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Autobus komunikacji miejskiej
na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

wstęp

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2020/2021 nasze
działania zamierzamy realizować nie
tylko w Przystanku Historia, ale także
przestrzeni wirtualnej. W ofercie znajdą
Państwo lekcje, warsztaty, projekty
oraz seminaria adresowane zarówno
do uczniów wszystkich typów szkół
jak i do nauczycieli. Pasjonatów historii
zapraszamy na konferencje, wykłady,
dyskusje oraz promocje książek i pokazy
filmów. Zachęcamy do korzystania z oferty
wydawniczej IPN.
W drugiej połowie 2020 roku przypadają
ważne rocznice historyczne, m.in. 100.
rocznica bitwy warszawskiej, 40. rocznica
powstania NSZZ „Solidarność” czy 50.
rocznica protestów robotniczych na
Wybrzeżu. Przypominać je będziemy na
wystawach prezentowanych w Przystanku
Historia, seminariach i lekcjach

Budowa Ściany Wschodniej w Warszawie.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wszystkie wydarzenia w Centrum
Edukacyjnym odbywają się z zachowaniem
wymogów sanitarnych wynikających
z epidemii koronawirusa. Ze względu na
sytuację epidemiczną w Polsce nasza
oferta może ulec modyfikacji.

UDZIAŁ
W SPOTKANIACH
W CENTRUM
EDUKACYJNYM

podobnie jak w latach poprzednich,
prezentujemy Państwu nasze propozycje
edukacyjne, które adresowane są do
szerokiego grona odbiorców: uczniów,
studentów, nauczycieli i pasjonatów
historii.

JEST
BEZPŁATNY
www.centrumedu.ipn.gov.pl
www.facebook.com/przystanek.historia
www.twitter.com/przystanekh

Dwie uczennice i nauczyciel.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

OFERTA DLA
NAUCZYCIELI
I UCZNIÓW

oferta dla nauczycieli i uczniów

SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI

1

Bitwa Warszawska 1920 roku

W ramach obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej
zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych
na seminarium „Bitwa Warszawska 1920 roku”,
poświęcone jednej z najważniejszych bitew w historii
Polski. Seminarium będzie się składać z wykładów
oraz propozycji warsztatów dla starszych i młodszych
uczniów.
TERMIN: wrzesień / październik 2020
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium
zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.
KONTAKT:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10

2

uczestników (więcej informacji w regulaminie
konkursu);

TERMIN: styczeń 2021
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium
zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.
KONTAKT:
Jacek Radzymiński
jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
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■

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium
zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.
KONTAKT:
Przystanek Historia:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

Edycja IV – Rzym
Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju
Edukacji w 2018 roku rozpoczęły czteroletni projekt
o polskiej emigracji niepodległościowej XX wieku. Do tej
pory seminaria dotyczyły ośrodków emigracyjnych w
Wielkiej Brytanii, Paryżu i Nowym Jorku.
Czwarta odsłona seminarium, zaplanowana na rok
szkolny 2020/2021, przybliży losy polskiej emigracji
niepodległościowej w XX wieku w Rzymie.

Projekt adresowany jest do aktywnych zawodowo
Dzieci wojen
nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy
Seminarium poświęcone dwóm pokoleniom dzieci o społeczeństwie lub języka polskiego w szkołach
i młodzieży. Pierwsze z nich dojrzewało w czasie walk podstawowych (kl. VI–VIII), liceach i technikach.
o granice Polski odrodzonej, drugie zaś musiało stawić czoła W ramach IV edycji projektu zaplanowano:
rzeczywistości okupacyjnej II wojny światowej. W czasie
■ trzy 14-godzinne seminaria (piątek–sobota
seminarium przyjrzymy się aktywizacji patriotycznej
w trzech kolejnych miesiącach), na które
młodzieży na początku XX wieku i jej odzwierciedleniu
składać się będą wykłady prowadzone przez
w odzyskaniu niepodległości. Zastanowimy się także nad
cenionych historyków oraz zajęcia warsztatowe;
wpływem tych doświadczeń na wychowanie kolejnego
pokolenia, które często wychodziło poza rolę cywilnych
■ trzy zadania konkursowe do wykonania przez
ofiar totalitaryzmów.

wyjazd edukacyjny do Rzymu dla uczestników
projektu, którzy najlepiej wykonają zadania
konkursowe.
NABÓR NA SEMINARIUM: styczeń 2021

Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939-1989

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

Fenomen Solidarności

W związku z przypadającą w 2020 roku 40. rocznicą
podpisania porozumień sierpniowych zapraszamy
nauczycieli
przedmiotów
humanistycznych
na
seminarium, które przypomni historię powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”.
TERMIN: październik 2020
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium
zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.
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Losy polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej

W ramach obchodów 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych
na seminarium stacjonarno-terenowe, które przedstawi
losy polskich żołnierzy w obozach jenieckich III Rzeszy
i Związku Sowieckiego.
Część terenowa – wizyta w Muzeum Katyńskim
w Warszawie, część stacjonarna – wykłady, warsztaty
w Centrum Edukacyjnym.
TERMIN: marzec / kwiecień 2021
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium
zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.
KONTAKT:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10
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Odwojowanie Polski 1944-45

Seminarium poświęcone wprowadzaniu sowieckiej
strefy wpływów zarówno na obszarach przedwojennej

oferta dla nauczycieli i uczniów
jak i powojennej Polski. W czasie spotkań przyjrzymy Tematy zajęć dla grup przedszkolnych:
się działaniom zbrojnym, sylwetkom kadry dowódczej
1. Skarby ze starej szafy
„ludowego” Wojska Polskiego i praktyce zarządzania
2. Symbole narodowe
terenami po wyparciu Niemców.
Tematy zajęć dla uczniów szkół podstawowych:
TERMIN: październik 2020
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium
zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.
KONTAKT:
Jacek Radzymiński
jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

Klasy I - III
1. Braki, kartki, kolejki – życie codzienne
w latach 80. XX wieku w Polsce
2. Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka
– lata 80. XX wieku w Polsce
3. Szkoła w PRL
„Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?”
– cykl warsztatów dla uczniów klas I–III
1.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
Szczegółowe informacje o zasadach rezerwacji lekcji,
spacerów i gier miejskich oraz formularz rezerwacyjny
znajdują się na stronie www.centrumedu.ipn.gov.pl
w zakładce:

1

DLA UCZNIÓW: JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?
oraz
REGULAMIN LEKCJI.

Lekcje z historii XX wieku

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne dla uczniów
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy.
Proponujemy także lekcje online realizowane za
pośrednictwem platformy ZOOM.
Tematy zajęć dostępne online oznaczone są literą Z.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Baśka Murmańska – żołnierka
Komendanta Piłsudskiego
Kasztanka
Królik berliński
Orzeł Biały
Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia,
który został żołnierzem
Klasy IV – VII
11 listopada 1918 roku – odzyskanie niepodległości Z
„A więc wojna…”. Polski wrzesień 1939 roku
„Cud nad Wisłą”. Bitwa Warszawska 1920 roku Z
„Jaki znak Twój…?” – lekcja w oparciu
o grę edukacyjną „ZnajZnak”
Jan Bytnar „Rudy” Z
Leopold Lis „Kula”
„Mikołajek w szkole PRL”. Zajęcia w oparciu
o publikację Maryny Miklaszewskiej
pod tym samym tytułem
Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80. Z
„Niezwyciężeni”. Czy potrzebni są nam
bohaterowie? Z NOWOŚĆ

10. Romek Strzałkowski
11. Szare Szeregi
12. „Zachowałam się jak trzeba”.

Historia Danuty Siedzikówny „Inki” Z
13. Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski
Klasa VIII
Zakres podstawowy
1. „A więc wojna..” Wojna obronna 1939 roku Z
2. Asy polskiego lotnictwa w Bitwie o Anglię
3. Cichociemni. Elita polskiej dywersji
4. „Cud nad Wisłą”. Bitwa Warszawska 1920 roku Z
5. Fenomen „Solidarności” Z
6. Getto warszawskie
7. Historia w „Niezwyciężonych” Z NOWOŚĆ
8. Holokaust Z
9. Kształtowanie się granic odrodzonej Polski Z
10. Kwatera „Ł”
11. Od pierwszego premiera do pierwszego
prezydenta – Polska w latach 1918–1922 Z
12. Ojcowie polskiej niepodległości Z
13. Polacy ratujący Żydów w czasie
II wojny światowej Z
14. Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL Z
15. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką Z
16. Postawy mieszkańców Generalnego
Gubernatorstwa wobec okupanta Z
17. Powstanie warszawskie Z
18. Stan wojenny 1981–1983 Z
19. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku Z
20. Wyzwania II Rzeczypospolitej Z
21. Warszawa przed II wojna światową,
w czasie wojny i po wojnie
22. „Zachowałam się jak trzeba”.
Historia Danuty Siedzikówny „Inki” Z
23. Zbrodnia katyńska Z

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zakres rozszerzony
Deportacje i łagry
„Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich
w czasie II wojny światowej
Opowieść o Janie Rodowiczu „Anodzie”
Opozycja w PRL Z
Orlęta lwowskie
„Oświęcim to była igraszka…”.
Życie Witolda Pileckiego
Polskie Państwo Podziemne
Polska „lubelska”
Powstańcze dziewczyny Z

Tematy lekcji dla szkół ponadpodstawowych:
Zakres podstawowy
1. „A więc wojna..” Wojna obronna 1939 roku Z
2. Deportacje i łagry Z
3. Fenomen „Solidarności” Z
4. Getto warszawskie
5. Holokaust Z
6. Jak kostki domina. Jesień Narodów Z
7. Kwatera „Ł”
8. Okupacja niemiecka i sowiecka Z
9. Okrągły Stół Z
10. Operacja Polska NKWD
11. Opozycja w PRL Z
12. Polacy na frontach II wojny światowej
13. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej Z
14. Polskie miesiące czyli kryzysy w PRL Z
15. Polskie Państwo Podziemne w walce z okupantem Z
16. Postawy mieszkańców Generalnego

Gubernatorstwa wobec okupanta Z
17. Powstanie warszawskie Z
18. „Przewodnia siła narodu…” . PZPR, jej znaczenie i losy
19. Rząd na uchodźstwie
20. Stalinizm w Polsce Z

oferta dla nauczycieli i uczniów
21. Stan wojenny Z
22. W samo południe. Wybory 4 czerwca
23. Warszawa przed II wojną światową,

22.

1989 roku Z

w czasie wojny i po wojnie
24. Zbrodnia katyńska Z
25. Zbrodnia wołyńska – ludobójstwo Z
26. Żołnierze Wyklęci Z
Zakres rozszerzony
Co kryją archiwa IPN?
Czerwiec ’56
Czerwiec ’76
Dekada Gierka (1970–1980): polityka,
społeczeństwo, gospodarka, kultura
5. „Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich
w czasie II wojny światowej
6. Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
7. Grudzień ’70
8. Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał
Elżbiecie „Zo” Zawackiej
9. Marzec ’68
10. Panny Wyklęte
11. Polska „lubelska” Z
12. Powstańcze dziewczyny
13. Prześladowani i aparat terroru
14. Represje MBP w stosunku do Prymasa
Stefana Wyszyńskiego Z
15. Rotmistrz Witold Pilecki
16. Rządy Gomułki (1956–1970): polityka,
społeczeństwo, gospodarka, kultura
17. Stosunki Państwo-Kościół w PRL Z
18. Święta Polski Ludowej Z
19. Sztuka Holokaustu Z
20. Sztuka w służbie propagandy
21. Wizja kobiety w propagandzie socjalistycznej
lat 50. XX wieku w Polsce Z
1.
2.
3.
4.

„Widmo komunizmu...”. Ideologia komunistyczna
w XIX i XX wieku Z

Zajęcia dla osób o szczególnych 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

Uczniowie podczas zajęć z geodezji
na świeżym powietrzu.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Rzemiosło - stolarstwo.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

PROJEKTY
I WARSZTATY
EDUKACYJNE

projekty i warsztaty edukacyjne

PROJEKTY I WARSZTATY EDUKACYJNE

1

łagru. Poznają realia okupacyjnej codzienności, trudu
przygotowania Świąt Bożego Narodzenia.

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.

TERMIN: grudzień 2020
Konkretne informacje i terminy zostaną opublikowane
na stronie internetowej Przystanku Historia.
KONTAKT:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10

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
Kurs online dla maturzystów
IPN. Zostaną one zaprezentowane w kwietniu 2021
roku podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim W programie: wykłady pracowników IPN i wykładowców
w Warszawie.
uczelni wyższych oraz warsztaty prowadzone przez
edukatorów IPN i nauczycieli – metodyków historii.
Patronem medialnym projektu jest TVP Historia.
Celem warsztatów jest pogłębienie kompetencji uczniów,
KONTAKT:
wymaganych na egzaminie maturalnym.
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
KONTAKT:

3

2

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.

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

Jacek Radzymiński
jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
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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”.

5.

Śladami zbrodni
Spacer, w trakcie którego zobaczymy miejsca
związane ze zbrodniami NKWD oraz MBP na
terenie Warszawy. Na trasie m.in. gmach byłego
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
w którym zamordowano Jana Rodowicza „Anodę”,
gmach Mokotowskiego Aresztu Śledczego przy
ulicy Rakowieckiej, kwatera „Ł” na Powązkach
Wojskowych, gdzie pod osłoną nocy grzebano
ciała pomordowanych żołnierzy AK i NSZ
oraz budynek przy ulicy Strzeleckiej
- pierwsza siedziba NKWD w Warszawie.

6.

Warszawskie symbole PRL-u NOWOŚĆ
Zapraszamy na spacer, w trakcie którego
przeniesiemy uczestników do Warszawy
z różnych okresów Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Uczestnicy poznają miejsca, będące
symbolami powojennej Warszawy. Nie zabraknie
miejsc, które były opiewane w piosenkach oraz
tych, których otwarcie było wielkim wydarzeniem.

Historia w terenie

Spacery edukacyjne na terenie Warszawy adresowane
do uczniów szkół, uczestników wycieczek do Warszawy
oraz innych zainteresowanych osób.
1.

2.

Wigilia wojenna

W okresie przedświątecznym zapraszamy uczniów klas
IV–VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
Lato w mieście, Zima w mieście
na warsztaty, które przybliżą obchodzenie świąt Bożego
Narodzenia w okupowanej Polsce w latach 1939-1945. Zajęcia z historii najnowszej dla zorganizowanych grup
Uczniowie dowiedzą się m.in.: jak wyglądała wigilia dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji Lato w mieście oraz
za drutami obozu koncentracyjnego czy sowieckiego Zima w mieście.

4.

3.

Okupowana Warszawa
Spacer poświęcony Warszawie i jej mieszkańcom
w czasach II wojny światowej. Uczestnicy
poznają miejsca związane z obroną miasta
we wrześniu 1939 roku i te, które przetrwały
wojenną zawieruchę. Poznają życie codzienne
w okupowanej Warszawie, a także losy jej
mieszkańców. Podczas spaceru nie zabraknie
także opowieści o akcjach Polskiego Podziemia
na terenie okupowanej Warszawy.
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 i więzienie
Pawiak.
Szlakiem powstańczej Warszawy
Spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają
miejsca związane z największym zrywem
w historii stolicy. W czasie spaceru odwiedzimy

Odwiedzimy również adresy, które nie cieszyły
się sympatią. Opowieść o życiu codziennym
urozmaicimy anegdotami… m.in. kulinarnymi.

1.

KONTAKT:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10
2.
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Warszawscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

NOWOŚĆ
Mur warszawskiego getta stanowił granicę między
życiem a śmiercią. W czasie spaceru poznajemy historie
ludzi, którzy z narażeniem własnego życia starali się ocalić
jak najwięcej swoich żydowskich współobywateli: m.in.
Ireny Sendlerowej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Władysława
Bartoszewskiego i Aleksandra Kamińskiego.
KONTAKT:
Jacek Radzymiński
jacek.radzyminski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
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CYKL SPACERÓW: „Od rozbiorów do niepodległości 1918 roku”

W związku z przypadającą w tym roku 102. 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 roku.

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
z nim związanych.
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.

8
1.

2.

Warszawa w czasach zaborów
Warszawa w XIX i XX wieku była miastem
wielowyznaniowym i wielokulturowym.
Powrócimy do niej w trakcie spaceru. Stare
pocztówki pozwolą nam odnaleźć architektoniczne
ślady tamtej epoki, a dzięki biografiom wybitnych
warszawiaków, zobaczymy, w jaki sposób
rozwijało się miasto.

projekty i warsztaty edukacyjne

Podaj cegłę. Warszawski socrealizm. NOWOŚĆ
Gra przeniesienie uczestników do powojennej
Warszawy, która powstaje z ruin. Będą oni
świadkami budowy Pałacu Kultury i Nauki
czy Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
Ostatnim miejscem na trasie gry będzie Plac
Konstytucji, duma architektów socrealistycznej
Warszawy. Nie zabraknie innych symboli
architektury, która była socjalistyczna w treści
i narodowa w formie.
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”.
Przed drużynami konspiracyjne zadania, 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.

KONTAKT:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10
3.

w Warszawie wiele. 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.

Gry miejskie

Warszawa marszałka Piłsudskiego
Marszałek Józef Piłsudski – ojciec niepodległej
Polski, twórca i realizator idei legionowej, autor
planu Bitwy Warszawskiej 1920 r., niepokonany
wódz narodu, ukochany „dziadek”. W czasie tej
gry miejskiej uczestnicy przeniosą się do czasów
XX-lecia międzywojennego i odkryją miejsca
związane z marszałkiem, których jest

Warszawa we wrześniu 1939 roku
Gra, która przeniesienie uczestników na barykady
Warszawy we wrześniu 1939r.Przy pomocy
archiwalnych fotografii uczestnicy będą musieli
odszukać miejsca wrześniowych walk, oporu
warszawiaków. Odnaleźć ślady wrześniowych dni,
które przetrwały w przestrzeni miasta, budynki,
które były „świadkami” obrony Warszawy.
4.

Za murami getta warszawskiego NOWOŚĆ
Warszawskie getto było największym gettem
w Generalnym Gubernatorstwie i okupowanej
Europie. Zlikwidowane w 1943, zrównane
z ziemią. Uczestnicy przy pomocy map,
wspomnień, 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.
KONTAKT:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10

Uroczystości „Święta Legionów” w Warszawie
z okazji rocznicy wymarszu
Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

IMPREZY
OTWARTE

imprezy otwarte

IMPREZY OTWARTE

1

Cywilizacja zachodnia a sprawy polskie

wybuchu II wojny światowej. Naszymi gośćmi będą
historycy, politolodzy i socjolodzy, a spotkania prowadzi
prof. Mariusz Wołos – historyk dyplomacji, sowietolog,
badacz mniejszości narodowych.

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

2

Geneza II wojny światowej

Po zakończeniu I wojny światowej wielu polityków
i działaczy społecznych wyrażało nadzieję, że ludzkość
nigdy już nie doświadczy tak straszliwego konfliktu.
Polacy cieszyli się odzyskaną niepodległością, a wiele
innych narodów po raz pierwszy w swojej historii
mogło zbudować odrębne, niezależne państwa. Mimo
powojennych zniszczeń, chorób i biedy w przyszłość
patrzono z nadzieją – nikomu nie śniło się, że będzie im
dane tylko dwadzieścia lat pokoju… „Geneza II wojny
światowej” to cykl dyskusji poświęconych wydarzeniom
i procesom politycznym, które doprowadziły do

KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
Aleksandra Wierzchowska
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 01

3

Historia zza kulis

W trzecim już cyklu „Historii zza kulis”, będziemy
rozmawiali o tym, co kształtowało i kształtuje otaczającą
nas rzeczywistość.
Razem z wykładowcami z Katedry Służb Specjalnych
Akademii Sztuki Wojennej poruszymy sprawy wywiadu
cywilnego i wojskowego. Odpowiemy na pytania:
w jaki sposób działa współczesny kontrwywiad i na czym
polega rzetelna i wartościowa analiza wywiadowcza?
Przeanalizujemy
również
wpadki
i
sukcesy
najsłynniejszych spraw wywiadowczych. Wrócimy
także do tematów związanych z inwigilacją środowisk
artystycznych. Z zaproszonymi gośćmi rozmawiać będzie
Rafał Dudkiewicz – dziennikarz Polskiego Radia.
KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

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

4

Jak Polacy budowali Orient

Orient kojarzy się z czymś magicznym, tajemniczym
i odległym. Bliski Wschód, zwłaszcza ostatnio z konfliktami i niepokojem. Warto jednak popatrzeć na ten
obszar pod innym kątem, z polskiego punktu widzenia.
Taką szansę daje nowy cykl „Jak Polacy budowali Orient".
Podczas spotkań z zaproszonymi ekspertami poruszymy
tematy związane z polską obecnością w krajach
Orientu (Bliskiego Wschodu i nie tylko) oraz wkładem
Polaków w rozwój tamtejszych krajów. Spotkania
prowadzi Karolina Wanda Olszowska – historyczka
i turkolożka.
KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

czym był PRL. Ważne rocznice historyczne staną się
pretekstem do rozmów, w czasie których postaramy
się oddzielić społeczne przekonania od komunistycznej
propagandy, utarte spojrzenia od historycznej prawdy.
Poznając w ten sposób przeszłość, łatwiej nam będzie
odpowiedzieć na pytanie, co jest tradycją, którą chcemy
kultywować, a co niechcianą spuścizną, o której
powinniśmy jedynie pamiętać. Gospodarzem dyskusji
jest dr hab. Filip Musiał, historyk i politolog.
KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
Aleksandra Wierzchowska
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 01

6

Polityczne i prawne dylematy polskiej polityki
zagranicznej w latach 1918-1945

Cykl spotkań poświęcony będzie kluczowym dylematom
polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1945
w kontekście zmian systemowych w polityce wielkich
Aleksandra Wierzchowska
mocarstw i sytuacji politycznej w Europie. Zaczniemy
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl
od dyskusji o międzynarodowych aspektach prawnego
tel. 22 576 30 01
uznania odrodzonej państwowości polskiej, problemu
prawnych związków odrodzonej Polski z Rzeczpospolitą
przedrozbiorową i znaczenia tych kwestii dla polskiej
dyplomatycznej batalii na konferencji pokojowej w Paryżu.
Między mitem a rzeczywistością
Zamiarem autora jest zakończenie cyklu dyskusją wokół
– najważniejsze wydarzenia XX wieku
problemu prawnego statusu Polski Ludowej po 7 lipca
Historia Polski lat 1945-1989 wzbudza zainteresowanie, 1945, czyli cofnięcia przez mocarstwa uznania dla rządu
ale też i niemało społecznych emocji. Jako wspólnota na uchodźstwie. Spotkania prowadzi dr Sławomir Dębski
narodowa nie odpowiedzieliśmy sobie jeszcze na pytanie, – historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych.

5

KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
Aleksandra Wierzchowska
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 01
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KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
Aleksandra Wierzchowska
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 01

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

Polska na froncie sporów cywilizacyjnych

W świecie zachodnim od wieków toczy się
walka o kształt cywilizacji, wyznaczając tło dla
wielu wydarzeń nie tylko historycznych, ale
i współczesnych. Polska stoi najczęściej w ich centrum.
O cywilizacyjnych sporach z zaproszonymi gośćmi
rozmawiać będzie dr Barbara Stanisławczyk-Żyła,
dziennikarka i publicystka.
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. prof.
UKSW Piotr Majewski, historyk, muzealnik i nauczyciel
akademicki.

imprezy otwarte

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

9

Śląsk od morza od 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.

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

10

Tajemnice bezpieki

Czym 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: dziennikarzy,
politologów i historyków prowadzi Piotr Woyciechowski
– ekspert ds. służb specjalnych, publicysta.
KONTAKT:
Renata Bieniek
renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16
Aleksandra Wierzchowska
aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 01

Wszystkie zajęcia organizowane przez
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN
im. Janusza Kurtyki SĄ BEZPŁATNE.
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.
Szczegółowe informacje:
www.centrumedu.ipn.gov.pl
www.facebook.com/przystanek.historia
www.twitter.com/przystanekh
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