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Przystanek Historia 

Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza 

Kurtyki  w Warszawie to miejsce, w którym 

każdy zainteresowany najnowszymi dziejami Polski 

ma szansę poszerzyć swoją wiedzę. Centrum organi-

zuje seminaria popularnonaukowe, konferencje, dyskusje, 

pokazy filmów oraz lekcje z historii najnowszej. Co miesiąc 

prezentowana jest nowa wystawa. Do dyspozycji gości są czy-

telnia i księgarnia, w której można kupić wydawnictwa IPN.

Oferta Przystanku Historia skierowana jest do uczniów, 

studentów, nauczycieli oraz wszystkich sympatyków 

historii. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy! 
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OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Kurs historii  XX wieku „Świat nam współczesny”
III edycja kursu doskonalącego dla nauczycieli historii i wiedzy 
o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych (kontynuacja kursów 
„Trudny wiek XX. Historia Polski” oraz „Państwo. Naród. Społe-
czeństwo”). Współorganizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Dom Spotkań z Historią. 
W programie: wykłady wybitnych specjalistów i warsztaty eduka-
cyjne, uwzględniające zapisy nowej podstawy programowej z his- 
torii oraz z przedmiotu historia i społeczeństwo. Podczas zajęć zo-
staną zaprezentowane metody pracy ze źródłami historycznymi 
i sposoby nauczania. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu 
(soboty), od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. Program kursu 
ukaże się we wrześniu br. na stronach internetowych: www.ipn.gov.
pl; www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl oraz www.pamiec.pl.
Informacje: 
barbara.pamrow@ipn.gov.pl; 
wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

Trzydniowe seminaria dla nauczycieli 
Zajęcia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, prezentujące najważniejsze 
aspekty historii najnowszej. W programie m.in. wykłady, prezentacje 
filmów i warsztaty, podczas których uczestnicy zobaczą, jak praco-
wać z różnymi źródłami i w jaki sposób wykorzystywać je w eduka-
cji szkolnej. Tematyka uwzględnia zapisy podstaw programowych 
na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z następujących 
przedmiotów: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o kulturze, a także przedmiotu historia i społeczeństwo. 
W ramach seminariów przewidujemy także zajęcia w terenie i wy-
jazdy studyjne. Każde seminarium będzie trwać 3 dni – od piątku, 
od godz. 15.00, do niedzieli, do godz. 14.00. Nauczyciele otrzy-
mają zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego. 
Uwaga: organizatorzy nie zapewniają noclegów. Terminy, programy
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seminariów  i informacje dotyczące rekrutacji zostaną podane na 
stronach: www.ipn.gov.pl; www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl oraz 
www.pamiec.pl.
Informacje: 
barbara.pamrow@ipn.gov.pl; 
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl; 
wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

Tematy trzydniowych seminariów:
• Czy się stoi, czy się leży… Rzecz o gospodarce PRL-u

Seminarium o historii społeczno-gospodarczej Polski XX wieku. 
Przykładowe tematy zajęć: «Zbudujemy nowy dom». Gospodar-
ka czasów stalinowskich, Mała stabilizacja? Gospodarka epoki 
Gomułki, Życie na kredyt, czyli Polska epoki Gierka.
Termin: 11–13 października 2013 r.

• W kręgu historii i kultury emigracyjnej 
Seminarium poświęcone historii emigracji i twórcom kultury emi-
gracyjnej po II wojnie światowej. 
Termin: 15–17 listopada 2013 r.

• Losy Polaków przymusowo wysiedlonych do ZSRR 
Seminarium prezentujące najważniejsze aspekty historii przymu-
sowych wysiedleń  Polaków do Związku Sowieckiego. Współpra-
ca: Fundacja Kresy Syberia. 
Termin:17–19 stycznia 2014 r.

• Stosunki państwo – kościół 
Seminarium  ukazujące rolę  kościoła katolickiego w powojennej 
historii Polski. Przykładowe tematy: Sobór watykański II, Znacze-
nie pontyfikatu Jana Pawła II w przemianach ustrojowych w Pol-
sce, Aparat represji PRL wobec Prymasa Wyszyńskiego.
Termin: 7–9 marca 2014 r.

• Warszawski pierścień śmierci 
Seminarium o miejscach pamięci związanych z represjami ludno-
ści cywilnej Warszawy i okolic w czasie II wojny światowej (Pal-
miry, Pawiak, Aleja Szucha, Wawer).
Termin: luty – kwiecień  2014 r.
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• Historia bezpieki 
Seminarium realizowane z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicz-
nej w Warszawie, prezentujące historię aparatu bezpieczeństwa.
Termin: 29 listopada – 1 grudnia 2013 r. oraz 4 – 6 kwietnia 2014 r.

Nauczanie wątkowe na lekcjach nowego przedmiotu historia 
i społeczeństwo
Szkolenie dla nauczycieli konsultantów/specjalistów placówek do-
skonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli 
historii i WOS, którzy realizują założenia podstawy programowej 
przedmiotu historia i społeczeństwo IV etapu edukacyjnego. Pro-
gram jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edu-
kacji i dotyczy historii XX wieku. Pierwsze szkolenie odbędzie się 
w dniach 3–5 października 2013 r. Informacje o terminach w 2014 r. 
zostaną podane na stronach www.ipn.gov.pl; www.przystanekhi-
storia.ipn.gov.pl; www.pamiec.pl oraz www.ore.edu.pl. Rekrutację 
uczestników prowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Koordynatorzy szkolenia:
iwona.kurowska@ore.edu.pl; 
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Zagłada Żydów 
Szkolenie obejmujące trzy wyjazdy studyjne: 
• marzec 2014 r. (2 dni) – Łódź, Chełmno n. Nerem; 
• kwiecień 2014 r. (3 dni) – Oświęcim; 
• maj 2014 r. (3 dni) – Terezin w Czechach.
Uwaga: Warunkiem wyjazdu do Terezina jest uczestnictwo we 
wcześniejszych wyjazdach.
Informacje: 
iwona.galezowska@ipn.gov.pl; 
renata.bieniek@ipn.gov.pl
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ZAJĘCIA I PROJEKTY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW

Lekcje z historii najnowszej
Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz dla uczniów – uczestników 
wycieczek szkolnych do Warszawy. Warsztaty prowadzone przez 
edukatorów IPN trwają 90 minut i są bezpłatne.
Zgłoszenia na lekcje z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Informacje i zapisy: 
barbara.pamrow@ipn.gov.pl; magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Tematy warsztatów dla szkół podstawowych:
1. A więc wojna… Polski Wrzesień 1939 r.
2. Lato 1940  r. było straszne. Straszne dla wszystkich  ludzi do- 
  brej woli… Udział polskich  pilotów w bitwie o Wielką Brytanię
3. Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia, który został 
żołnierzem 2. Korpusu Polskiego
4. Szare Szeregi
5. Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80. w Polsce
6. Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski
7. Wyprawa w nieznane. Dzieje PRL
8. PRL w szkole i po szkole
9. Odzyskanie niepodległości

10. Lata 30. XX w. w Polsce
11. Polska pod okupacją. II wojna światowa
12. Życie codzienne w PRL
13. Polskie Miesiące
14. Stan wojenny
15. Braki, kartki, kolejki. Życie codzienne w latach 80. w Polsce

Tematy warsztatów dla szkół gimnazjalnych:
1. Kampania wrześniowa 1939 r.
2. Lekcja katyńska
3. Zbrodnia wołyńska
4. Oświęcim to była igraszka… Życie Witolda Pileckiego
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5. Deportacje i łagry
6. Getto warszawskie
7. Holocaust
8. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
9. Żołnierze wyklęci

10. Stosunki państwo – kościół w PRL
11. Przewodnia siła narodu… PZPR, jej znaczenie i losy
12. Niech się święci… Święta w PRL
13. Opozycja w PRL
14. Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
15. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 r.
16. Co kryją teczki IPN?

Tematy warsztatów dla szkół  ponadgimnazjalnych:
1. Kampania wrześniowa 1939 r.
2. Lato 1940 r. było straszne. Straszne dla wszystkich ludzi dobrej  
  woli… Udział polskich  pilotów w bitwie o Wielką Brytanię
3. Lekcja katyńska
4. Zbrodnia wołyńska
5. Polacy na frontach II wojny światowej
6. Polski rząd na uchodźstwie
7. Okupacje niemiecka i sowiecka
8. Oświęcim to była igraszka… Życie Witolda Pileckiego
9. Deportacje i łagry

10. Polskie Państwo Podziemne
11. Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wobec 
 okupanta
12. Holocaust
13. Getto warszawskie
14. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
15. Warszawa przed II wojną światową, w czasie wojny i po wojnie
16. Armia Andersa
17. Prześladowani i aparat terroru
18. Żołnierze wyklęci
19. Polska „lubelska”
20. Stalinizm w Polsce
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21. Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospo- 
 darka, kultura
22. Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospo- 
 darka, kultura
23. Czerwiec ’56
24. Marzec ’68
25. Grudzień ’70
26. Czerwiec ’76
27. Stosunki państwo – kościół w PRL
28. Bezpieka kontra Prymas
29. Przewodnia siła narodu… PZPR, jej znaczenie i losy
30. Niech się święci… Święta w PRL
31. Sztuka w służbie propagandy
32. Kobieta w PRL
33. Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
34. Intelektualiści w PRL
35. Opozycja w PRL
36. Fenomen „Solidarności”
37. Od „Solidarności” do stanu wojennego
38. Stan wojenny
39. Okrągły Stół
40. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 r.
41. Jak kostki domina. Jesień Narodów
42. Co kryją teczki IPN?

Spacerkiem po wystawie
Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
a  także dla uczniów – uczestników wycieczek szkolnych do War-
szawy. Zajęcia mają formę spaceru po wystawie, w czasie które-
go uczniowie w sposób aktywny zapoznają się z prezentowanym 
na wystawie zagadnieniem z historii najnowszej. Zajęcia trwają  
60 minut i są bezpłatne. Każdy spacer umawiany jest z dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem.
Informacje i zapisy: 
barbara.pamrow@ipn.gov.pl; 
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
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Ferie zimowe z historią najnowszą w tle
IV edycja kursu z historii najnowszej dla maturzystów. W progra-
mie: wykłady pracowników IPN i wykładowców wyższych uczelni 
oraz warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN oraz nauczy-
cieli – 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 po-
wszednie w godzinach przedpołudniowych.
Informacje i zapisy: anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne 
Projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela i pracowników Przystan-
ku Historia przygotowują działanie (np. film dokumentalny, publi-
kację, happening, spektakl teatralny, wystawę) upamiętniające 
ważną rocznicę historyczną, a następnie prezentują je w Centrum 
Edukacyjnym IPN.
Informacje i zapisy: renata.bieniek@ipn.gov.pl

Synteza dziejów PRL
Zajęcia w języku angielskim dla uczniów dwujęzycznych szkół po-
nadgimnazjalnych. Jeden moduł obejmuje trzy warsztaty.
Informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Ogólnopolski projekt edukacyjny „O tym nie można zapo-
mnieć… Spotkania z kobietami, które przeszły piekło sowiec-
kich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych” 
Projekt dla nauczycieli i uczniów klas II gimnazjum oraz I i II  klas 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie poznają losy byłych więźnia-
rek niemieckich obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów oraz 
kobiet deportowanych w głąb ZSRS.  W programie: warsztaty przy-
gotowujące do spotkania ze świadkiem historii, nauka techniki do-
kumentowania relacji, a także spotkania z kobietami, byłymi więź-
niarkami obozów i kobietami zesłanymi do ZSRS, nagranie notacji 
i prezentacja przygotowanego materiału podczas finału projektu.
Informacje i zapisy: anna.klimowicz@ipn.gov.pl 
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Wspólna historia Polaków i Czechów
Projekt edukacyjny będący kontynuacją kilkuletniej współpracy 
Stowarzyszenia Czeskich Nauczycieli Historii PANT z Ostrawy 
i Biura Edukacji Publicznej IPN. W ramach wymiany młodzieży ze 
szkół ostrawskich i warszawskich zostaną zorganizowane wykłady 
i warsztaty na temat historii polsko-czeskiej w XX w. Zajęcia odbędą 
się w  Warszawie (październik 2013 r.)  i w Ostrawie (listopad 2013 r.). 
Nabór do projektu jest zamknięty.

PROJEKT DLA STUDENTÓW 
Erasmus Student Project 

Kontynuacja projektu dla studentów zagranicznych, którzy przy-
jadą do Warszawy w roku akademickim 2013/2014. Projekt jest 
prowadzony w języku angielskim i ma na celu przekazanie pod-
stawowych informacji na temat najnowszej historii Polski. 
W jednym semestrze, w wybrane trzy dni miesiąca, odbędą się 
trzy zajęcia warsztatowe, prowadzone metodami aktywizującymi.
W programie:
• omówienie zagadnień historycznych lat 1945–1956;
• omówienie zagadnień historycznych lat 1956–1970;
• omówienie zagadnień historycznych lat 1970–1989. 
Projekt realizowany we współpracy z warszawskimi sekcjami 
Erasmus Student Network.
Informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
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IMPREZY OTWARTE

Aktorzy opowiadają o PRL 
Całoroczny cykl spotkań ze znanymi aktorami filmowymi i teatral-
nymi. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu.  

Profesor Antoni Dudek zaprasza, czyli konfrontacje histo- 
ryków 
Rozmowy o ważnych wydarzeniach z historii najnowszej. 
Terminy w 2013 r.:16 października, 13 listopada, 11 grudnia (śro-
da godz. 17.30). Terminy w 2014 r. będą podane na stronie www.
przystanekhistoria.ipn.gov.pl.

Pod sierpem i młotem. Porównanie ustrojów państw bloku 
sowieckiego
Seminarium popularnonaukowe, przybliżające historię państw 
satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumu-
nia, Jugosławia, Albania i Bułgaria. Podczas spotkań uczestnicy 
dowiedzą się m.in. jakie były podobieństwa i różnice w gospo-
darce, życiu społecznym i politycznym w poszczególnych pań-
stwach. Omówione zostaną również kwestia rozliczenia zbrodni 
komunistycznych oraz działalność zagranicznych odpowiedników 
polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Termin: październik 2013 r. – maj 2014 r., spotkania  raz w miesią-
cu o godz. 17.00. 

Jednostka w trybach represji. Od nienawiści do ludobójstwa 
Seminarium popularnonaukowe będące próbą ukazania sytuacji 
społeczno-politycznej w krajach, w których w XX w. doszło do 
zbrodni ludobójstwa lub gdzie systemowo łamane są podstawo-
we prawa człowieka. Prowadzenie: dr Alicja Bartuś.
Terminy w 2013 i 2014 r.: 21 października, 25 listopada, 16 grud-
nia, 20 stycznia, 10 lutego, 17 marca, 14 kwietnia (poniedziałki, 
godz. 17.00). 
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Oblicza PRL
Seminarium popularnonaukowe prezentujące różne oblicza PRL, 
np. poprzez modę, wypoczynek,  muzykę,   sport.
Termin: październik 2013 r. – maj 2014 r., raz w miesiącu, godz. 
17.00.

Historia w teatrze polskim po 1989 roku
Jak współczesny polski teatr uprawia historię? Po jakie sięga nar-
racje? Jakie strategie społeczne, polityczne i estetyczne stosuje?  
Spektakle będące tematem wykładów podejmują m.in. problemy 
Holocaustu, powstania warszawskiego, powojennych przesie-
dleń, PRL-owskiej dyktatury, polskich win, polskich traum, polskiej 
tożsamości. W programie: prezentacja fragmentów spektakli oraz 
rozmowy z twórcami. Prowadzenie: prof. Krystyna Duniec. 
Spotkania raz w miesiącu, od października 2013 r.

Ludzie z charakterem 
Spotkania z ludźmi, którzy współtworzyli historię Polski ostatnich 
lat. Cykl ma charakter klubu dyskusyjnego i będzie organizowany 
raz na dwa miesiące.

Prezentacje książek o tematyce historycznej 
Spotkania z autorami połączone z panelem dyskusyjnym w gro-
nie ekspertów. 

Prezentacje  wydawnictw i  filmów IPN 
Spotkania w formie klubu dyskusyjnego.

Debaty historyczne
Debaty poruszające trudne i kontrowersyjne tematy związane 
z historią najnowszą.

Uwaga: W seminariach otwartych dla publiczności mogą uczest-
niczyć także nauczyciele. Możliwość otrzymania zaświadczenia 
o udziale. 
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IV Festiwal Komiksu Historycznego
Prezentacja wydawnictw komiksowych poświęconych historii. 
W programie m.in. ekspozycje komiksowej twórczości, wykłady, 
panele dyskusyjne, spotkania z twórcami: rysownikami, scenarzy-
stami, historykami, pisarzami, filmowcami i teoretykami komiksu. 

Rodzinna sobota
Zajęcia dla dzieci w wieku 7–9 lat i ich rodziców, które mają na 
celu przybliżenie realiów życia w PRL. Łącząc edukację i  zabawę, 
chcemy przedstawić dzieciom różne aspekty życia lat 80. oraz za-
chęcić je do rozmawiania z rodzicami o historii. 

Sobota gracza
Podczas spotkań będzie można zagrać zarówno w szybkie gry 
dla początkujących (m. in. Awans, Powstańcze zrzuty, Wroniec), 
jak i w trudniejsze planszówki dla doświadczonych graczy (m. in. 
Memoir ’44, Orzeł i Gwiazda, Zimna wojna). Instruktorzy zaprezen-
tują poszczególne tytuły, doradzą przy wyborze i wyjaśnią zasady. 
Zapraszamy osoby w każdym wieku.

* * *

Szczegółowe informacje o działaniach Przystanku Historia 
będą się ukazywać od końca sierpnia 2013 r.
• na stronach internetowych:

www.ipn.gov.pl,
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl,
www.pamiec.pl 

• w comiesięcznym folderze informacyjnym Centrum
Edukacyjnego IPN, dostępnym w Przystanku Historia 
przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. 

Informacje:
renata.bieniek@ipn.gov.pl; iwona.galezowska@ipn.gov.pl

Zastrzegamy możliwość zmian w programie.
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PRZYSTANEK HISTORIA
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

ul. Marszałkowska 21/25
00-628 Warszawa

Magdalena Bogdan 22 576 30 08
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów 22 576 30 09
barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Anna Klimowicz 22 576 30 07
anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Wiesława Młynarczyk 22 576 30 03
wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

Iwona Gałęzowska 22 576 30 01
iwona.galezowska@ipn.gov.pl

Renata Bieniek 22 576 30 16
renata.bieniek@ipn.gov.pl

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
przystanek.historia@ipn.gov.pl

facebook.com/przystanek.historia

Zapraszamy:

poniedziałek – piątek  9.00–20.00
sobota  9.00–14.00
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