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Konferencja edukacyjna „Wojna i okupacja” –
Warszawa, 24 września 2019
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We wtorek 24 września 2019 r. w stołecznym Przystanku Historia odbyła się konferencja
popularnonaukowa „Wojna i okupacja”, zorganizowana przez warszawski Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiły warsztaty edukacyjne dla
nauczycieli dotyczące napaści sowieckiej na Polskę w 1939 r. Zajęcia, które przeprowadził
Andrzej Kryński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie mają pomóc
nauczycielom przedmiotów humanistycznych, wychowawcom w tworzeniu lekcji dla
młodzieży. Uczestnicy pracowali na specjalnie przygotowanych materiałach
dydaktycznych, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy z uczniami.

Po warsztatach odbyło się spotkanie otwarte pt. „Migawki z okupowanej Warszawy 1939”,
podczas którego historycy z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie
zaprezentowali wykłady dotyczące 1939 roku w Warszawie:

Obrona Warszawy i jej dowódcy – Michał Zarychta

Emocje i nastroje mieszkańców Warszawy w dniach oblężenia we wrześniu 1939
r. – dr Bartłomiej Noszczak

„Czarna Niedziela”, „Lany Poniedziałek” i inne dni obrony stolicy – dr Tomasz
Łabuszewski

Trzeba krwi! Akcja krwiodawstwa w czasie obrony Warszawy 1939 – dr Konrad
Rokicki

Hitler w Warszawie – 5 października 1939 r. – dr hab. Patryk Pleskot
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Powstanie Rady Starszych Gminy Żydowskiej – dr Tomasz Roguski

Organizowanie oporu zbrojnego i środowiskowego w Warszawie (1939 r.) – dr
Kazimierz Krajewski

Stronnictwo Narodowe – początki konspiracji – dr Wojciech Muszyński

PPS-WRN – początki konspiracji – Maciej Żuczkowski

Prezydent Stefan Starzyński – symbol oblężonej Warszawy – dr Robert Spałek

Zaparaszamy do wysłuchania (obejrzenia) wykładów na kanale IPNtv.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP Historia, Radio Warszawa, Tygodnik
Idziemy, Polska Zbrojna Historia, Dzieje.pl

 


