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Kontakt

 Centralny Przystanek Historia IPN im. Janusza Kurtyki

Przystanek Historia IPN im. Janusza Kurtyki to miejsce otwarte dla wszystkich zainteresowanych historią
najnowszą. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży zapraszamy na warsztaty edukacyjne, a starszych -
na dyskusje, wykłady, promocje książek i pokazy filmów. Na wszystkie wydarzenia organizowane przez
PH IPN im. Janusza Kurtyki obowiązuje wstęp wolny - bez opłat i biletów. Pewne programy, adresowane
do konkretnych grup odbiorców (szkolenia dla nauczycieli, warsztaty edukacyjne, niektóre konferencje
naukowe) wymagają wcześniejszego zgłoszenia - zawsze informujemy o tym w naszym programie. 

Spotkanie odbywające się w Przystanku Historia są rejestrowane i dokumentowane fotograficznie.
Uczestniczenie w naszych imprezach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i użycie
wizerunku do celów promocyjno-informacyjnych IPN. 

W księgarni (wejście od ul. Oleandrów) dostępne są publikacje wydane przez Instytut Pamięci
Narodowej: książki, albumy, gry i czasopisma. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej czytelni, w
której można się zapoznać z publikacjami IPN i innych wydawnictw oraz różnymi tytułami prasowymi. 

 

Adres                                                          
                                                                    
                                ul. Marszałkowska 21/25
00-628 Warszawa

tel. (22) 576 30 04

www.ipn.gov.pl

https://centrumedu.ipn.gov.pl 

facebook.com/przystanek.historia

twitter.com/przystanekH

 
Zapraszamy

poniedziałek–piątek: 8:00–18:00

sobota, niedziela: nieczynne

 

 
 
 
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 (urlop)
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 08
 
Marika Lis

https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/wydarzenia/4430,Wydarzenia.html
https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/dla-uczniow
https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/biblioteka/5130,Bibliotekaczytelnia.html
http://www.ipn.gov.pl
https://centrumedu.ipn.gov.pl/
http://facebook.com/przystanek.historia
http://twitter.com/przystanekH
https://centrumedu.ipn.gov.pl/javascript:void(location.href=
mailto:barbara.pamrow@ipn.gov.pl
https://centrumedu.ipn.gov.pl/javascript:void(location.href=


Recepcja

tel. (22) 576 30 04

 

Biblioteka/czytelnia - poniedziałek–piątek
9:00–17:00

Marcin Myśliński
marcin.myslinski@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 17

Łukasz Zwaliński
lukasz.zwalinski@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 17

 
 
Księgarnia

poniedziałek–piątek: 10:00–18:00

sobota, niedziela nieczynne

Bogdan Chojniarz
bogdan.chojniarz@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 06
 
Marcin Pancerow
marcin.pancerow@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marika.lis@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 01
 
Barbara Pamrów
barbara.pamrow@ipn.gov.pl 
tel. (22) 576 30 09
 
dr Adam Podlewski
adam.podlewski@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 10
 
 
 
Promocja
 
dr Adrianna Krzywik
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 14
 
Marta Tatarczuk
marta.tatarczuk@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 18
 
 
 
Obsługa techniczna
 
Karol Górkiewicz
karol.gorkiewicz@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 15
 
Łukasz Kaczmarczyk
lukasz.kaczmarczyk@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 07 
 
Piotr Marasek
piotr.marasek@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 15
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:00-18:00

sobota, niedziela nieczynn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


