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Wykład o Józefie Piłsudskim i otwarcie
wystawy „Ojcowie Niepodległości” –
Zgorzelec, 7 czerwca 2018
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7 czerwca  2018  roku  w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Emilii
Plater  w  Zgorzelcu  odbyło  się  kolejne  spotkanie  w  ramach  cyklu
„Akademia Niepodległości”. Wykład pt. „Pozycja prawno-ustrojowa funkcji
sprawowanych przez Józefa Piłsudskiego w latach 1916 - 1922”  wygłosił
dr  Andrzej  Drogoń,  dyrektor  Oddziału  IPN we Wrocławiu.  Wydarzeniu
towarzyszyło  otwarcie  wystawy  „Ojcowie  Niepodległości”.  Plenerowa
ekspozycja  prezentuje  liderów walki  o  wolną Polskę w 1918 r.:  Józefa
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Piłsudskiego,  Romana  Dmowskiego,  Ignacego  Jana  Paderewskiego,
Wincentego  Witosa,  Wojciecha  Korfantego  i  Ignacego  Daszyńskiego.
Ponaddwumetrowe  plansze  z  sylwetkami  wybitnych  mężów  stanu
opatrzone są ich biogramami w języku polskim i angielskim. Na wystawie
znajdziemy  także  kalendarium  najistotniejszych  wydarzeń  w  procesie
odradzania  się  niepodległej  Polski  oraz  kopie  najważniejszych
dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r. Korzystając ze specjalnej
mapy można prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się granice II
Rzeczypospolitej.

Akademia Niepodległości jest obliczonym na cztery lata (od grudnia 2017
do połowy 2021) cyklem 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 wykuwania
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, prelegenci sięgną do wątków lokalnych. Możliwe
będzie podejmowanie dyskusji, pogłębianie poszczególnych kwestii,
odsyłanie do literatury przedmiotu. Poszczególnym wykładom będzie
towarzyszyło konkretne przesłanie, cały cykl został bowiem pomyślany nie
tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw
opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i
przywiązaniu do Ojczyzny.


