
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/43568,Cykl-wykladow-Akademia-Niepodleglosci.html
2023-05-23, 00:31

Cykl wykładów Akademia Niepodległości
Instytut Pamięci Narodowej z okazji 100-lecia odzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską niepodległości rozpoczął w całej Polsce
cykl wykładów pod nazwą „Akademia Niepodległości”

  

  

  

  

  

 

Cykl wykładów został zapoczątkowany 11 grudnia 2017. W uroczystej inauguracji Akademii
Niepodległości w Działdowie wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek, który wygłosił
wykład „Polski wiek XIX – wiek powstań”. 

Prezes IPN rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia idei Akademii Niepodległości.
Podkreślił, że IPN odpowiada w ten sposób na „głód historii”, a także wyraził nadzieję, że kolejne
prelekcje będą dla jej uczestników intelektualną przygodą. Przedstawił również indeks dla
uczestników Akademii, dzięki któremu będą mogli potwierdzić swój udział w kolejnych
spotkaniach.

Temat drugiego wykładu, który tego dnia wygłosił dr hab. Krzysztof Kania z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu to „Polska na nowej mapie Europy. Polityka zagraniczna Józefa
Piłsudskiego 1918–1935”.

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.
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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.

Akademia Niepodległości – wykłady inauguracyjne

IPN BIAŁYSTOK
Gietrzwałd, Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, ul. Kościelna 1, godz. 18:00
dr hab. Karol Sacewicz, „Socjalistyczna irredenta” i „Państwowotwórczy wysiłek przed listopadem 1918 r.”
Grajewo, Grajewska Izba Historyczna w Grajewie, ul. Ełcka 30, godz. 17:00
dr Waldemar Brenda, „Polski wiek XIX – wiek powstań” 
dr hab. Krzysztof Sychowicz, „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” 
IPN GDAŃSK
Działdowo, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Polna 11a, godz. 17:00
dr Jarosław Szarek, prezes IPN, „Polski wiek XIX – wiek powstań”
dr hab. Krzysztof Kania (UMK), „Polska na nowej mapie Europy. Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego 1918–1935”
IPN KATOWICE
Cieszyn, Sala sesyjna cieszyńskiego Ratusza, ul. Rynek 1, godz. 17:00
dr hab. Lech Krzyżanowski, „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” 
IPN KRAKÓW
Bochnia, sala narad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 81, godz. 17:00
prof. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum), „Polski wiek XIX – wiek powstań”
dr Maciej Zakrzewski (IPN, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” 
IPN LUBLIN
Włodawa, Włodawski Dom Kultury, Al. Józefa Piłsudskiego 10, godz. 13:00 
dr hab. Marcin Kruszyński, prof. WSOSP, „Polski wiek XIX – wiek Powstań”
dr hab. Tomasz Panfil, „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej”
IPN ŁÓDŹ
Piotrków Trybunalski, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. J. Słowackiego 114/118, budynek „B”, sala nr 14,
godz. 17.00
dr Piotr Kilańczyk, „Józef Piłsudski i jego kontynuacje tradycji powstańczych”
IPN POZNAŃ
Nowy Tomyśl, Aula Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu, os. Północ 37a, godz. 17:00
prof. dr hab. Tomasz Schramm, „Polski wiek XIX – wiek powstań” 
prof. dr hab. Przemysław Hauser, „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” 
Zielona Góra, 14 grudnia, Sala Wykładowa im. dr. Grzegorza Chmielewskiego na II piętrze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, godz. 16:00
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, „Polski wiek XIX – wiek powstań” oraz „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej”
IPN RZESZÓW
Łańcut, budynek dawnego Kasyna Urzędniczego przy ul. Kościuszki 2 w Łańcucie (wejście od ul. Zamkowej), godz. 17:00
prof. dr hab. Janusz Cisek, „Niepodległość 1918 i 1989 – podobieństwa i różnice”
IPN SZCZECIN
Goleniów, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej – „Żółty Domek", ul. Pocztowa 2, godz. 12:00
prof. dr hab. Janusz Faryś, „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” 
IPN WARSZAWA
Pruszków, Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A, godz. 14:00 
dr Dariusz Gałaszewski, „Polski wiek XIX – wiek powstań” 
dr Anna Maria Adamus, „Józef Piłsudski – twórca niepodległej”
IPN WROCŁAW
Jawor, 16 grudnia, Aula I LO im. Ks. Bolka I, ul. Kościuszki 8, godz. 13:00
prof. Krzysztof Kawalec, „Polski wiek XIX – wiek powstań” 
prof. Włodzimierz Suleja, „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” 
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