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Program „Przystanek Historia” w radiu i telewizji

 

Program „Przystanek Historia” w TVP Historia

W 2020 roku Telewizja Polska wyemitowała 14 odcinków programu „Przystanek
Historia”.

Premiery kolejnych odcinków odbywały się w TVP Historia co dwa tygodnie, z
przerwą od kwietnia do lipca, spowodowaną pandemią. Każdy odcinek był
następnie powtarzany w TVP Historia, TVP Polonia oraz w TVP 3. Programy były
poświęcone przedsięwzięciom upamiętniającym, edukacyjnym czy wydawniczym
Instytutu Pamięci Narodowej oraz wydarzeniom historycznym, z którymi te
inicjatywy były związane.

Odcinki miały formę magazynu, na który składały się: prezentacja Centrum
Edukacyjnego „Przystanek Historia”, poszczególnych oddziałów IPN, felieton
historyczny, promocja najnowszych książek czy gier edukacyjnych, zapowiedzi lub
relacja z konkursów lub innych wydarzeń organizowanych przez IPN, promocja
artykułów na portalu przystanekhistoria.pl.

Wśród głównych tematów poruszonych w tegoroczym programie znalazły się
inicjatywy IPN związane z takimi tematami i przedsięwzięciami jak wystawa rzeźb
Samuela Willenberga, Polacy ratujący Żydów, 100. rocznica powrotu Pomorza do
Polski, 100-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, Nagroda Kustosz Pamięci
Narodowej, Izba Pamięci IPN Strzelecka 8, 80. rocznica zbrodni katyńskiej, 40 .
rocznica powstania NSZZ Solidarność, rocznica zakończenia II wojny światowej,
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, Armia Czerwona wobec Polski i Polaków,
obozy NKWD w powojennej Polsce, inwigilacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana
Pawła II przez komunistyczne służby specjalne, korzenie tajnej policji politycznej
PRL, 50. rocznica rewolty i masakry Grudnia ’70.

Odcinki archiwalne na portalu przystanekhistoria.pl

 

https://przystanekhistoria.pl/
https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/przystanek-historia


Audycja „Przystanek Historia” w Programie I
Polskiego Radia

Od początku 2020 roku Polskie Radio wyemitowało 20 audycji. Audycje ukazywały
się na antenie radiowej Jedynki co dwa tygodnie, w każdą środę – w ramówce
wiosennej (od stycznia do czerwca) oraz w ramówce jesiennej (od września do
grudnia).

Rozmowy poświęcone były ważnym wydarzeniom, które wpłynęły na dzieje Polski w
XX wieku oraz ludziom, którzy tę historię tworzyli.

Każda audycja miała formę magazynu, w którym znalazły się także: recenzja książki
historycznej, zapowiedzi ciekawych wydarzeń organizowanych przez IPN oraz
nowości na portalu przystanekhistoria.pl.

Wśród głównych tematów poruszonych podczas realizacji audycji znalazły się:
wystawa rzeźb Samuela Willenberga, 100. rocznica zaślubin Polski z morzem i
powrotu Pomorza do Polski, Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej, Izba Pamięci IPN
Strzelecka 8, Portal edukacyjny edukacja.ipn.gov.pl, Powstanie NSZZ Solidarność,
rocznica zakończenia II wojny światowej, upamiętnienie gen. Bolesława Jerzego Roi,
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, 100-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej,
idee Solidarności, sowiecka agresja na Polskę, dezubekizacja, partie władzy PRL na
licencji Moskwy, 50. rocznica rewolty grudniowej.

Odcinki archiwalne na portalu przystanekhistoria.pl
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