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IPN zainaugurował obchody Stulecia Odzyskania
Niepodległości – Stróża (woj. małopolskie), 9
grudnia 2017
Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości, których częścią
będą liczne inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.
ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości” –
zostały oficjalnie zainagurowane 9 grudnia 2017 r. w Stróży
(gmina Dobra) w województwie małopolskim. W uroczystościach
wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda, minister edukacji Anna
Zalewska oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek.
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Stróża jako miejsce uroczystości została
wybrana nieprzypadkowo – w tej
miejscowości, z inicjatywy m.in. Józefa
Piłsudskiego, w 1913 r. powstała pierwsza
na ziemiach polskich Oficerska Szkoła
Strzelecka, stanowiąca zaplecze kadrowe
dla przyszłych Legionów Polskich. Ukończyło
ją wielu zasłużonych Polaków. Jednym z
wykładowców był sam Piłsudski, legenda
zbrojnej walki o niepodległość.

W 1933 roku na ścianie gmachu Szkoły Oficerskiej w Stróży odsłonięto tablicę w hołdzie dla
czynu strzeleckiego. To właśnie przed nią 9 grudnia prezydent złożył kwiaty. Wraz z
minister edukacji narodowej, prezesem IPN oraz dyrektorem miejscowej szkoły
podstawowej (która mieści się w historycznym budynku Szkoły Oficerskiej) dokonał też
odsłonięcia nowej tablicy, umieszczonej obok budynku, upamiętniającej rocznicę powstania
szkoły, w której kształcono kadry przyszłej polskiej armii. Upamiętnienie to powstało
staraniem Instytutu Pamięci Narodowej.

W trakcie uroczystości zaprezentowany został ogólnopolski projekt edukacyjny IPN
„Akademia Niepodległości”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej
oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla
niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny.

Prelekcje, które w różnych miastach Polski poprowadzą m.in. historycy z IPN, przypomną
polską drogę do odzyskania niepodległości – wychodząc od przedstawienia roli XIX-
wiecznych powstań narodowych w podtrzymywaniu polskości, poprzez omówienie polskich
zabiegów dyplomatycznych w latach I wojny światowej oraz wysiłku zbrojnego z tego
okresu, kończąc na próbie dokonania bilansu niepodległej II Rzeczypospolitej.
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Tematyka wykładów uwzględni m.in. szlaki bojowe Legionów Polskich, Błękitnej Armii czy
Korpusów Polskich na Wschodzie, udział polskich dyplomatów na Konferencji Wersalskiej
oraz walki o granice II Rzeczypospolitej, toczące się do 1922 r. Nie zabraknie omówienia
sylwetek Ojców Niepodległości – wybitnych mężów stanu, którzy walczyli o „sprawę polską”
zarówno orężem, jak i słowem. W gronie tym znajdują się m.in. Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Józef Haller, Ignacy Daszyński czy
Wincenty Witos.

Projekt „Akademia Niepodległości” potrwa do połowy 2021 roku – wtedy też nastąpi
uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia całego cyklu.

W trakcie swojego wystąpienia Prezes IPN poinformował o najnowszej inicjatywie Instytutu,
jaką jest konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”, który ma na
celu zainspirowanie młodzieży szkolnej do poszukiwań w swoich miejscowościach i
środowiskach osób zasłużonych w walce o niepodległość. Prezes Szarek zwrócił się do
młodzieży, zachęcając ją do odkrywania historii legionistów i postaci zasłużonych dla
odrodzenia Polski przed stu laty, ogłaszając, że w tym celu udostępniona zostanie baza
osób odznaczonych w II Rzeczypospolitej Krzyżem Niepodległości, umieszczona
na specjalnej witrynie internetowej przygotowanej przez IPN. – Ci bezimienni
ojcowie naszej niepodległości zasługują na naszą wdzięczność i przywrócenie ich do naszej
pamięci – stwierdził Jarosław Szarek. – Liczymy na młode pokolenie, na harcerzy, na
uczniów. Chcemy wydobyć tych bohaterów – dodał. 

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę plenerową „Ojcowie
Niepodległości”, przygotowaną przez szczeciński oddział Instytutu. Wystawa prezentuje
sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego – osób o różnych
poglądach politycznych, różniących się przynależnością społeczną i religią, urodzonych pod
różnymi zaborami, a mimo to potrafiących zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego
celu, jakim była niepodległość.

Maciej Kwaśniewski, Pierwsza szkoła oficerska w Stróży, lipiec–sierpień 1913.
Szkoła niepodległej Polski – broszura w formacie pdf

***

Ważną częścią przygotowań Instytutu Pamięci Narodowej do obchodów jubileuszu 100-
lecia odzyskania niepodległości jest organizowany wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP
cykl debat w Belwederze – z udziałem wybitnych badaczy XX-wiecznych dziejów
Polski. Historycy rozmawiali do tej pory o Akcie 5 Listopada, słynnym orędziu prezydenta
USA Thomasa Woodrowa Wilsona, w którym mówił o konieczności odrodzenia suwerennej
Rzeczypospolitej, a także o polskiej akcji dyplomatycznej oraz czynie zbrojnym z lat
1914–1918.
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