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Szanowni Państwo,
po raz kolejny pragniemy przedstawić naszą ofertę edukacyjną, która adresowana jest
do szerokiego grona odbiorców: uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych polską
historią najnowszą.
W ubiegłym roku prowadziliśmy wiele lekcji online, a transmisje z wykładów i dyskusji
gromadziły tysiące odbiorców. Mamy nadzieję, że w tym roku nasza oferta sprosta Państwa
oczekiwaniom i będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem jak zeszłoroczna.
Dla uczniów różnych typów szkół przygotowaliśmy lekcje, spacery i gry miejskie
– dostępne także w aplikacji mobilnej – oraz kolejną edycję ogólnopolskiego projektu „Łączka
i inne miejsca poszukiwań”. Nauczycieli i studentów zapraszamy na seminaria, które poszerzą
ich wiedzę i przedstawią atrakcyjne metody edukacji. Centralny Przystanek Historia IPN im.
Janusza Kurtyki oferuje również spotkania otwarte, wykłady, konferencje, promocje książek,
pokazy filmów.
W roku szkolnym 2022/2023, tak jak poprzednio, nasze działania zamierzamy realizować nie tylko w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki, lecz także w przestrzeni wirtualnej. Stale poszerzamy ofertę lekcji zdalnych, webinariów i materiałów edukacyjnych online, a na naszej stronie internetowej znajdą Państwo nagrania ze spotkań o tematyce
historycznej.
Wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane przez Centralny Przystanek
Historia IPN im. Janusza Kurtyki, Biura Przystanków Historia są bezpłatne.
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spotkania otwarte i audycje

Historia zza kulis

Tajemnice bezpieki

Spotkania transmitowane także na kanale IPNtv.

W kolejnej edycji cyklu poruszymy sprawy wywiadu cywilnego i wojskowego. Opowiemy, jak działa
współczesny wywiad i kontrwywiad oraz czym różni
się od działalności służb w czasach PRL. Przypomnimy
najsłynniejsze sprawy wywiadowcze, głośne wpadki
i największe sukcesy tajnych służb cywilnych oraz
wojskowych. Wrócimy także do tematów związanych
z inwigilacją środowisk artystycznych.

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 latach 1944-1989.

Tytani sportu

Warszawa jakiej nie znacie

Comiesięczne spotkania poświęcone różnym dyscyplinom sportu i ich rozwojowi w Polsce, sukcesom
naszych reprezentacji na arenie międzynarodowej
oraz słynnym zawodniczkom i zawodnikom startującym pod biało-czerwoną flagą. Opowiemy również
o politycznych uwarunkowaniach sportu - od jego roli
w czasach walk o niepodległość po inwigilację sportowców przez komunistyczne tajne służby.

Spotkania z badaczami Warszawy mają na celu przybliżyć historię i ciekawostki dotyczące stolicy Polski,
takie jak kryminalne opowieści dawnej Warszawy,
literackie obrazy socjalistycznej stolicy, czy kabarety
i rewie międzywojennej Warszawy.

Prowadzenie: Rafał Dudkiewicz

Prowadzenie: Marek Teler

Prowadzenie: Paweł Sztama

Historie o historii
Spotkania mają na celu promocję czytelnictwa powieści, których tematyką jest historia Polski. Jednocześnie chcemy zainteresować twórców literatury historycznej działaniami Przystanku Historia oraz całego
Instytutu. W przypadku znacznego zainteresowania
cyklem, liczymy na stworzenie stałej grupy młodych
twórców, redaktorów i recenzentów, dla których
w przyszłości przygotujemy dedykowane warsztaty
i wieczory dyskusyjne.
Prowadzenie: dr Adam Podlewski

AUDYCJE NA KANALE IPNTV
Jak Polki zadziwiały świat

Portrety

Cykl przybliży sylwetki wybitnych Polek, które zapisały się w historii Polski, Europy i świata. Były to zarówno działaczki niepodległościowe i społeczne, jak
i przedstawicielki świata nauki, kultury czy sportu,
m.in. Olga Boznańska, Maria Czaplicka, Halina Konopacka, Pola Negri, Elżbieta Zawacka, Irena Szewińska
czy Anna Walentynowicz. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu.

Podczas spotkań będą prezentowane sylwetki osób,
które odgrywały ważną rolę – zarówno pozytywną,
jak i negatywną – w najnowszej historii Polski. Przybliżamy ich biografie, zastanawiamy się, co kształtowało ich światopogląd i ukazujemy, w jaki sposób
znaleźli się w centrum historycznych wydarzeń.
Prowadzenie: Rafał Dudkiewicz

Prowadzenie: Karolina Wanda Olszowska

Między mitem a rzeczywistością – najważniejsze wydarzenia XX wieku
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Prowadzenie: Piotr Woyciechowski

Historia Polski lat 1945-1989 wzbudza zainteresowanie i niemało społecznych emocji. Jako wspólnota narodowa nie odpowiedzieliśmy sobie jeszcze na
pytanie, czym był PRL. W kolejnej edycji cyklu będziemy rozmawiać o ważnych rocznicach, starając się
oddzielić przekonania od 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.
Prowadzenie: dr hab. Filip Musiał

spotkania otwarte i audycje

SPOTKANIA OTWARTE

Kulisy historii
W oczekiwaniu na wolną Polskę
Cykl spotkań edukacyjnych przybliżający dzieje polskiej emigracji w formie rozmów z historykami, pracownikami naukowymi IPN oraz innych ośrodków
badawczych. W programie przedstawiamy zarówno
genezę polskiej emigracji, jej przyczyny, skutki oraz
rolę jaką Polacy odegrali na świecie.
Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski

Cotygodniowe, sobotnie audycje emitowane na kanale IPNtv w serwisie YouTube. W ramach cyklu szukamy odpowiedzi na pytanie, jak dzisiaj wpływa na nas
to, co stało się już przeszłością. Zaglądamy za kulisy
wydarzeń, próbujemy zrozumieć, jak działa machina
historii i na ile decyzje jednostek zaważyły nad naszymi losami – pojedynczymi i zbiorowymi.
Prowadzenie: Rafał Dudkiewicz

Kontakt:
Adrianna Krzywik
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 14

Marta Tatarczuk
marta.tatarczuk@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 18
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seminaria dla nauczycieli

Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska
(terenowe)
Jednodniowe seminarium wyjazdowe dla nauczycieli,
przygotowywane we współpracy z Muzeum-Miejscem
Pamięci Palmiry, skupione na roli Puszczy Kampinoskiej w najnowszej historii Polski. Omawiane będą tematy walki i organizacji polskiej partyzantki podczas
drugiej wojny światowej, zwłaszcza tzw. Niepodległej
Rzeczpospolitej Kampinoskiej, udziału Zgrupowania
Kampinos AK w Powstaniu Warszawskim, a także
zbrodni w Palmirach i tradycji partyzanckich z okresu
powstania styczniowego. Po serii wykładów, uczestnicy zwiedzą cmentarz, a potem inne miejsca pamięci
w północnej części Puszczy.
Termin:
17 września 2022
Kontakt:
dr Adam Podlewski
adam.podlewski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

Matki niepodległości (stacjonarne)
Seminarium przybliżające sylwetki między innymi:
Aleksandry Piłsudskiej, Zofii Moraczewskiej, Aleksandry Zagórskiej i innych kobiet, które wspierały polski
czyn niepodległościowy.  
Termin:
22 października 2022

Getto warszawskie (hybrydowe)
Seminarium ukazujące życie w getcie warszawskim
zorganizowane we współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego.
Termin:
II połowa listopada 2022
Kontakt:
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09

Trudne tematy. Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? (hybrydowe)
Seminarium dedykowane nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego. Podczas spotkania poruszone
zostaną zagadnienia związane z wojną, śmiercią
i traumą. Rozważania zakończy odpowiedź na
pytanie, czy i w jaki sposób przekazywać dzieciom
informacje związane z tymi tematami. W spotkaniu
uczestniczyć będą m.in. psychologowie i pedagodzy.

II Rzeczpospolita – państwo wielu narodów. Wielokulturowy szlak Podlasia (terenowe)
Seminarium objazdowe mające na celu przybliżenie
historii, losów oraz tradycji ludności zamieszkującej
II Rzeczpospolitą, różnego pochodzenia i wyznania,
których od wieków żyją na podlaskiej ziemi. Odwiedzimy miejsca takie jak: Tykocin, Supraśl, Bohoniki,
Kruszyniany.

Termin:
Kwiecień 2023

Termin:
Czerwiec 2023

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

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

Adrianna Krzywik
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 14

Historia harcerstwa (online)
Dwudniowe seminarium doskonalące dla nauczycieli
dotyczące genezy, działalności i społecznej roli harcerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli harcerzy w odzyskaniu niepodległości w 1918 r., działalności Polskiego Państwa Podziemnego i opozycji
antykomunistycznej w PRL. W programie znajdą się
wykłady znawców historii politycznej i społecznej XX
wieku oraz świadków historii, w tym harcerza 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”, profesora Marka Barańskiego.
Termin:
20-21 stycznia 2023
Kontakt:
dr Adam Podlewski
adam.podlewski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08

Archiwum Pełne Pamięci (stacjonarne)
Seminarium zorganizowane we współpracy z Archiwum IPN. Celem seminarium jest zaprezentowanie
nauczycielom, czym jest projekt „Archiwum Pełne
Pamięci”, jakie depozyty znajdują się w Archiwum IPN
oraz w jaki sposób można z tego typu dokumentami
pracować na lekcjach historii.

seminaria dla nauczycieli

Seminaria organizowane przez Przystanek Historia IPN mają charakter:
stacjonarny, online, hybrydowy (możliwość uczestnictwa stacjonarnie oraz online)
oraz terenowy.
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Termin:
Kwiecień 2023
Kontakt:
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09

Kontakt:
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09
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PROJEKTY I WARSZTATY
DLA UCZNIÓW
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LEKCJE O HISTORII POLSKI XX WIEKU
Zajęcia prowadzone dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje oznaczone dopiskiem „ONLINE” są prowadzone nie tylko
w wersji zdalnej, ale również stacjonarnej.

Łączka i inne miejsca poszukiwań
Ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej (Przystanek
Historia, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Mogą w
nim wziąć udział 6-8-osobowe zespoły składające
się z uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8 klas
szkół podstawowych.
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 etiudy filmowe o pracach poszukiwawczych IPN. Zostaną one zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.
Rekrutacja:
26 września-31 października 2022
Warsztaty:
listopad 2022-kwiecień 2023

Tematy zajęć dla grup przedszkolnych:

Klasa VIII

•
•

Zakres podstawowy:

Tematy zajęć dla uczniów szkół podstawowych:
Klasy I–III

N A R O D O W E
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•
•
•
•
•
•

Termin nadsyłania etiud filmowych:
8 maja 2023
Ogłoszenie wyników:
maj 2023
Finał:
maj/czerwiec 2023
Kontakt:
Adrianna Krzywik
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 14

Symbole narodowe
Braki, kartki, kolejki – życie codzienne w latach 80. XX
wieku w Polsce
Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80. XX
wieku w Polsce
Szkoła w PRL
Baśka Murmańska – żołnierka Komendanta Piłsudskiego
Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?:
f
Kasztanka
f
Sambo – pies-aktor
f
Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia,
który został żołnierzem

Klasy IV–VII
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Skarby ze starej szafy
Symbole narodowe

11 listopada 1918 roku – odzyskanie niepodległości
ONLINE
„Cud nad Wisłą”. Bitwa warszawska 1920 roku
ONLINE
„A więc wojna!” Polski wrzesień 1939 roku
Szare Szeregi ONLINE
Wigilia Wojenna ONLINE
Mikołajek w szkole PRL. Zajęcia w oparciu o publikację
Maryny Miklaszewskiej pod tym samym tytułem
Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80.
ONLINE
„Jaki znak Twój?” – lekcja w oparciu o grę edukacyjną
„ZnajZnak”
Liga polskich superbohaterów:
f
Leopold Lis „Kula” ONLINE
f
Jan Bytnar „Rudy” ONLINE
f
Danuta Siedzikówna „Inka” ONLINE
f
Romek Strzałkowski ONLINE

•
Ojcowie polskiej niepodległości ONLINE
•
Od pierwszego premiera do pierwszego prezydenta
       – Polska w latach 1918–1922 ONLINE
•
Wyzwania II Rzeczypospolitej ONLINE
•
Kształtowanie się granic odrodzonej Polski ONLINE
•
„Cud nad Wisłą”. Bitwa warszawska 1920 roku
ONLINE
•
Warszawa przed II wojną światową, w czasie wojny
i po wojnie
•
„A więc wojna!” Wojna obronna 1939 roku ONLINE
•
Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką ONLINE
•
Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa
wobec okupanta ONLINE
•
Holokaust ONLINE
•
Getto warszawskie
•
Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
ONLINE
•
Zbrodnia katyńska ONLINE
•
Armia Krajowa ONLINE
•
Asy polskiego lotnictwa w bitwie o Anglię
•
Cichociemni. Elita polskiej dywersji
•
Powstanie Warszawskie ONLINE
•
„Zachowałam się jak trzeba”. Historia Danuty Siedzikówny „Inki” ONLINE
•
Kwatera „Ł”
•
Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL ONLINE
•
Fenomen „Solidarności” ONLINE
•
Stan wojenny 1981–1983 ONLINE
•
W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
ONLINE
Zakres rozszerzony:
•
Orlęta lwowskie
•
Polskie Państwo Podziemne
•
Deportacje i łagry
•
Dzieci wojny. Losy dzieci polskich w czasie II wojny
światowej
•
Polska „lubelska”
•
Powstańcze dziewczyny ONLINE
•
Opowieść o Janie Rodowiczu „Anodzie”
•
„Bo Oświęcim to była igraszka…”. Życie Witolda Pileckiego
•
Opozycja w PRL ONLINE

projekty i warsztaty dla dzieci

projekty i warsztaty dla dzieci

PROJEKTY EDUKACYJNE
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Tematy lekcji dla szkół ponadpodstawowych:

Zakres rozszerzony:

Ferie zimowe z historią najnowszą

Rodzinna Sobota

Zakres podstawowy:

•
•

Kurs historii najnowszej dla maturzystów. W programie: wykłady pracowników IPN i wykładowców uczelni wyższych oraz warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN i nauczycieli – metodyków historii. Celem
kursu 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.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat i ich rodziców.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warszawa przed II wojną światową, w czasie
wojny i po wojnie
Operacja Polska NKWD
„A więc wojna” Wojna obronna 1939 roku ONLINE
Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
ONLINE
Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wobec okupanta ONLINE
Holokaust ONLINE
Getto warszawskie
Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej ONLINE
Deportacje i łagry ONLINE
Zbrodnia katyńska ONLINE
Zbrodnia wołyńska – ludobójstwo ONLINE
Rząd na uchodźstwie
Polacy na frontach II wojny światowej
Polskie Państwo Podziemne w walce z okupantem ONLINE
Armia Krajowa ONLINE
Powstanie Warszawskie ONLINE
Stalinizm w Polsce ONLINE
Żołnierze Wyklęci ONLINE
Kwatera „Ł”
„Przewodnia siła narodu” PZPR, jej znaczenie i
losy
Polskie miesiące czyli kryzysy w PRL ONLINE
Opozycja w PRL ONLINE
Fenomen „Solidarności” ONLINE
Stan wojenny ONLINE
Jak kostki domina. Jesień Narodów ONLINE
Okrągły Stół ONLINE
W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
ONLINE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co kryją archiwa IPN?
Dzieci wojny. Losy dzieci polskich w czasie II
wojny światowej
Sztuka Holokaustu ONLINE
Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał Elżbiecie „Zo” Zawackiej
Polska „lubelska” ONLINE
Powstańcze dziewczyny
Prześladowani i aparat terroru
Panny Wyklęte
Rotmistrz Witold Pilecki
Widmo komunizmu. Ideologia komunistyczna w
XIX i XX wieku ONLINE
Wizja kobiety w propagandzie socjalistycznej lat
50. XX wieku w Polsce ONLINE
Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
Czerwiec ’56
Marzec ’68
Grudzień ’70
Czerwiec ’76
Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka
PRL
Sztuka w służbie propagandy
Stosunki państwo–kościół w PRL ONLINE
Represje MBP w stosunku do prymasa Stefana
Wyszyńskiego ONLINE
Święta Polski Ludowej ONLINE
Giganci Nauki

Raz, dwa, trzy – warszawiakiem jesteś Ty
Kolejna edycja międzymuzealnej gry, którą współtworzą instytucje kulturalne i edukacyjne z Warszawy i okolic. W trakcie letnich wakacji uczestnicy odwiedzają wybrane przez siebie placówki, rozwiązując
historyczne łamigłówki i wykonując zadania.
Szczegółowe informacje:
www.razdwatrzywarszawiak.pl

Szczegóły na naszej stronie:
centrumedu.ipn.gov.pl

Erasmus Student Project – zajęcia w języku angielskim
Cykl trzech zajęć warsztatowych poświęconych
historii Polski w latach 1939-1989. Zapraszamy do
udziału studentów obcojęzycznych uczących się na
warszawskich uczelniach. Cykl warsztatów ma na
celu przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji z zakresu najnowszej historii Polski.
Kontakt:
Magdalena Bogdan
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
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C YF R O W E

projekty i warsztaty dla dzieci

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

projekty i warsztaty dla dzieci

LEKCJE O HISTORII POLSKI XX WIEKU

Zapisy na zajęcia prowadzimy online na naszej stronie:
centrumedu.ipn.gov.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia”.
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W razie pytań zapraszamy do kontaktu: przystanek.historia@ipn.gov.pl
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SPACERY EDUKACYJNE

N A R O D O W E
A R C H I W U M
C YF R O W E
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Od rozbiorów do niepodległości 1918 roku CYKL

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

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

Warszawa w czasach zaborów

Szlakiem „Kamieni na szaniec”

II RP w architekturze Warszawy

Spacer śladami bohaterów książki Aleksandra
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Z książką w ręku
przejdziemy trasę, na której zobaczymy m.in.: szkołę, do której chodzili „Rudy”, „Alek” i „Zośka”, dawną
siedzibę Gestapo, miejsca związane z akcjami Małego
Sabotażu, teren akcji pod Arsenałem, więzienie
Pawiak.
•
Spacer z edukatorem
•
Spacer wirtualny NOWOŚĆ

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W przestrzeni Warszawy zaczęły pojawiać się symbole mające na celu upamiętnienie tego wydarzenia, gmachy zaprojektowane
dla administracji odrodzonego państwa, a także nowe
style architektoniczne. Podczas spaceru będziemy
szukać m.in. budynków z wizerunkiem Orła Białego
w koronie czy najwyższego drapacza chmur II Rzeczypospolitej.

Szlakiem Armii Krajowej

Szlakiem powstańczej Warszawy

W trakcie spaceru przyjrzymy się okolicznościom najsłynniejszych akcji Armii Krajowej, między innymi
spektakularnego zamachu na kata Warszawy – Franza Kutscherę. Uczestnicy poznają również miejsca
związane z niemieckim terrorem, gdzie mordowano
przedstawicieli elit II Rzeczypospolitej. Przybliżymy
strukturę Polskiego Państwa Podziemnego, sylwetki
bohaterów Armii Krajowej i Polaków ratujących Żydów. Spacer zakończymy w szczególnym miejscu:
obok gmachu, w którym podczas Powstania Warszawskiego żołnierze AK zatknęli polską flagę po
5 latach niemieckiej okupacji.

Spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają miejsca związane z największym zrywem w historii stolicy. 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.

Powstańczy Żoliborz
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Trasa spaceru prowadzi po Żoliborzu – dzielnicy
szczególnej, bo zniszczonej w niewielkim stopniu
i w większości wypadków odbudowanej w swoim
przedwojennym kształcie. Dzielnicy, w której Powstanie Warszawskie wybuchło i trwało do prawie samego
końca. Dzielnicy, w której doszło do najkrwawszych
bojów w czasie zrywu. Wreszcie dzielnicy, która stworzyła sobie namiastkę wolnej Polski: Rzeczpospolitą
Żoliborską, w której działały policja oraz straż pożarna, wychodziły gazetki dla dzieci, a specjalnie powołane komitety dbały o to, aby nikt nie głodował.

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”.

Warszawscy
świata

Sprawiedliwi

wśród

narodów

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, Aleksandra Kamińskiego.

Warszawa w XIX i XX wieku była miastem wielowyznaniowym i wielokulturowym. Przy pomocy starych
pocztówek będziemy szukać architektonicznych śladów tamtej epoki i poznamy biografie warszawiaków,
którzy wpłynęli na rozwój miasta.
Szlakiem powstania listopadowego
Spacer do miejsc związanych z powstaniem listopadowym – narodowym zrywem wymierzonym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na trasie spaceru m.in.
pomnik króla Jana III Sobieskiego, dawny budynek
Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, Plac
Zamkowy, Arsenał, Cytadela Warszawska.
11 listopada 1918 – miejsca, postacie, symbole
11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska
odzyskała niepodległość. W czasie spaceru uczestnicy
poznają miejsca, które były świadkami listopadowych
wydarzeń 1918 roku. Nie zabraknie opowieści o Marszałku Piłsudskim i miejscach z nim związanych.

Śladami zbrodni
Spacer, w trakcie którego zobaczymy miejsca związane ze zbrodniami NKWD oraz MBP na terenie Warszawy. Na trasie m.in.: gmach b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w którym zamordowano Jana
Rodowicza „Anodę”, gmach Mokotowskiego Aresztu Śledczego przy ulicy Rakowieckiej, kwatera „Ł”
na Powązkach Wojskowych, na której pod osłoną
nocy grzebano ciała pomordowanych żołnierzy AK
i NSZ, budynek przy ulicy Strzeleckiej 8 – pierwsza
siedziba NKWD w Warszawie.

N A R O D O W E
A R C H I W U M
C YF R O W E

spacery edukacyjne

Warszawa Władysława Szpilmana

spacery edukacyjne

SPACERY EDUKACYJNE

Zapisy na zajęcia prowadzimy online na naszej stronie:
centrumedu.ipn.gov.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia”.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
przystanek.historia@ipn.gov.pl
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MULTIMEDIA
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multimedia

Baczyński

Za murami getta warszawskiego

Mobilne gry miejskie to nowa propozycja edukacyjna Przystanku Historia dla klas
6-8 szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Poszczególne tytuły są dostępne w aplikacji ActionTrack, która powstała w Finlandii i jest
powszechnie wykorzystywana w fińskich placówkach edukacyjnych. Wystarczy
naładowany smartfon ze ściągniętą aplikacją ActionTrack, uruchomiona funkcja GPS, dostęp do Internetu i włączona usługa lokalizacji. W trakcie rozgrywki
poruszamy się po Warszawie śladami postaci i wydarzeń historycznych, odkrywając miejsca pamięci i wykonując zadania. Gry mają także tryb „domowy”,
w którym zwiedzamy Warszawę wirtualnie, bez wychodzenia z domu.

Poznaj Warszawę – miasto, w którym rozegrały się
jedne z ważniejszych wydarzeń w dziejach Polski –
oczami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wybitny
poeta opowie uczestnikom gry o patriotyzmie młodego pokolenia urodzonego w dwudziestoleciu międzywojennym; pokolenia, które stanęło do walki o Polskę.
Udział w grze może być uzupełnieniem lekcji języka
polskiego i historii.

Trasa pamięci, która powstała w ramach obchodów 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim.
Wędrując szlakiem stołecznych miejsc pamięci,
uczestnicy poznają losy społeczności żydowskiej w
okupowanej Warszawie podczas II wojny światowej
oraz historię powstania w getcie warszawskim.

Kultura II RP NOWOŚĆ

Enigma NOWOŚĆ

Przed II wojną światową Warszawa była symbolem rozwijającego się państwa i nowoczesnego świata. Gra „Kultura II RP” zabierze Cię
w ten świat i pomoże odkryć najbardziej stylowe miejsca stolicy tamtych lat. W trakcie wędrówki dowiesz się, w której kawiarni spotykali
się znani literaci, gdzie ubierały się ówczesne
elegantki lub ile pięter miał najwyższy warszawski budynek. Ale to nie wszystko! Przed
Tobą jeszcze wiele nieodkrytych tajemnic II RP.

Mobilna gra miejska dedykowana młodzieży
i dorosłym. Jej fabuła rozgrywa się w Warszawie, ale będzie dostosowana również do miejsc,
w których działają Przystanki Historia. Uczestnicy, dzięki zarysowanej fabule, będą musieli
wcielić się w członka wywiadu, aby złamać szyfr
Enigmy.

Termin:
Październik 2022

Kontakt:
Adrianna Krzywik
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 14

Kontakt:
Marika Lis
marika.lis@ipn.gov.pl            
tel. 22 576 30 01   
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Termin:
Grudzień 2022

Anoda
Stan wojenny
Trasa upamiętnienia 40. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego. Ma na celu przybliżenie problematyki stanu wojennego oraz zapoznanie uczestników
z miejscami represji i budynkami związanymi z działalnością opozycji w Warszawie.

Głos
walczącej
Wacław Lipiński

Warszawy,

podpułkownik

W drodze do szkoły czy pracy często mijasz miejsca,
które były niemymi świadkami tych wrześniowych
dni. Odkryj je na nowo! Zagraj w grę, która przeniesie Cię do Warszawy we wrześniu 1939 r. Zmierz się
z trasą i zadaniami, które przybliżą Ci codzienność nie
tylko żołnierzy walczących z wrogą armią, lecz także
cywilnych mieszkańców stolicy.

Rzeczpospolita Żoliborska
Gra oparta o scenariusz spaceru miejskiego. Podczas
ścieżki miejskiej gracz będzie miał możliwość poznać
ciekawostki o życiu codziennym mieszkańców Żoliborza.

Gra powstała w ramach obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicy urodzin Jana Rodowicza „Anody” – bohatera Szarych
Szeregów i Armii Krajowej. Podczas rozgrywki uczestnicy wcielają się w nastoletnich mieszkańców warszawskiej kamienicy. W trakcie remontu znajdują
stare pudełko, a w nim dokumenty, zapiski, adresy
oraz zdjęcia chłopaka o pseudonimie „Anoda”.
Wędrując po Warszawie, dowiadują się, kim był chłopak
z fotografii, poznają jego losy oraz miejsca związane
z jego życiem.

multimedia

MOBILNE GRY MIEJSKIE

Możliwość przejścia gry z udziałem edukatora
Warszawa Marszałka Piłsudskiego
Zagraj w grę, która przeniesie Cię do Warszawy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do odzyskanej spod okupacji stolicy. Daj zaprosić się na spacer z Piłsudskim
i zmierz się z zadaniami, które przybliżą wydarzenia
związane z odzyskaniem niepodległości, bitwą warszawską oraz dwudziestoleciem międzywojennym.

Szare Szeregi – szlakiem „Kamieni na szaniec”
Gra przygotowana w ramach obchodów 80. rocznicy
powołania Armii Krajowej. Trasa przybliży uczestnikom losy bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego
„Kamienie na szaniec”, najsłynniejsze akcje sabotażowe i dywersyjne Szarych Szeregów oraz miejsca
niemieckiego terroru.
Zapisy prowadzimy online na naszej stronie:
centrumedu.ipn.gov.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia”.
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Seria filmów animowanych – „Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?” jest autorskim projektem Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza
Kurtyki w Warszawie. To seria filmów animowanych, w których słynne zwierzęta
opowiadają o ważnych wydarzeniach i osobach z historii Polski. Poszczególnym
tytułom
towarzyszą
karty
pracy
z
zadaniami
przygotowane
przez
edukatorów
Przystanku
Historia.
Ciapek NOWOŚĆ
Bohaterem nowej części filmowego cyklu będzie
pies Ciapek, maskotka Dywizjonu 305. Film
przybliży zmagania polskich lotników walczących u boku zachodnich aliantów. Historia Ciapka
ukazuje też, jaką rolę odegrali Polacy w wysiłku
wojennym w czasie II wojny światowej.

Filmy dostępne są na naszej stronie:
centrumedu.ipn.gov.pl
w zakładce „Multimedia”
oraz
w serwisie internetowym YouTube
na kanale IPNtv.

Kasztanka

Bohaterem i narratorem jest Sambo – pies Eugeniusza Bodo, który opowiada o międzywojennej Polsce i ukazuje największe osiągnięcia
II Rzeczypospolitej.

Bohaterką i narratorką filmu jest ulubiona
klacz Józefa Piłsudskiego. Oglądając film, dzieci poznają historię walk o niepodległość Polski
oraz wojny polsko-bolszewickiej, a zwłaszcza bitwy warszawskiej. Kasztanka wyjaśnia,
dlaczego to starcie miało tak wielkie znaczenie
– nie tylko dla Polski, lecz także dla całej Europy.

W filmie animowanym niedźwiedzica Baśka opowiada o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, o święcie 11 listopada, o Józefie Piłsudskim,
a także o „swoim” batalionie, Murmańczyków
dowodzonym przez płk. Juliana Skokowskiego.

N A R O D O W E
A R C H I W U M
C YF R O W E

Sambo

Baśka Murmańska
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multimedia

multimedia

FILMY EDUKACYJNE

Miś Wojtek
Bohaterem i narratorem tego filmu jest słynny
niedźwiedź Wojtek – żołnierz 2 Korpusu Polskiego. Wojtek opowiada widzom o losach Polaków
wywiezionych do Związku Sowieckiego podczas
II wojny światowej.
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kontakt

N A R O D O W E
A R C H I W U M
C YF R O W E

Wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane przez Przystanek Historia IPN
im. Janusza Kurtyki, Biura Przystanków Historia są bezpłatne.
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.
PRZYSTANEK HISTORIA IPN im. Janusza Kurtyki
ul. Marszałkowska 21/25
00-628 Warszawa
tel. 22 576 30 04

Poniedziałek – Piątek (10:00–18:00)
Naczelnik
Tomasz Morawski
tomasz.morawski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 13
      22 576 30 03
Zastępca naczelnika
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09
Edukacja
Magdalena Bogdan
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 08
Marika Lis
marika.lis@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 01
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 09
Adam Podlewski
adam.podlewski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 10
Księgarnia
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Zapraszamy:

Bogdan Chojniarz
bogdan.chojniarz@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 06

Biblioteka/czytelnia:
Poniedziałek – Piątek (9:00–18:00)
Księgarnia:
Poniedziałek – Piątek (10:00–18:00)

Promocja
Adrianna Krzywik
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 14
Marta Tatarczuk
marta.tatarczuk@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 18
Biblioteka/czytelnia
Marcin Myśliński
marcin.myslinski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 17
Łukasz Zwaliński
lukasz.zwalinski@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 17
centrumedu.ipn.gov.pl
facebook.com/przystanek.historia
twitter.com/home/przystanekh

