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Inauguracja „Akademii Niepodległości” w ramach
obchodów 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską –
Piotrków Trybunalski, 11 grudnia 2017

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił 11 grudnia 2017 r. na inaugurację
„Akademii Niepodległości” w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zebranych w sali wykładowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim powitał d. Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego
oddziału IPN. Niezwykle licznie przybyła młodzież szkół piotrkowskich z dyrekcją i
opiekunami: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, IV Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Zespołu Szkół
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Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 (Pioma). Obecni byli również Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, członkowie
Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza, Klubu
Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, pracownicy piotrkowskiej delegatury
Łódzkiego Kuratorium Oświaty z dyrektorem Tomaszem Trzaskaczem.

„Akademia Niepodległości” to rozpoczęty w grudniu 2017 r., a obliczony na cztery lata (do
połowy 1921 r.) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni
reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawiają – 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.

W trakcie pierwszego w regionie łódzkim spotkania z wykładem pt. Józef Piłsudski i jego
kontynuacje tradycji powstańczych wystąpił dr Piotr Kilańczyk, pracownik Oddziałowego
Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi.
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