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Inauguracja Akademii Niepodległości
- Grajewo, 11 grudnia 2017

11 grudnia 2017 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej w Grajewie
zainaugurowała swoją działalność podlaska Akademia Niepodległości.
Podczas spotkania dr Waldemar Brenda, naczelnik Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku wygłosił wykład pt. „Polski wiek
XIX - wiek powstań”, zaś dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku referat pt.
„Józef Piłsudski - twórca Niepodległej”. Wykłady Akademii, które będą
głoszone w Grajewie przez najbliższe cztery lata, zainaugurował dr hab.
Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku. W spotkaniu wzięło
udział około czterdziestu osób, przede wszystkim samorządowcy i
uczniowie miejscowych szkół. Obecny był m.in. burmistrz Dariusz
Latarowski, jego poprzednik Krzysztof Waszkiewicz i Stanisław
Kossakowski, przewodniczący Rady Powiatu. Zebranych powitał dr Tomasz
Dudziński, dyrektor Grajewskiego Domu Kultury.
Akademia Niepodległości to obliczony na cztery lata cykl spotkań, w czasie
których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych
bądź lokalnych środowisk przedstawią - w formie popularnych wykładów zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX.
stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego
gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego
dwudziestolecia. Wykłady w każdym ośrodku mają taki sam przewodni
temat, przy czym każdorazowo składający się z dwóch segmentów wykładowi o charakterze monograficznym towarzyszyć będzie drugi,

oparty na wątkach biograficznych. Samo ujęcie jest indywidualnym
wyborem wykładowcy - wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, pojawią się
nawiązania do wątków lokalnych historii. Wokół wykładów podejmowane
będą dyskusje, poszczególne kwestie będą pogłębiane, przedstawiana
będzie dodatkowa literatura przedmiotu. Każdemu spotkaniu będzie
towarzyszyło konkretne przesłanie, bowiem cały cykl został pomyślany nie
tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw,
opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i
przywiązaniu do Ojczyzny.
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