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Wykład dr Jarosława Schabieńskiego o
Niepodległości w ikonografii - Siemiatycze, 5
czerwca 2018

5  czerwca  2018  r.  o  godzinie  16:30   w
Siemiatyckim  Ośrodku  Kultury  odbył  się
ostatni przed wakacjami Przystanek Historia
IPN. Tematem spotkania była „Niepodległa
w ikonografii”,  o  której  barwnie  opowiedział
dr Jarosław Schabieński. Dzięki prelegentowi
zgromadzona  na  spotkaniu  młodzież
dowiedziała się,  m.in.  o polskiej  symbolice
narodowej,  która  stała  się  istotnym
elementem starań o zachowanie tożsamości.
Zaprezentowane  zostały  przykłady
malarstwa  i  archi tektury  z  okresu
dwudziestolecia  niepodległości,  które
odwołując się  do tradycji  przedrozbiorowej
Polski  stawały  się  elementem  kontynuacji
rodzimej  tradycji,  jak  też  narzędziem
p r o w a d z ą c y m  d o  u g r u n t o w a n i a
państwowości.  Na  Przystanku  Historia
obecni  byli  dr  hab.  Piotr  Kardela Dyrektor
Oddziału IPN w Białymstoku  oraz dr Paweł
Warot Naczelnik OBEN IPN w Białymstoku,
którzy podziękowali pani Jolancie Sidorowicz
Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za
dotychczasową  współpracę.  Spotkanie
zakończyło  się  ożywioną  dyskusją  o
pielęgnowaniu  postaw  patriotycznych
zwłaszcza w roku 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
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