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Zaczęliśmy cykl prelekcji historycznych dla żołnierzy NATO –
Elbląg, 7 lutego 2018
W siedzibie Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza
Kurtyki w Elblągu rozpoczął się cykl prelekcji historycznych dla żołnierzy
Wielonarodowej Dywizji NATO Północ-Wschód.

Spotkanie  rozpoczęło  się  od  przemówienia  Krzysztofa  Drażby  (naczelnika  Oddziałowego  Biura
Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku), który przedstawił ideę akcji. Gości przywitała również Katarzyna
Groefling,  gospodarz  Klubu  Garnizonowego  16.  Pomorskiej  Dywizji  Zmechanizowanej,  w  którym
mieści  się  nasz  Przystanek  Historia.

Następnie Katarzyna Underwod (pracownik pionu edukacji gdańskiego IPN) wygłosiła inauguracyjną
prelekcję.  Zarysowała  w  niej  najnowszą  historię  Polski  w  latach  1918–1989.  Pokazała  również
m.in. film animowany „Niezwyciężeni”, który w atrakcyjnej formie opowiada o walce Polaków o odzyskanie
wolności po II wojnie światowej. Prelekcji towarzyszyło motto: Because We Do Not Beg For Freedom,
We Fight For It.

Zajęcia  prowadzone  były  w  języku  angielskim.  Żołnierzom  przekazaliśmy  również  anglojęzyczne  wersje
wydanych przez IPN publikacji, jak choćby „Przewodnik po historii Polski 966–2016”, lub albumów „Zimna
wojna. Krótka historia podzielonego świata” i „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”.

W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło ponad 40 żołnierzy, m.in. z Polski, Czech, Słowacji i USA.
Służą  oni  w  Wielonarodowej  Dywizji  NATO  Północny-Wschód  ulokowanej  w  Elblągu.  Jednostka
stacjonuje tutaj od 2017 roku, a pełną gotowość bojową osiągnie w 2018 roku. Jej dowódcą jest gen.
Brygady Krzysztof Motacki.

Kolejne prelekcje będą miały bardziej  tematyczny charakter.  Zostaną poświęcone m.in.  II  wojnie
światowej,  Zbrodni  Katyńskiej,  Żołnierzom  Wyklętym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  polsko-
amerykańskich wątków historycznych (jak choćby akcji „Zapal Światło Wolności”, zapoczątkowanej
przez prezydenta Ronalda Reagana). Nadzorował je będzie Artur Chomicz z gdańskiego IPN, jeden z
inicjatorów akcji, a jednocześnie koordynator Przystanku Historia IPN w Elblągu.

Celem prelekcji jest promocja historii Polski za granicą. Dzięki obecności natowskiej dywizji w Elblągu
mamy możliwość przekazania naszej historii żołnierzom 14 krajów (bo tyle narodowości reprezentuje
dywizja).  Liczymy także,  że spotkania z  nami będą interesującym przerywnikiem w codziennych
obowiązkach żołnierzy.

Dziękujemy dowództwu Dywizji  Północny-Wchód za możliwość współpracy i  liczymy na jej  dalszą
kontynuację.
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