byłych więźniarek obozu w Ra-
vensbrück, uczą się technik dokumentowania relacji świadków historii 
w formie notacji historycznej oraz sztuki ich prezentowania, rozwijając 
przy tym wiele ważnych umiejętności. Projekt realizowany jest przy 
współpracy z Fundacją Ja Kobieta oraz Fundacją Mecenat Sztuki.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 22 576 30 07, 
anna.klimowicz@ipn.gov.pl

zAjęciA DlA mAturzYstóW – Ferie zimoWe z historią 
nAjnoWszą W tle

Zajęcia składać się będą z dwóch części. Pierwsza to wykłady pro-
wadzone przez najlepszych wykładowców pracujących w IPN oraz 
na uczelniach wyższych w całej Polsce. Druga część kursu to zajęcia 
warsztatowe prowadzone przez edukatorów IPN, których celem będzie 
pogłębianie kompetencji uczniów wymaganych na egzaminie matu-
ralnym. 

Cykl Ferie zimowe z historią w tle trwa przez dwa tygodnie w czasie ferii 
zimowych województwa mazowieckiego. Zajęcia odbywać się będą w dni 
powszednie w godzinach przedpołudniowych. 
Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej 
Centrum Edukacyjnego IPN www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl pod 
koniec bieżącego roku kalendarzowego. 
Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 22 576 30 07, 
anna.klimowicz@ipn.gov.pl

IMPREZY OTwARTE 

MUZYKA w PRL
Całoroczne seminarium poświęcone muzyce popularnej w PRL. Zajęcia 
odbywać się będą raz w miesiącu. Wykłady będą ilustrowane fragmen-
tami muzyki i filmów. Seminarium poprowadzi Marek Wiernik – zna-
ny dziennikarz radiowy i telewizyjny, z wykształcenia historyk, autor 
wielu publikacji na ten temat.

Wstęp wolny.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 września 2011 r. o godz. 17.00



TEATR I PRL
Całoroczne seminarium prezentujące historię teatru w czasach PRL. 
Seminarium poprowadzi dr Joanna Krakowska – pracownik Instytutu 
Sztuki PAN (Zakład Historii i Teorii Teatru), zastępca redaktora naczel-
nego miesięcznika „Dialog”.

Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
Wstęp wolny.

„czY się stoi czY się leŻY”. rzecz o gospoDArce prl-u 
Druga edycja seminarium popularnonaukowego dotyczącego historii 
gospodarczej PRL, prowadzonego przez pracowników IPN, SGH i PAN. 
W tym roku przedstawione zostaną zagadnienia związane z gospo-
darką PRL-u z perspektywy życia codziennego Polaków. Seminarium 
skierowane jest do wszystkich zainteresowanych historią gospodarczą. 
Zapraszamy zwłaszcza nauczycieli historii oraz WOS-u, uczniów klas 
maturalnych oraz studentów kierunków humanistycznych i ekonomicz-
nych.

Wstęp wolny. Dodatkowe informacje: barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 października 2011 r. o godz. 17.30

luDzie z chArAKterem. spotKAniA ze ŚWiADKAmi historii 
Cykl otwartych spotkań z osobami, które brały udział w ważnych wy-
darzeniach najnowszej historii Polski. Prelekcja świadka wydarzeń 
połączona z możliwością zadawania pytań, wymiany poglądów. 

Wstęp wolny.
Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl 

prezentAcje KsiąŻeK o temAtYce historYcznej 
Spotkania w formie klubu dyskusyjnego odbywające się co dwa miesią-
ce, z udziałem autorów nowości wydawniczych i historyków – znawców 
tematu.

Wstęp wolny.
Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl 

PREZENTACJE wYDAwNICTw I FILMów IPN 
Spotkania w formie klubu dyskusyjnego odbywające się co dwa miesią-
ce, prezentujące 10-letnią działalność wydawniczą oraz filmową IPN. 

Wstęp wolny.
Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl 



DEbATY hISTORYCZNE
Debaty historyków i publicystów poświęcone trudnym i kontrowersyj-
nym tematom związanym z historią najnowszą. 

Wstęp wolny.
Szczegółowy program: www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl 

II FESTIwAL KOMIKSU hISTORYCZNEgO 
Druga edycja Festiwalu będącego okazją do spotkań z twórcami ko-
miksów historycznych, udziału w warsztatach plastycznych i obejrzenia 
oraz zakupu najnowszych komiksowych publikacji.

Dodatkowe informacje: 22 576 30 07, anna.klimowicz@ipn.gov.pl

bIEg DLA DEMOKRACJI
4 czerwca 2012 r. – rodzinna gra historyczno-sportowa upamiętniają-
ca wybory z 4 czerwca 1989 r. 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: monika.koszynska@ipn.gov.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2012 r.

SObOTA gRACZA
Przystanek Historia zaprasza wszystkich młodych ciałem i duchem do 
gry. 
W każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 10.00 do 14.00 Przy-
stanek Historia organizuje turniej gier planszowych wydanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszamy rodziców z dziećmi, dziad-
ków z wnuczkami, przyjaciół ze szkolnej ławy do zabawy w odkrywanie 
historii poprzez gry planszowe. Dla zwycięzców turnieju przygotowano 
nagrody.
Turniej jest także okazją do zakupu gier oraz innych publikacji IPN. 

czYtelniA i KsięgArniA
W czytelni działającej na Przystanku Historia można się zapo-
znać z publikacjami Instytutu Pamięci Narodowej oraz skorzystać  
z podręcznej biblioteczki. 
Zapraszamy również do księgarni IPN działającej w czytelni. 

Czytelnia i księgarnia są otwarte w godzinach pracy Przystanku Historia.

szczegółowy program wszystkich wydarzeń 

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

wszystkie zajęcia są bezpłatne


