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zapraszają 4 czerwca 2016 r. 
  na 6. Festiwal Komiksów i Gier Historycznych 

w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia 

 Warszawa, ul. Marszałkowska 21/23 
 

 
 

 PROGRAM  
Sala edukacyjna „Zaułek” 

 
Otwarcie festiwalu oraz gala finałowa  

4 edycji konkursu „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie” 
godz. 11.00–13.00 

 
OTWARCIE FESTIWALU – Kamila Sachnowska, zastępca Dyrektora BEP IPN;  
 
Powitanie Henryka Chmielewskiego, nestora polskich komiksiarzy czyli słynnego Papcia 
Chmiela!!!! 
 

Prezentacja projektu edukacyjnego i komiksu Dziewczęta z Ravensbrück zrealizowanego przez 
Fundację JA KOBIETA z grantu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy  z udziałem uczniów LO 
im. Konopczyńskiego i LO im. l. Kossutha – o projekcie i procesie tworzenia komiksu 
historycznego opowiadają: Hanna Nowakowska – prezes Fundacji, uczniowie oraz Nikodem 
Cabała grafik  
z Wawa Komiks 
 
Foniks, czyli ożywiony komiks – prezentacja dra Bartłomieja Janickiego z udziałem dzieci 

 
Wręczenie nagród laureatom konkursu „EPIZODY Z HISTORII NAJNOWSZEJ POLSKI  
W KOMIKSIE” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej; prezentacja najlepszych prac: 
Anna Klimowicz (BEP IPN) 
 

Panel dyskusyjny „Wykorzystanie komiksu historycznego w szkole” 
godz. 13.30–14.30 

 
W panelu wezmą m.in. udział: 

 Barbara Czepik, doradca metodyczny w zakresie historii i WOS WCIES  

 Anna Klimowicz, BEP IPN Centrala 

 Tomasz Kołodziejczak, EGMONT POLSKA 

 Witold Tkaczyk, ZIN ZIN PRESS 

 Anna Obrębska, OBEP IPN Warszawa 

Dyskusję moderuje dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi Adam Radoń. 
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Wykłady, spotkania i prezentacje 

godz. 14.30–18.00 
 
godz. 14.30 – Sylwia Gmyra i Paweł Śmiałek  z Fundacji Obywatelska Perspektywa – 
prezentacja multimedialnego popularno-naukowego komiksu interaktywnego „GRA szeptów” o 
losach polskich szpiegów współpracujących z brytyjskim wywiadem SiS oraz zawierającego atlas 
interaktywny Europy z czasów drugiej wojny światowej 
 
godz. 15:00 – dr Tomasz Łabuszewski (OBEP IPN w Warszawie) w rozmowie ze scenarzystą 
Tomaszem Robaczewskim oraz rysownikiem Hubertem Ronkiem przedstawiają serię 
komiksów „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1944” 
 
godz. 15:30 - Anna Obrębska, (OBEP IPN w Warszawie) prezentuje pakiet edukacyjny „Wojenna 
odyseja Antka Srebrnego 1939–1944” 
 
godz. 16:00 – Sławomir Zajączkowski, Krzysztof Wyrzykowski w rozmowie z dr. Tomaszem 
Łabuszewskim (OBEP IPN w Warszawie) przedstawiają trzeci zeszyt z serii „W imieniu Polski 
walczącej” pt. „Akcja pod Arsenałem” 
 
godz. 16.30 –  Robert Zaremba prezentuje najnowszy album pt. „Krucjaty: Bóg tak chce!” 
 
godz. 17.00 – Witold Tkaczyk (ZIN ZIN Press) przedstawia album „Tajemnica Madonny  
z Wrocławia” opowiadający o losach skradzionego tuż po wojnie obrazu Lukasa Cranacha 
Starszego „Madonna pod jodłami” (1510), który po ponad 60 latach powrócił do Muzeum 
Archidiecezjalnego we Wrocławiu i stanowi jedno z cenniejszych dzieł sztuki w Polsce 
 
godz. 17.30 – o książce, która uczy – opowieści ilustrowanej pt. „Szczęściarz z rocznika 1917” 
wydanej przez Muzeum Stutthof opowiadają: dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, 
scenarzystka Agnieszka Kosko-Hołowczyc oraz rysowniczka Wanda Swajda 
 
 

Sala konferencyjna 
 

Warsztaty dla każdego „Rysujemy historię” 
godz. 13.30–15.00 

 
Zajęcia warsztatowe, podczas których spróbujemy wspólnymi siłami za pomocą komiksu 
opowiedzieć krótką scenę. Stworzyć jedną planszę komiksu. Każdy będzie mógł zobaczyć na żywo 
jak to się robi i wziąć udział w pracy, czy to rysując, czy wymyślając scenariusz i dialogi. W cały 

ten eksperyment wprowadzi i poprowadzi Nikodem Cabała –  rysownik, scenarzysta, autor wielu 
komiksów.   
 

Warsztaty dla nauczycieli  
„Historyczne gry planszowe jako atrakcyjne narzędzie dydaktyczne” 

godz. 15.00–16.30 
 
Warsztaty dla nauczycieli historii, języka polskiego, religii połączone z prezentacją gier 
opublikowanych przez IPN prowadzą dr Tomasz Ginter oraz Karol Madaj.  
 
Liczba miejsc ograniczona – zgłoszenia do 2 czerwca 2016 r. przyjmuje:  
anna.klimowicz@ipn.gov.pl; uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenie o udziale oraz grę 
ZnajZnak. 
 

mailto:anna.klimowicz@ipn.gov.pl
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Konkurs komiksowy dla dzieci 

godz. 16.30–17.30 
 
Konkurs komiksowy z nagrodami z historii najnowszej Polski dla dzieci w wieku 10-15 lat – 
prowadzi Marcin Andrys, recenzent, autor wielu wywiadów z autorami komiksów, znany z 
portalu Paradoks oraz magazynu Miłośników Komiksu 
 

Pokoloruj komiks 
godz. 11.00–18.00 

 
Kącik dla najmłodszych z kartami z komiksów historycznych do kolorowania – przez cały czas 
trwania Festiwalu 
 
 

Czytelnia 
 

Warsztaty dla dzieci „Foniks, czyli ożywiony komiks” 
13.30-15.00 

 
Dr Bartłomiej Janicki zaprasza dzieci do tworzenia ożywionego komiksu przy pomocy aplikacji 
Foniks. Efekty pracy dzieci otrzymają w formie elektronicznej na nośnikach USB.  

 
Warsztaty dla dzieci „Poznajemy Antka Srebrnego i jego przygody” 

15.30-16.30 

 
Zajęcia warsztatowe dla młodzieży w wieku 12–14 lat – prowadzi Hubert Ronek. Każdy uczestnik 
zajęć otrzymuje komiks z serii Wojenna odyseja Antka Srebrnego z autografem autora 
 

Sala wystawowa/hol 
 

Gala wydawców w holu i publikacje IPN w księgarni od ul. Oleandrów 
 
Przez czas trwania imprezy można będzie kupić komiksy i gry historyczne wydawnictw: 
Instytutu Pamięci Narodowej, Prószyński i Sp-ka, ZinZin Press oraz innych. 
 

Wystawy 
 
WYSTAWA PRAC UCZNIÓW – LAUREATÓW IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EPIZODY Z 

HISTORII NAJNOWSZEJ POLSKI W KOMIKSIE organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN pod 

patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

 

1956: Poznański Czerwiec – wystawa upamiętniająca 60. rocznicę wydarzeń  - plansze  

z albumu wydanego przez Zin Zin Press 

 

Album komiksowy Wojtek - praca dyplomowa Karoliny Zielińskiej, ZSP. im. C. K. Norwida w Lublinie. 

 
 

Kącik z autografami (po spotkaniach autorskich) 
 

Papcio Chmiel, Tomasz Robaczewski, Hubert Ronek, Witold Tkaczyk, Krzysztof 
Wyrzykowski, Sławomir Zajączkowski, Robert Zaręba 
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Patronaty honorowe i medialne: 

Instytucje współpracujące:                   

       
 

Patronaty medialne: 
 

 

                

       
 

Program i organizacja Festiwalu: Anna Klimowicz; logo Festiwalu: Krzysztof Wyrzykowski. 

 
  

ZAPRASZAMY 

http://www.muzhp.pl/multimedia/do-pobrania/logotyp-mhp/611/logotyp-mhp-kwadrat-czarny
http://www.egmont.pl/pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9y8uy__TMAhXCXiwKHfepDoIQjRwIBw&url=http://naszelementarz.men.gov.pl/&psig=AFQjCNFH-dOXS1r-d9o2bAk2pwulI6At4g&ust=1464257757385352
http://www.gildia.pl/

