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Inauguracja cyklu Akademia Niepodległości –
Zgorzelec, 9 lutego 2018

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (ul. Francuska 6)
Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu zainaugurował cykl spotkań „Akademia
Niepodległości”  w  ramach  obchodów  100.  rocznicy  odzyskania  niepodległości  przez
Rzeczpospolitą  Polską.  Wykłady  poprowadzili  pracownicy  Oddziałowego  Biura  Edukacji
Narodowej we Wrocławiu dr Tomasz Gałwiaczek i dr Daniel Koreś. Akademia zgromadziła
ok. 250 uczniów szkół z terenu Zgorzelca i Bogatyni. Dzięki lokalnej telewizji kablowej,
wykłady transmitowane były na żywo – również drogą internetową -  docierając w ten
sposób do kolejnych kilkuset uczniów szkół z terenu powiatu zgorzeleckiego. Gospodarzem
spotkania i całego, planowanego na 4 lata cyklu wykładów jest dyrektor ZSP w Zgorzelcu
Jadwiga Barbara Buciuto, natomiast patronem całego przedsięwzięcia Starosta Zgorzelecki
Urszula  Ciupak,  która wraz Wicestarostą Mariuszem Wieczorkiem wzięła  udział  w tym
wydarzeniu.  Uroczystość  poprowadził  wicedyrektor  ZSP  w  Zgorzelcu  -  Wojciech
Dobrołowicz.
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W wykładzie wzięli udział uczniowie następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Zgorzelcu

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu 

Liceum Ogólnokształcące im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Liceum Ogólnokształcące  im Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Szkoła Podstawowa i Liceum COGITO – w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im J. Korczaka w Zgorzelcu

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

Szkoła TĘCZA w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa nr 5 im Marii Skłodowskiej Curie w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa nr 3 im Janusz Korczaka w Zgorzelcu

Szczep Czarny Szlak – ZHP w Zgorzelcu

Akademia Niepodległości to obliczony na cztery lata (od grudnia 2017 do połowy 2021)
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 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.

fot. Cezary Sitek

Relacja Telewizji Regionalnej TVT
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