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Seminarium online „Życie codzienne w
warszawskim getcie” – 20 listopada 2021
(zgłoszenia do 19 listopada 2021)
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza
Kurtyki oraz Muzeum Getta Warszawskiego zapraszają
nauczycieli przedmiotów humanistycznych na drugą odsłonę
seminarium online „Życie codzienne w warszawskim getcie”.

Jesienią 1940 r. Niemcy utworzyli w
okupowanej Warszawie getto dla ludności
żydowskiej. Na małym obszarze stłoczono
blisko 400 tys. osób, oddzielonych od reszty
miasta wysokim murem. Mimo biedy, głodu i
chorób, mieszkańcy getta próbowali
funkcjonować normalnie: organizowali
pomoc społeczną i opiekę zdrowotną, tajne
szkolnictwo, życie artystyczne oraz
podziemną działalność polityczną. Od
początku podejmowano różne formy oporu
cywilnego wobec zarządzeń okupanta.

Codzienność życia za murami getta i losy jego mieszkańców przybliży seminarium dla
nauczycieli, które odbędzie się 20 listopada 2021 (sobota). Udział w szkoleniu jest
bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. 

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko; dane szkoły, w
której Państwo pracują; adres mailowy; adres do korespondencji (na ten adres prześlemy
zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium). Zgłoszenia przyjmujemy do 19 listopada
2021. 

Kontakt:

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

Seminarium odbędzie się 20 listopada 2021 w formule online – za pośrednictwem
platformy MS Teams. 
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Program:

9:00–10:15 – „Udręka i zgryzota, jakie człowiek w samotności cierpi z powodu własnego
położenia, mogą go złamać. Może tak pod nimi upaść, że nieruchomieje. Ale wspólny płacz
z Bogiem daje człowiekowi siłę” – życie religijne w getcie warszawskim – dr Halina Postek
(Muzeum Getta Warszawskiego)

10:15-10:30 – Przerwa

10:30-11:45 – „Dlaczego milczysz świecie” – życie literackie w warszawskim getcie – dr
Wiesława Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego)

11:45-12:00 – Przerwa

12:00-13:15 – Trzymać się nadziei. Kilka uwag o szkołach w warszawskim getcie – dr
Jacek Konik (Muzeum Getta Warszawskiego)

13:15-13:30 – Przerwa

13:30-14:45 – Kuchnia w warszawskim getcie – Agnieszka Kuś (Muzeum Getta
Warszawskiego)

14:45-15:00 – Przerwa

15:00-16:00 – „Niedokończony film” – warsztaty edukacyjne – Barbara Pamrów
(Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki)
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