I Seminarium: Wychowanie ku
niepodległości. Publicystyka pisma
„Spotkania”

Portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”
organizują „Spotkania w Bramie” – cykl otwartych seminariów humanistycznych
pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii
Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią.

Wychowanie ku niepodległości. Publicystyka pisma „Spotkania”
Pierwszy panel odbędzie się w listopadzie b.r. wokół publicystyki „Spotkań.
Niezależnego pisma młodych katolików” – lubelskiego czasopisma drugiego
obiegu, integrującego osoby z różnych ośrodków polskiej inteligencji, które
ukazywało się w latach 1977–1988.
Tytuł „Spotkania” wyrażał dążenie redakcji do stworzenia płaszczyzny dialogu,
umożliwiającego konfrontację różnych poglądów, wspólne działania na rzecz
obrony wartości i realizacji ważnych celów. W latach 70.i 80. XX wieku
najważniejszym celem dla środowisk opozycyjnych była niepodległa i suwerenna
Polska, „Wolna Polska w wolnym świecie”, jak napisał lider środowiska, Janusz
Krupski. „Spotkania” podjęły dyskusję nad tym jak odzyskać niepodległość oraz
jak przełamać nie tylko polityczne konsekwencje panowania komunizmu, ale
także te ujawniające się w sferze wartości i postaw, jak ukształtować polskie
społeczeństwo by w sposób świadomy budowało niepodległą demokratyczną Polskę.
O tym jak publicyści „Spotkań” postrzegali rolę Kościoła katolickiego, o
znaczeniu refleksji nad przeszłością i wizjach relacji Polaków z innymi
narodami, także o aktualności tych dyskusji, rozmawiać będą: o. Tomasz
Dostatni OP, Agata Fijuth-Dudek, Marek Kunicki-Goldfinger i Krzysztof
Żórawski.
Debatę poprowadzi Małgorzata Choma-Jusińska z Biura Badań Historycznych
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
Termin: 19 listopada 2018 r., godz. 17:00

Miejsce:

Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

Wstęp wolny

II Seminarium: 3 grudnia 2018 r.,
godz. 19:00
Portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” organizują
„Spotkania w Bramie” – cykl otwartych seminariów humanistycznych pod
patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii
Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią.

Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej
(1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach

Tematem dyskusji będą trudne relacje między społecznościami polską i
ukraińską na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (w tradycji ukraińskiej
południowej Chełmszczyźnie) podczas okupacji niemieckiej. Uczestnicy dyskusji
spróbują odpowiedzieć na pytanie jakie okoliczności doprowadziły do
szczególnie ostrego w latach 1943–1944 antagonizmu między Polakami i
Ukraińcami na tym terenie oraz jakie były tego następstwa? Ponadto dlaczego
obie społeczności w tak odmienny sposób interpretują i wyjaśniają owe
tragiczne wydarzenia? I czy istnieje sposób mówienia o nich, który
niwelowałby fatalne skutki tzw. polityki historycznej i wynikający z niej
m.in. współczesny konflikt pamięci o wspólnej, lecz niełatwej przeszłości?
W dyskusji udział wezmą: prof. Igor Hałagida, dr Grzegorz Kuprianowicz i dr
Mariusz Zajączkowski.
Debatę poprowadzi Bogumiła Berdychowska
Termin: 3 grudnia 2018 r., godz. 19:00
Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

Wstęp wolny

ohistorie.eu na youtube

