WRZESIEŃ2017

• W Y S TA W Y
• K L U B „G R O TA”
• LEKCJE Z HISTORII NAJNOWSZEJ
• SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
• CZYTELNIA I KSIĘGARNIA
• KONFERENCJE
• WYKŁADY
• W A R S Z TAT Y

WYS TAWA NR1

▶

S P OT K AN I EN R 1

▶

W Y STAWA N R2

OTO NASZ ROZKŁAD JAZDY.
KUPONY UMIESZCZONE NA OKŁADKACH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ
PODCZAS NASZYCH SPOTKAŃ Z NIESPODZIANKĄ. PRZYJDŹ I ZOBACZ,
Z CZYM MOŻESZ WYJŚĆ!

21 SIERPNIA – 16 WRZEŚNIA

Wystawa Stocznia Szczecińska. Historia nie tylko polityczna przygotowana przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie.
Uruchomiona w 1948 r. stocznia była ważnym świadkiem powojennej historii
Szczecina. To tutaj, na przełomie 1970 i 1971 r. miała swój początek i koniec
krwawo stłumiona szczecińska rewolta grudniowa. Lata osiemdziesiąte to czas
zawirowań, zapoczątkowanych strajkiem oraz podpisaniem w stoczniowej świetlicy słynnych porozumień sierpniowych. Trwający kilkanaście miesięcy karnawał „Solidarności” został brutalnie zakończony wprowadzeniem stanu wojennego, pacyfikacją stoczni i masowymi zwolnieniami na tle politycznym. Po upadku
komunizmu, po kilkuletnim okresie prosperity, szczeciński zakład zbankrutował
i musiał ogłosić upadłość. 7 marca 2009 r. zwodowano ostatni statek.

19-29 WRZEŚNIA

Wystawa prac laureatów V edycji ogólnopolskiego konkursu Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji
Narodowej.
▶

6 WRZEŚNIA (ŚRODA), GODZ. 17:30

Promocja książki Marii Wardzyńskiej Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945. W dyskusji udział wezmą: dr Agnieszka Łuczak, dr hab. Janusz Wróbel oraz autorka –
dr Maria Wardzyńska. Spotkanie poprowadzi dr Paweł Kosiński.
Książka stanowi próbę całościowego ukazania przebiegu masowych wysiedleń

S P OTK A NI ENR2

▶

SP OT K ANI EN R3

▶

S P OT KA N IE N R 4

ludności polskiej z okupowanych ziem polskich, włączonych w październiku
1939 r. do III Rzeszy. Była to pierwsza akcja wysiedleńcza, jaką hitlerowskie Niemcy
przeprowadziły podczas II wojny światowej, realizowana według tak zwanych
krótkofalowych planów wysiedleńczych. Celem akcji była całkowita germanizacja ziemi połączona z likwidacją wszelkich śladów polskości.

▶

11 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 16:00

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu im. Profesora
Tomasza Strzembosza na najlepszą książkę dotyczącą historii najnowszej.

12 WRZEŚNIA (WTOREK), GODZ. 17:30

Inauguracja cyklu Bohaterowie zapomniani, niezłomni, niepodlegli. Na pierwszym spotkaniu wyświetlimy film Piotra Mielecha i Jędrzeja Lipskiego Po stronie
Boga jest zwycięstwo. Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem Tomasza
Terlikowskiego, filozofa, dziennikarza i publicysty. Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski.
Po stronie Boga jest zwycięstwo to filmowa biografia kardynała Henryka
Gulbinowicza. Kamera towarzyszy sentymentalnej podróży głównego bohatera
od dnia narodzin w Wilnie aż do dzisiejszego Wrocławia. W filmie wykorzystano
nieznane materiały archiwalne dotyczące kardynała Gulbinowicza oraz niepublikowane wcześniej materiały operacyjne pochodzące z inwigilacji bohatera filmu.

13 WRZEŚNIA (ŚRODA), GODZ. 17:30

Wywiad podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej – spotkanie z cyklu Tajemnice wywiadu. W dyskusji udział wezmą historycy: dr Witold
Bagieński i dr Tomasz Łabuszewski. Prowadzenie: Witold Gadowski.
Tajemnice wywiadu to kolejna edycja bardzo popularnego cyklu, który prezentuje dzieje polskiego wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku. Spotkania prowadzi
Witold Gadowski, dziennikarz śledczy.

S POTKA NI ENR5

▶

SP OTK A NI EN R6

▶

S P OTK A NI EN R7

▶

14 WRZEŚNIA (CZWARTEK), GODZ. 17:30

Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Wykład
o Julii Brystygierowej wygłosi Patrycja Bukalska, autorka książki Krwawa Luna.
Prowadzenie: dr Przemysław Gasztold.
Julia Brystygier – niesławna szefowa V departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego. Mówi się, że znęcała się nad aresztowanymi, a pod koniec życia nawróciła się pod wpływem zakonnic z Lasek. Co z tych opowieści jest prawdą?
Skąd wziął się jej przydomek „Krwawa Luna”? Opowie o tym Patrycja Bukalska,
dziennikarka i publicystka.

19 WRZEŚNIA (WTOREK), GODZ. 17:30

Archipelag SŁON – pierwsze spotkanie z cyklu Historia na karcie albumu. Gośćmi
Adama Hlebowicza będą: prof. Andrzej Nowak, historyk, sowietolog, oraz
Krzysztof Renik, dziennikarz Polskiego Radia i podróżnik.
Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia (Sołowieckij łagier osobogo naznaczenija – SŁON) został utworzony w 1923 r. na Wyspach Sołowieckich na Morzu
Białym. Był pierwszym dużym obozem prowadzącym działalność gospodarczą
i poligonem doświadczalnym dla całego sowieckiego systemu łagrów.
Cykl Historia na karcie albumu to seria dyskusji, dla których punktem wyjścia
będą fotografie związane z głośnymi wydarzeniami i postaciami historycznymi.
Opowiemy, co historyk może wyczytać z rodzinnego albumu, wyjaśnimy, dlaczego niektórzy ludzie znikali ze zdjęć i przedstawimy zasady fotografii wojennej.
Cykl prowadzi Adam Hlebowicz, historyk i dziennikarz.

20 WRZEŚNIA (ŚRODA), GODZ. 18:00

Spotkanie Kresy 1939. Nie tylko obrona Grodna. O dramatycznych wydarzeniach, gdy z zachodu nacierali Niemcy a ze wschodu Sowieci, rozmawiać będą:
prof. Czesław Grzelak, historyk, autor wielu książek poświęconych obronie
Kresów, Piotr Kościński, dziennikarz, analityk, prezes Fundacji Joachima Lelewela.

S P OTK A NI ENR8

▶

SP OT K A NI E N R 9

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną: nowa książka Piotra Kościńskiego
Zapomniany bohater. Opowieść o obrońcy Grodna oraz portal Fundacji Joachima
Lelewela Kresy 1939, poświęcony walkom na Kresach Wschodnich we wrześniu
1939 r.

▶

21 WRZEŚNIA (CZWARTEK), GODZ. 17:30

Inauguracja cyklu Polskie drogi do niepodległości poświęconego bohaterom
walki o odrodzenie państwa polskiego. Na pierwszym spotkaniu zaprezentujemy
film Mariana Kubery Roman Dmowski. O bohaterze spotkania dyskutować będą
prof. Jan Żaryn i prowadzący – dr Jędrzej Lipski.
Kiedy wybuchła I wojna światowa, Roman Dmowski, działacz Ligi Narodowej,
zorganizował Komitet Narodowy Polski, który z czasem uznany został przez mocarstwa zachodnie za oficjalną reprezentację Polski. Sam Dmowski został delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu, a po zakończeniu wojny był
m.in. posłem na sejm i ministrem spraw zagranicznych

27 WRZEŚNIA (ŚRODA), GODZ. 18:00

Pierwsze spotkanie z nowego cyklu Od niepodległości do niepodległości – profesor Jan Żaryn zaprasza. O fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego rozmawiać będą prof. Janusz Odziemkowski i dr hab. Waldemar Grabowski, a spotkanie
poprowadzi prof. Jan Żaryn, gospodarz cyklu.
Ideą Polskiego Państwa Podziemnego było skupienie całego wysiłku społeczeństwa polskiego w walce o odzyskanie niepodległości. Z uwagi na rozbudowane
struktury oraz zakres prac prowadzonych w konspiracji, był to fenomen w skali
europejskiej, a nawet światowej. Polskie Państwo Podziemne nie ograniczało się
do bieżącej walki z okupantami, ale prowadziło także prace przygotowawcze na
czas „przełomu” (powstania powszechnego) oraz plany odbudowy kraju na okres
powojenny.

Nowa oferta oferta edukacyjna
2017/2018

Autor: Siemaszko Zbyszko
Ze zbiorów Narodowego
Archwium Cyfrowego

Jak co roku zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą
ofertą edukacyjną. Zapraszamy na wykłady, promocje książek
i pokazy filmów. W czytelni i księgarni mogą Państwo zapoznać
się z ofertą wydawniczą IPN, a w Historycznym Pokoju Zagadek
(Escape Roomie) – dowiedzieć się więcej o losach żołnierzy
podziemia antykomunistycznego. Każdy zainteresowany historią
najnowszą znajdzie w Przystanku Historia coś dla siebie.
Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odrodzenia państwa
polskiego po latach zaborów szczególny nacisk położyliśmy
na spotkania prezentujące historię walki o niepodległość.
Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.

Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN
im. Janusza Kurtyki
ul. Marszałkowska 21/25
00–628 Warszawa
tel. 22 576 30 04
www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl
www.facebook.com/przystanek.historia

zapraszamy
poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00
sobota 9:00 – 14:00
biblioteka/czytelnia
poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
księgarnia
poniedziałek – piątek 10:00 – 19:00
sobota 9:15 – 13:45

