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„Weekend z książką historyczną” w ramach
projektu IPN „Lato z historią” - Wrocław, 23-24
lipca 2016

W ostatni weekend – 23 i 24 lipca – we Wrocławskim Centrum Kongresowego przy Hali
Stulecia odbyły się kolejne wydarzenia w ramach projektu IPN „Lato z historią”.

W trakcie "Weekendu z książką historyczną" odbywał się kiermasz książek historycznych
oraz spotkania z autorami publikacji IPN, a także gośćmi specjalnymi.

Podczas pierwszej sobotniej dyskusji dr Łukasz Kamiński oraz dr Petr Blažek z Czeskiego
Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych rozmawiali o solidarności polsko - czesko -
słowackiej. Kornel Morawiecki był gościem kolejnego spotkania poświęconego publikacji
IPN „Solidarność Walcząca w dokumentach”. Dyskusję poprowadzili historycy z Oddziału
IPN we Wrocławiu: dr Grzegorz Waligóra i dr Kamil Dworaczek - autorzy wyboru
dokumentów.  Natomiast w niedzielne popołudnie odbyło się  spotkanie poświęcone
relacjom polsko - niemieckim w latach 70., a zwłaszcza wpływowi, jaki polska opozycja, a
także kultura miały na sytuację w NRD. Dyskusję z prof. Heinrichem Olschowsky’m -
opozycjonistą w NRD, poprowadził dr Robert Żurek.

Propozycją dla najmłodszych podczas weekendu były warsztaty z tworzenia komiksów,
które poprowadził autor rysunków do komiksu „Skarb” (komiks ukaże się do końca roku
nakładem Oddziału IPN we Wrocławiu).

W sobotę odbyło się również uroczyste otwarcie wystaw udostępnionych nam przez
Narodowe Instytuty Kultury z Czech, Słowacji i Bułgarii:

„Alexander Dubček. Polityk z ludzką twarzą”

„Vaclav Havel. Na wyciągnięcie ręki”

„Bułgarski plakat propagandowy z czasów totalitaryzmu”

Informacje o projekcie "Lato z historią" oraz szczegółowy program na kolejne weekendy
dostępny jest na naszej stronie.
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