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Dyskusja „Stronnictwa ludowe między
niepodległością a kapitulacją” – Warszawa, 15
października 2020



Zapraszamy do obejrzenia zapisu dyskusji „Stronnictwa ludowe między niepodległością a
kapitulacją” z cyklu „Między mitem a rzeczywistością – najważniejsze wydarzenia XX wieku”.
Dyskusja odbyła się 15 października 2020 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki
„Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli:

dr Mateusz Szpytma (zastępca Prezesa IPN)
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dr Marzena Grosicka (IPN Delegatura w Kielcach)

Prowadzenie: dr hab. Filip Musiał (IPN Oddział w Krakowie)

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1234591953566285/

Retransmisja  na IPNTv

 

 

 

O cyklu:
Historia Polski lat 1945–1989 wzbudza zainteresowanie, ale też i niemało społecznych
emocji. Jako wspólnota narodowa nie odpowiedzieliśmy sobie jeszcze na pytanie, „czym był
PRL”. Ważne rocznice historyczne są pretekstem do rozmów, w czasie których staramy się
oddzielić społeczne przekonania od komunistycznej propagandy, utarte spojrzenia
od prawdy historycznej. 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. Gospodarzem dyskusji jest dr hab. Filip Musiał, historyk i
politolog dyrektor krakowskiego oddziału IPN. Cykl został przygotowany przez Biuro Edukacji
Narodowej IPN wspólnie z Oddziałem IPN w Krakowie.

 

UWAGA. W związku z pandemią koronawirusa obowiązują szczególne zasady
bezpieczeństwa:

1. Osoby z objawami zbliżonymi do SARS COVID-19 nie będą wpuszczane na teren
Przystanku Historia.

2. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce – dozowniki z płynem
odkażającym znajdują się przy recepcji. Szatnia jest nieczynna.

3. W trakcie całej wizyty w Przystanku Historia obowiązuje noszenie własnej maseczki lub
przyłbicy ochronnej. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi.

4. Przystanek Historia będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00, w
soboty 9:00-14:00. Ostatnie wejścia na wystawę odpowiednio o godz. 19:00 lub 13:00.

5. Jednocześnie w sali wystawienniczej może przebywać do 20 osób. Należy poruszać się
zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, zachowując co najmniej 1,5-metrowy dystans od
pozostałych zwiedzających.
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6. Podczas spotkań otwartych obowiązuje limit uczestników – jednocześnie na widowni
może przebywać do 35 osób, nie licząc obsługi. Należy przestrzegać zasady dystansu
społecznego i siadać wyłącznie na dostępnych krzesłach. Przestawianie krzeseł jest
zabronione.

7. Lekcje prowadzone są stacjonarnie oraz online – szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej www.centrumedu.ipn.gov.pl.

8. Biblioteka i czytelnia są zamknięte dla publiczności. Zachęcamy do korzystania z
materiałów edukacyjnych IPN dostępnych online.

9. Nagrania i transmisje ze spotkań są dostępne na kanałach Instytutu w serwisie YouTube:
IPN TV (https://www.youtube.com/user/IPNtvPL) oraz Przystanek Historia 
(https://www.youtube.com/channel/UCZ-Zo-6jy_8yAPVufe6hmuA/)
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