
Instytut Pamięci Narodowej - Gdańsk
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/46647,Seminarium-dla-nauczycieli-Nie-dac-umrzec-po-raz-drugi-Wolyn-s
pojrzenie-po-75-la.html
2023-05-18, 22:06

Seminarium dla nauczycieli „Nie dać umrzeć po
raz drugi – Wołyń, spojrzenie po 75 latach” –
Gdańsk, 22 lutego 2018
Zapraszamy nauczycieli na kolejne spotkanie seminaryjne,
połączone z projekcją filmu „Wołyń” w reż. Wojciecha
Smarzowskiego.

PROGRAM SPOTKANIA

12.00–12.30 – otwarcie wystawy „Ludobójstwo dokonane na Polakach w latach
1939–1947 przez OUN i UPA”, prof. Mirosław Golon (dyr. IPN O/Gdańsk), dr hab. Grzegorz
Berendt (wicedyr. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku),

12.30–13.00 – „Bilans rzezi – szacowana liczba ofiar OUN i UPA na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej”, Ewa Siemaszko (Kustosz Pamięci Narodowej),
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13.00–13.30 – „Upamiętnienia miejsc Zbrodni Wołyńskiej – stan obecny”, dr Leon Popek
(IPN),

13.30–13.40 – przerwa kawowa,

13.40–14.00 – „Rzeź wołyńska we współczesnej narracji ukraińskiej”, Ewa Siemaszko (Kustosz
Pamięci Narodowej),

14.00–14.20 – „Poszukiwania miejsc pochówku ofiar nacjonalistów ukraińskich – perspektywy
na przyszłość”, dr Leon Popek (IPN),

14.20–14.30 – prezentacja teki edukacyjnej „Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć”, Bartosz
Januszewski (IPN O/Gdańsk),

14.30–15.00 – dyskusja,

15.00–16.45 – zwiedzanie wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej.

 

PO SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ:

16.45–19.30 – projekcja filmu „Wołyń” w reż. Wojciecha Smarzowskiego (wstęp wolny!),

19.30–21.00 – panel dyskusyjny z udziałem historyków i filmoznawców.

Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pl. W. Bartoszewskiego 1)
22 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 12.00–16.45

 

Zgłoszenia  przyjmujemy  najpóźniej  do  20  lutego  na
adres: bartosz.januszewski@ipn.gov.pl
Maksymalna liczba uczestników - 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!
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