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Zapraszamy do świętowania z Instytutem Pamięci
Narodowej 

Przygotowaliśmy ciekawe wydarzenia w całej Polsce
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Spotkanie dzieci z Marszałkiem Piłsudskim na Przystanku Niepodległość – WarszawaSpotkanie dzieci z Marszałkiem Piłsudskim na Przystanku Niepodległość – WarszawaSpotkanie dzieci z Marszałkiem Piłsudskim na Przystanku Niepodległość – WarszawaSpotkanie dzieci z Marszałkiem Piłsudskim na Przystanku Niepodległość – Warszawa

Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Brukseli – 6 listopada 2018Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Brukseli – 6 listopada 2018Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Brukseli – 6 listopada 2018Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Brukseli – 6 listopada 2018

Program edukacyjny w tramwaju linii „N”Program edukacyjny w tramwaju linii „N”Program edukacyjny w tramwaju linii „N”Program edukacyjny w tramwaju linii „N”
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1–5 listopada, Nowy Jork – Przystanek Historia IPN Nowy Jork –
„Moja Niepodległa”: zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla
nauczycieli, spotkanie otwarte „Kształtowanie się granic II

Rzeczpospolitej”

5–10 listopada, Warszawa – Razem świętujmy 100. rocznicę
niepodległości – cykl wydarzeń edukacyjnych pod hasłem
„Tydzień Niepodległości” w Centrum Edukacyjnym IPN

6 listopada 2018, Warszawa – Konferencja popularnonaukowa
„Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po
1918 roku” w Senacie RP

Inicjatywy Archiwum IPN w związku z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości: Na portalu „Moja Niepodległa”
prezentujemy historię obchodów 11 Listopada w dokumentach z
Archiwum IPN, zaś przed siedzibą Archiwum IPN przy ul.
Kłobuckiej 21 – wyjątkową ekspozycję plenerową „#Moja
Niepodległa. Materiały z zasobu Archiwum IPN”

7–8 listopada 2018, Warszawa – konferencja „Annus mirabilis 1918.
Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”  

„Biuletyn IPN” nr 11/2018 – w sprzedaży od 9 listopada 2018 r.

10 listopada 2018, Warszawa – turniej piłkarski na 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości o Puchar PGE 

11 listopada – obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w
Warszawie

Kampania promocyjna na dworcach PKP w Warszawie (Warszawa
Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia)
przypominająca o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
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Oddział IPN w Białymstoku

 

Kampania IPN na dworcu PKP Warszawa Wschodnia przypominająca o setnej rocznicyKampania IPN na dworcu PKP Warszawa Wschodnia przypominająca o setnej rocznicyKampania IPN na dworcu PKP Warszawa Wschodnia przypominająca o setnej rocznicyKampania IPN na dworcu PKP Warszawa Wschodnia przypominająca o setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległościodzyskania przez Polskę Niepodległościodzyskania przez Polskę Niepodległościodzyskania przez Polskę Niepodległości

Kampania IPN na dworcu PKP Warszawa Zachodnia przypominająca o setnej rocznicyKampania IPN na dworcu PKP Warszawa Zachodnia przypominająca o setnej rocznicyKampania IPN na dworcu PKP Warszawa Zachodnia przypominająca o setnej rocznicyKampania IPN na dworcu PKP Warszawa Zachodnia przypominająca o setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległościodzyskania przez Polskę Niepodległościodzyskania przez Polskę Niepodległościodzyskania przez Polskę Niepodległości
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Dąb Niepodległości – Lipsk, 8 listopada 2018Dąb Niepodległości – Lipsk, 8 listopada 2018Dąb Niepodległości – Lipsk, 8 listopada 2018Dąb Niepodległości – Lipsk, 8 listopada 2018

Odsłonięcie muralu „Selfie Niepodległości'' – Białystok, 11 listopada 2018Odsłonięcie muralu „Selfie Niepodległości'' – Białystok, 11 listopada 2018Odsłonięcie muralu „Selfie Niepodległości'' – Białystok, 11 listopada 2018Odsłonięcie muralu „Selfie Niepodległości'' – Białystok, 11 listopada 2018
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7 listopada 2018, Białystok – II Podlaski Kongres Pamięci
Narodowej

7 listopada 2018, Białystok – Gra miejska – „Śladami Niepodległej
w Białymstoku”

8 listopada 2018, Lipsk – uroczystość sadzenia Dębu
Niepodległości

11 listopada 2018, Białystok – mural w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Oddział IPN w Gdańsku, Delegatura IPN w Bydgoszczy

 

II Kongres Pamięci Narodowej – Białystok, 7 listopada 2018II Kongres Pamięci Narodowej – Białystok, 7 listopada 2018II Kongres Pamięci Narodowej – Białystok, 7 listopada 2018II Kongres Pamięci Narodowej – Białystok, 7 listopada 2018
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31 października - 5 listopada 2018 – niepodległościowa akcja pt.
„Bądź widocznym patriotą”. W tym czasie przy pomocy
funkcjonariuszy pomorskiej Policji rozdanych zostało 25 tys. biało-
czerwonych odblaskowych opasek. W ten sposób IPN Gdańsk
przypominał mieszkańcom Pomorza o 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

5 listopada 2018 – wyemitowana została audycja historyczna w
ramach cyklu „Pomorskie miesiące”
dotycząca nielegalnych obchodów niepodległościowych w 1978 i
1979 r. na Wybrzeżu. Program realizowany w ramach współpracy
IPN Gdańsk i Radia Gdańsk.

Wernisaż wystawy IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnymWernisaż wystawy IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnymWernisaż wystawy IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnymWernisaż wystawy IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”

IPN Gdańsk oraz Pomorska Policja rozdali 16 tys. biało-czerwonych odblaskowych opasekIPN Gdańsk oraz Pomorska Policja rozdali 16 tys. biało-czerwonych odblaskowych opasekIPN Gdańsk oraz Pomorska Policja rozdali 16 tys. biało-czerwonych odblaskowych opasekIPN Gdańsk oraz Pomorska Policja rozdali 16 tys. biało-czerwonych odblaskowych opasek

Uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w GdańskuUroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w GdańskuUroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w GdańskuUroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku
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7–9 listopada 2018, Włocławek, Gdynia, Bydgoszcz – prezentacja
wystawy IPN pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie
(…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do
Polski 1918-1920”. Ekspozycja została przygotowana przez dr
Kamilę Churską-Wołoszczak (Delegatura IPN w Bydgoszczy) oraz
dr Barbarę Męczykowską (IPN Gdańsk).

10 listopada 2018 – widowisko muzyczno-taneczne z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości „Wyśniłem sen o
Niepodległej”. Premiera w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydarzenie
zostało objęte Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy i Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława
Sellina. Partnerem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Gdańsku.

10-11 listopada 2018 – przedstawiciele IPN Gdańsk wzięli udział
w pomorskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Przystanek
Niepodległa” organizowany przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

IPN Oddział w Gdańsku i Delegatura IPN w Bydgoszczy zaangażowały się w
kilkadziesiąt inicjatyw niepodległościowych. Zachęcamy do zapoznania się z
pełną listą.

Oddział IPN w Katowicach
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Uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieliUroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieliUroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieliUroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieli
i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018

Odsłonięcie odbudowanego Pomnika Wolności – Czechowice-Dziedzice, 10 listopada 2018Odsłonięcie odbudowanego Pomnika Wolności – Czechowice-Dziedzice, 10 listopada 2018Odsłonięcie odbudowanego Pomnika Wolności – Czechowice-Dziedzice, 10 listopada 2018Odsłonięcie odbudowanego Pomnika Wolności – Czechowice-Dziedzice, 10 listopada 2018
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8 listopada 2018, Katowice – o godz. 10.00, w Centrum
Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H.
Sławika przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyła się konferencja
prasowa na temat obchodów 100. rocznicy odzyskania
niepodległości, zorganizowanych przez Oddział IPN w Katowicach

8 listopada 2018, Katowice – Gala finałowa konkursu „W
Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w
latach 1918–2018”

9 listopada 2018, Chorzów – Bieg Niepodległości w Chorzowie

10 listopada 2018 godz.11.15 – pierwsza audycja historyczno-
edukacyjna w cyklu „Nieśmiertelni – historia oddziałów Bartka"

10 listopada 2018, Czechowice-Dziedzice – odsłonięcie
odbudowanego Pomnika Wolności

10–11 listopada 2018, Katowice – uroczystość upamiętniająca 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieli i
czerwieni”. W głównych obchodach wziął udział dr Andrzej
Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach

11 listopada 2018, Toszek – prelekcja Angeliki Blindy (OBEN IPN
Katowice) pt. „Niepodległość Polski na Śląsku”

11 listopada 2018, Katowice – Muzyka NIEPODLEGŁA. Koncert Miuosh

Uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieliUroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieliUroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieliUroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieli
i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018i czerwieni“ – Katowice, 10-11 listopada 2018
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https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61315,Odsloniecie-odbudowanego-Pomnika-Wolnosci-Czechowice-Dziedzice-10-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61315,Odsloniecie-odbudowanego-Pomnika-Wolnosci-Czechowice-Dziedzice-10-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60913,Muzyka-NIEPODLEGLA-Koncert-Miuosh-FDG-Orkiestra-NOSPR-Katowice-11-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60913,Muzyka-NIEPODLEGLA-Koncert-Miuosh-FDG-Orkiestra-NOSPR-Katowice-11-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60913,Muzyka-NIEPODLEGLA-Koncert-Miuosh-FDG-Orkiestra-NOSPR-Katowice-11-listopada-2018.html


– FDG. Orkiestra – NOSPR. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach jest partnerem przedsięwzięcia.

15–16 listopada 2018, Gliwice – Międzynarodowa konferencja naukowa „Rok

1918 na Górnym Śląsku”

Oddział IPN w Krakowie

 

Popiersia sześciu Ojców Niepodległości w parku JordanaPopiersia sześciu Ojców Niepodległości w parku JordanaPopiersia sześciu Ojców Niepodległości w parku JordanaPopiersia sześciu Ojców Niepodległości w parku Jordana

Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w KrakowieUroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w KrakowieUroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w KrakowieUroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w Krakowie
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9 listopada 2018, Segedyn (Węgry) – konferencja naukowa
„Polska i węgierska młodzież w walkach o niepodległość Ojczyzny.
Lwów 1918, Warszawa 1920, Budapeszt 1956”, zorganizowana
przez Archiwum Wojewódzkie w Segedynie przy współpracy
Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Oddziału IPN w Krakowie. Z
referatami wystąpili dr Michał Wenklar i dr Wojciech Frazik z
OBBH w Krakowie oraz Katarzyna Łysak z OBEN w Krakowie

10 listopada 2018, Kraków – uroczystość odsłonięcia sześciu
popiersi Ojców Niepodległości w krakowskim Parku Jordana
(Dmowski, Witos, Daszyński, Korfanty, Haller, Sosnkowski).
Uroczystość, pod patronatem IPN,  zorganizowało Towarzystwo
Parku im. Jordana w Krakowie, Oddział IPN w Krakowie
sfinansował popiersie gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

11 listopada 2018, Kraków – Krakowskie uroczystości 11
Listopada

11 listopada 2018, Michałowice, Olkusz, Biecz, Wierzchosławice –
udział pracowników krakowskiego IPN w obchodach
rocznicowych

13 listopada 2018, Wieliczka – zwiedzanie Archiwum IPN przez
harcerzy i młodzież szkół w Wieliczce, uczestników XII
Harcerskiego Biegu Niepodległości

18 listopada 2018, Bydlin (pow. olkuski) – uroczystość sadzenia

Uroczystości pod Krzyżem KatyńskimUroczystości pod Krzyżem KatyńskimUroczystości pod Krzyżem KatyńskimUroczystości pod Krzyżem Katyńskim
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Dębu Niepodległości

18–28 listopada 2018, Kraków – zajęcia dla uczniów szkół średnich
na temat odzyskania niepodległości przed stu laty (Przystanek
Historia IPN w Krakowie)

Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”, czyli „Biało-czerwony szlak.
Moja Niepodległa”:

do 19 listopada 2018 – Plac Niepodległości w Zakopanem

od 8 listopada 2018 – Urząd Gminy Słopnice

od 9 listopada 2018 – port lotniczy Kraków-Balice

od 11 listopada 2018 – Centrum Kultury Wsi w Wierzchosławicach

Wykłady i warsztaty:

8 listopada 2018 – wykład o niepodległości w Szkole Podstawowej
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w
Skawinie

9 listopada 2018 – wykład o niepodległości w Szkole Podstawowej
im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej

9 listopada 2018 – Konkurs Piosenki Patriotycznej? w Szkole
Podstawowej w Radziemicach

13 listopada 2018 – wykład o Orlętach Lwowskich i wystawa „Dla
Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego” w Szkole
Podstawowej w Charsznicy

27 listopada 2018 – „Nad nami Orzeł Biały”. Warsztaty dla
nauczycieli w oparciu o naszą płytę z pieśniami patriotycznymi.

Publikacje:

Edward Kubalski, Kraków w czasie wielkiej wojny. Szkic
kronikarski, oprac. dr Maciej Zakrzewski – bogato ilustrowane
zapiski krakowskiego urzędnika i działacza politycznego,
przedstawiające miasto podczas I wojny światowej



Broszura popularnonaukowa Józefa Piłsudskiego pojedynek z
imperium (1887-1917) – zapowiedź edycji źródłowej nieznanych
dokumentów rosyjskiej Ochrany, oprac. dr hab. Henryk Głębocki

 Seria dodatków prasowych do Dziennika Polskiego pt. „Zanim
nastała wolność”.  9 listopada 2018 ukaże się ostatni numer,
zatytułowany „Niepodległa”

Dodatek do „Gościa Niedzielnego” z 18 listopada 2018
„Odrodzenie. 100. rocznica odzyskania niepodległości”

początek listopada – artykuł „Lwów w listopadzie 1918 roku” w
naszym stałym cyklu tekstów historycznych w „Dzienniku
Polskim”

listopad-grudzień – cykl ośmiu infografik historycznych
obrazujących polsko-ukraińską wojnę o Lwów 1918/1919

Płyta z pieśniami patriotycznymi „Nad nami Orzeł Biały”. Wspólny
projekt krakowskiego Oddziału IPN i Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I st. w Krakowie

Następny odcinek cyklu Małopolscy Bohaterowie Niepodległości.
W listopadzie – Juliusz Leo, zasłużony prezydent Krakowa.

Kolejna z cyklu audycji historycznych w Radiu Kraków,
zatytułowana „Pamięć Niepodległości”

Delegatura IPN w Kielcach
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7 listopada 2018 – Otwarcie wystawy „Ziemia Świętokrzyska:
Droga do Niepodległości 1914–1918” – Kielce, 7 listopada 2018

8–9 listopada 2018 – Konferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy
nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski”

Szkolenie dla nauczycieli w Kielcach. Zapisy na rok szkolny
2018/2019:

28 listopada 2018, godz. 14.00 – „Pierwsze miesiące
niepodległej Rzeczypospolitej (do powołania rządu
Ignacego Paderewskiego i wyborów w styczniu 1919 r.)”

12 grudnia 2018 r., godz. 14.00 – „Kształtowanie się
granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej

Wernisaż wystawy „Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914-1918”Wernisaż wystawy „Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914-1918”Wernisaż wystawy „Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914-1918”Wernisaż wystawy „Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914-1918”

Konferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę NiepodległościKonferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę NiepodległościKonferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę NiepodległościKonferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości
Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018

Konferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę NiepodległościKonferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę NiepodległościKonferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę NiepodległościKonferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości
Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018
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(granica wschodnia)”

12 lutego 2019 r., godz. 14.00 – „Kształtowanie się granic
państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej – granica
zachodnia, północna i problem Śląska Cieszyńskiego”

12 marca 2019 r., godz. 14.00 – „Problematyka
wewnętrzna – od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji
marcowej”

Kielecki konkurs „Niepodległa w obiektywie”

Obchody Święta Niepodległości w Kielcach w latach 1981–1989

Oddział IPN w Lublinie

 

Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018

10 listopada lubelski IPN wspólnie z Motorem Lublin świętował 100. rocznicę odzyskania10 listopada lubelski IPN wspólnie z Motorem Lublin świętował 100. rocznicę odzyskania10 listopada lubelski IPN wspólnie z Motorem Lublin świętował 100. rocznicę odzyskania10 listopada lubelski IPN wspólnie z Motorem Lublin świętował 100. rocznicę odzyskania
niepodległościniepodległościniepodległościniepodległości

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/konkursy-historyczne/59632,Kielecki-konkurs-Niepodlegla-w-obiektywie.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/60937,Obchody-Swieta-Niepodleglosci-w-Kielcach-w-latach-19811989.html
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216127_g.jpg
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216130_g.jpg


 

7–8 listopada 2018, Warszawa – konferencja „Annus mirabilis
1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”

8 listopada 2018, Mokrelipie – odsłonięcie pomnika na 100.
rocznicę odzyskania niepodległości

8 listopada 2018, Pionki – prelekcja prof.  Marka Wierzbickiego „Ojcowie Polskiej

Niepodległości”, Publiczna Szkoła Postawowa nr 2 w Pionkach

8 listopada 2018, Garbatka-Letnisko – otwarcie wystawy IPN „Ojcowie

Niepodległości”, okolicznościowa prelekcja prof. Marka Wierzbickiego oraz

konkurs historyczny dla uczniów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-

Letnisku 

8 listopada 2018, Mokrelipie – odsłonięcie pomnika na 100. rocznicę odzyskania

niepodległości

9 listopada 2018 – Wywiad z prof. Markiem Wierzbickim na temat 100.

rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę dla TVP Lublin

9 listopada 2018, Lublin – spotkanie historyczne „Nie było Jej , a
jest…” – porozmawiajmy o Niepodległej

10 listopada 2018, Lublin – odsłonięcie tablicy upamiętniającej cc.
Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości

10 listopada 2018, Pionki – Turniej Historycznych Gier Planszowych IPN

Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – Lublin, 10 listopada 2018

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216211_g.jpg
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/61069,Konferencja-Annus-mirabilis-1918-Mocarstwa-i-sasiedzi-wobec-odrodzenia-Polski-Wa.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/61069,Konferencja-Annus-mirabilis-1918-Mocarstwa-i-sasiedzi-wobec-odrodzenia-Polski-Wa.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/61069,Konferencja-Annus-mirabilis-1918-Mocarstwa-i-sasiedzi-wobec-odrodzenia-Polski-Wa.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61168,Pomnik-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-Mokrelipie-8-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61168,Pomnik-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-Mokrelipie-8-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61168,Pomnik-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-Mokrelipie-8-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61168,Pomnik-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-Mokrelipie-8-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61168,Pomnik-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-Mokrelipie-8-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61168,Pomnik-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-Mokrelipie-8-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61015,Nie-bylo-Jej-a-jest-porozmawiajmy-o-Niepodleglej-Lublin-9-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61015,Nie-bylo-Jej-a-jest-porozmawiajmy-o-Niepodleglej-Lublin-9-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61015,Nie-bylo-Jej-a-jest-porozmawiajmy-o-Niepodleglej-Lublin-9-listopada-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61165,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mjr-cc-Leonarda-Zub-Zdanowicza-ps-Zab-Lublin.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61165,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mjr-cc-Leonarda-Zub-Zdanowicza-ps-Zab-Lublin.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61165,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mjr-cc-Leonarda-Zub-Zdanowicza-ps-Zab-Lublin.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/61165,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-mjr-cc-Leonarda-Zub-Zdanowicza-ps-Zab-Lublin.html


10 listopada 2018 , Lublin – piknik patriotyczny „Służymy
Niepodległej” – stoisko z publikacjami i grami planszowymi

10 listopada 2018, Lublin – Piłka nożna i patriotyzm. Świętujemy
niepodległość podczas meczu

11 listopada 2018, Lublin – oficjalne obchody Narodowego Święta
Niepodległości

11 listopada 2018, Jedlnia Kościelna-Poświętne, godz. 11.40 – prelekcja prof. 

Marka Wierzbickiego „Ojcowie Polskiej Niepodległości”, Kościół parafii

rzymskokatolickiej  pod wezwaniem św. Mikołaja w Jedlni Kościelnej-Poświętnem 

11 listopada 2018, Lublin, godz. 16 – wykład dr hab. Toamsza
Panfila „Ojcowie naszej Niepodległości" w Parafii pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie

11 listopada 2018, Lublin – młodzież zaśpiewała w Filharmonii
Lubelskiej „Dla Niepodległej”

11 listopada 2018, Lublin – II Nocna Mila Niepodległości – Lublin

11 listopada 2018, Pionki, godz. 9.30 – prezentacja wystawy „Ojcowie

Niepodległości” w czasie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę

Niepodległości w Pionkach 

 

Oddział IPN w Łodzi

Występ Chóru Dziecięcego Miasta ŁodziWystęp Chóru Dziecięcego Miasta ŁodziWystęp Chóru Dziecięcego Miasta ŁodziWystęp Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi
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https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/60982,Mlodziez-zaspiewa-w-Filharmonii-Lubelskiej-Dla-Niepodleglej-11-listopada-2018.html
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7 listopada 2018, godz. 10.30-12.00 (dla wszystkich), 13.00-18.00
(dla nauczycieli) – prezentacja gier edukacyjnych opracowanych
przez OBEN IPN w Łodzi: „Twórcy niepodległości”, „Polskie drogi
do niepodległości 1914-1918”, „Walka o granice II
Rzeczypospolitej 1918-1924” – Warszawa, Przystanek Historia –
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki („Przystanek
Niepodległość”), ul. Marszałkowska 21/25

7 listopada 2018 – odczyt dr. hab. Janusza Wróbla (OBBH IPN w
Łodzi) pt. Generał Władysław Anders i jego żołnierze – Garbalin,
Zakład Karny (spotkanie zamknięte)

8 listopada 2018, godz. 8.00-10.00 – zajęcia przy grze edukacyjnej
„Polskie drogi do niepodległości 1914-1918” (domino) w ramach
współrealizowanego z TVP3 Łódź oraz Fundacją Polska się
Upomni projektu „Wymigaj to – droga do Niepodległości” – Łódź,
Gimnazjum nr 11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niesłyszących, ul. Krzywickiego 20

Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018

Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018Akcja IPN „Łódzki Przystanek Niepodległość” – Łódź, 11 listopada 2018
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8 listopada 2018, godz. 10.00 – wykład dr. Sebastiana Pilarskiego
(naczelnik OBBH IPBN w Łodzi) pt. Odrodzenie Polski w roku
1918 – wybrane problemy – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
ul. Lutomierska 108/112 (spotkanie zamknięte)

8–11 listopada 2018 – prezentacja zewnętrznej wystawy „Ojcowie
niepodległości” – Łódź, Plac Katedralny Jana Pawła II

11 listopada 2018, godz. 11.00-16.00 – akcja „Łódzki Przystanek
Niepodległość” – przejazd zabytkowymi tramwajami z Placu
Wolności do Radiostacji i na Karolew; udział Oddziału IPN w Łodzi
w VIII Pikniku Niepodległościowym w CH Manufaktura (namiot
200 mkw, blisko 3-godzinny program artystyczny na scenie,
rozdawanie broszury 1918. Rok Niepodległości w łódzkich
drukach ulotnych) – Łódź, Rynek CH Manufaktura, ul.
Drewnowska 58

14 listopada 2018 – realizowane przez Artura Ossowskiego
(naczelnik OBEN IPN w Łodzi) szkolenie dla nauczycieli z gier
edukacyjnych wydanych przez Oddział IPN w Łodzi na stulecie
odzyskania niepodległości – Radom

16–18 listopada 2018, godz. 14.00-15.30 (pt-sb), godz. 10.30-12.00
(nd) – udział pracowników OBEN IPN w Łodzi w warsztatach i
prezentacji gier edukacyjnych związanych ze 100-leciem
odzyskania niepodległości w ramach VIII Salonu Ciekawej Książki
– Łódź, Hala Expo, al. Politechniki 4

29–30 listopada 2018 – ogólnopolska konferencja naukowa „W 100-
lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – Bełchatów,
Rezydencja Dwór Polski, ul. Czapliniecka 144

Oddział IPN w Poznaniu

 

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/60949,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Lodz-11-listopada-2018.html
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https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/60949,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Lodz-11-listopada-2018.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/60949,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Lodz-11-listopada-2018.html
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https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/60949,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Lodz-11-listopada-2018.html


 

Jeśli brakuje Ci słów... – wydrukuj książeczkę z tekstem hymnu
narodowego!

Prezentacja wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” – Poznań, 1–12 listopada 2018Prezentacja wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” – Poznań, 1–12 listopada 2018Prezentacja wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” – Poznań, 1–12 listopada 2018Prezentacja wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” – Poznań, 1–12 listopada 2018

Otwarcie wystawy „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstaniaOtwarcie wystawy „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstaniaOtwarcie wystawy „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstaniaOtwarcie wystawy „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania
1918-1919 roku” – Poznań, 9 listopada 20181918-1919 roku” – Poznań, 9 listopada 20181918-1919 roku” – Poznań, 9 listopada 20181918-1919 roku” – Poznań, 9 listopada 2018

Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”: prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”: prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”: prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”: prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –
Poznań, 9–18 listopada 2018Poznań, 9–18 listopada 2018Poznań, 9–18 listopada 2018Poznań, 9–18 listopada 2018
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Płyta „Śpiewanki Wielkopolskie”

Szkolenia dla nauczycieli „Odzyskanie niepodległości i zwycięskie
Powstanie Wielkopolskie” – Koło, Krzyż Wielkopolski, Leszno

listopad–grudzień 2018, Poznań – obchody 100. rocznicy Polskiego
Sejmu Dzielnicowego

1–12 listopada 2018, Poznań – prezentacja wystawy plenerowej
„Powstała, by żyć”

7 listopada 2018, Jarocin – wykład o Powstańcach Wielkopolskich z
Ziemi Jarocińskiej

9 listopada 2018, Poznań – otwarcie wystawy „Wielkopolanie ku
Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919
roku”

9–18 listopada 2018, Poznań – Biało-czerwony szlak „Moja
Niepodległa”: prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”

10 listopada 2018, Poznań – piknik „Służymy Niepodległej”

11 listopada 2018, Jankowice – koncert pieśni patriotycznej
„Wyśpiewać Wolność”

26–27 listopada 2018, Poznań – konferencja „W przededniu
Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu
Paderewskiego”

27 listopada 2018, Poznań – warsztaty dla nauczycieli „Ojcowie
Niepodległości” 

29 listopada 2018, Poznań – konferencja popularnonaukowa „Kształty
patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w
XIX–XX wieku”

Oddział IPN w Rzeszowie

 

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61072,Plyta-Spiewanki-Wielkopolskie.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60901,Szkolenia-dla-nauczycieli-Odzyskanie-niepodleglosci-i-zwycieskie-Powstanie-Wielk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60901,Szkolenia-dla-nauczycieli-Odzyskanie-niepodleglosci-i-zwycieskie-Powstanie-Wielk.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61228,Obchody-100-rocznicy-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-Poznan-listopad-grudzien-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61228,Obchody-100-rocznicy-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-Poznan-listopad-grudzien-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61228,Obchody-100-rocznicy-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-Poznan-listopad-grudzien-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60844,Prezentacja-wystawy-plenerowej-Powstala-by-zyc-Poznan-112-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60844,Prezentacja-wystawy-plenerowej-Powstala-by-zyc-Poznan-112-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60844,Prezentacja-wystawy-plenerowej-Powstala-by-zyc-Poznan-112-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61024,Wyklad-o-Powstancach-Wielkopolskich-z-Ziemi-Jarocinskiej-Jarocin-7-listopada-201.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61024,Wyklad-o-Powstancach-Wielkopolskich-z-Ziemi-Jarocinskiej-Jarocin-7-listopada-201.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61024,Wyklad-o-Powstancach-Wielkopolskich-z-Ziemi-Jarocinskiej-Jarocin-7-listopada-201.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61024,Wyklad-o-Powstancach-Wielkopolskich-z-Ziemi-Jarocinskiej-Jarocin-7-listopada-201.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61093,Otwarcie-wystawy-Wielkopolanie-ku-Niepodleglej-w-stulecie-zwycieskiego-powstania.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61093,Otwarcie-wystawy-Wielkopolanie-ku-Niepodleglej-w-stulecie-zwycieskiego-powstania.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61093,Otwarcie-wystawy-Wielkopolanie-ku-Niepodleglej-w-stulecie-zwycieskiego-powstania.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61093,Otwarcie-wystawy-Wielkopolanie-ku-Niepodleglej-w-stulecie-zwycieskiego-powstania.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60853,Bialo-czerwony-szlak-Moja-Niepodlegla-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60853,Bialo-czerwony-szlak-Moja-Niepodlegla-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60853,Bialo-czerwony-szlak-Moja-Niepodlegla-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61051,Piknik-Sluzymy-Niepodleglej-Poznan-10-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61051,Piknik-Sluzymy-Niepodleglej-Poznan-10-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61051,Piknik-Sluzymy-Niepodleglej-Poznan-10-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61051,Piknik-Sluzymy-Niepodleglej-Poznan-10-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60868,Koncert-piesni-patriotycznej-Wyspiewac-Wolnosc-Jankowice-11-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60868,Koncert-piesni-patriotycznej-Wyspiewac-Wolnosc-Jankowice-11-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60868,Koncert-piesni-patriotycznej-Wyspiewac-Wolnosc-Jankowice-11-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60826,Konferencja-W-przededniu-Powstania-od-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-do-przyjazdu.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60826,Konferencja-W-przededniu-Powstania-od-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-do-przyjazdu.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60826,Konferencja-W-przededniu-Powstania-od-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-do-przyjazdu.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60826,Konferencja-W-przededniu-Powstania-od-Polskiego-Sejmu-Dzielnicowego-do-przyjazdu.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61141,Warsztaty-dla-nauczycieli-Ojcowie-Niepodleglosci-Poznan-27-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61141,Warsztaty-dla-nauczycieli-Ojcowie-Niepodleglosci-Poznan-27-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61141,Warsztaty-dla-nauczycieli-Ojcowie-Niepodleglosci-Poznan-27-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61141,Warsztaty-dla-nauczycieli-Ojcowie-Niepodleglosci-Poznan-27-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/61141,Warsztaty-dla-nauczycieli-Ojcowie-Niepodleglosci-Poznan-27-listopada-2018.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60907,Konferencja-popularnonaukowa-Ksztalty-patriotyzmu-a-drogi-odzyskania-niepodleglo.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60907,Konferencja-popularnonaukowa-Ksztalty-patriotyzmu-a-drogi-odzyskania-niepodleglo.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60907,Konferencja-popularnonaukowa-Ksztalty-patriotyzmu-a-drogi-odzyskania-niepodleglo.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60907,Konferencja-popularnonaukowa-Ksztalty-patriotyzmu-a-drogi-odzyskania-niepodleglo.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60907,Konferencja-popularnonaukowa-Ksztalty-patriotyzmu-a-drogi-odzyskania-niepodleglo.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/60907,Konferencja-popularnonaukowa-Ksztalty-patriotyzmu-a-drogi-odzyskania-niepodleglo.html


 

30 października – 11 listopada 2018 – „Zapal znicz bohaterowi” –
wspólna akcja IPN, Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku

Koncert „Tryptyk Niepodległa” w Rzeszowie – 4 listopada 2018Koncert „Tryptyk Niepodległa” w Rzeszowie – 4 listopada 2018Koncert „Tryptyk Niepodległa” w Rzeszowie – 4 listopada 2018Koncert „Tryptyk Niepodległa” w Rzeszowie – 4 listopada 2018

Uczniowie ze Szkoły Montessori świętują odzyskanie niepodległości wspólnie z IPN –Uczniowie ze Szkoły Montessori świętują odzyskanie niepodległości wspólnie z IPN –Uczniowie ze Szkoły Montessori świętują odzyskanie niepodległości wspólnie z IPN –Uczniowie ze Szkoły Montessori świętują odzyskanie niepodległości wspólnie z IPN –
Rzeszów, 9 listopada 2018Rzeszów, 9 listopada 2018Rzeszów, 9 listopada 2018Rzeszów, 9 listopada 2018

Podczas uroczystości w Rzeszowie po raz pierwszy zabrzmiał Dzwon NiepodległościPodczas uroczystości w Rzeszowie po raz pierwszy zabrzmiał Dzwon NiepodległościPodczas uroczystości w Rzeszowie po raz pierwszy zabrzmiał Dzwon NiepodległościPodczas uroczystości w Rzeszowie po raz pierwszy zabrzmiał Dzwon Niepodległości

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216142_g.jpg
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216145_g.jpg
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216148_g.jpg


Harcerstwa Polskiego

4 listopada 2018 – Koncert „Tryptyk Niepodległa” – niecodzienne
widowisko opowiadające historię Polski w Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

4 listopada 2018, Rzeszów – otwarcie w Filharmonii Podkarpackiej im.
Artura Malawskiego w Rzeszowie wystawy „Nie zawsze defilada.
Jak świętowano Odzyskanie Niepodległości”, przygotowanej przez
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Dodatki do gazet lokalnych przygotowane w ramach obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę. Publikacja 7 listopada
2018 r. w tygodniku „Życiu Podkarpackim” oraz 8 listopada 2018
r. w dziennikach Nowiny i Super Nowości. Także zamieszczenie
artykułu na portalu supernowosci24.pl   - miesięczna ekspozycja
począwszy od 9.11.2018 r. oraz nowiny 24.pl

8 listopada 2018, Rzeszów – otwarcie wystawy „Ojcowie
Niepodległości” w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie

10 listopada 2018 – „Noc Pamięci” w ramach projektu „Czas
pamięci – podkarpackimi śladami Niepodległej” – aby podkreślić
wyjątkowość roku 2018, zaplanowano na 10 listopada uroczyste
zapalenie zniczy, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, Apel
Pamięci i salwę honorową tak, by w dniu Narodowego Święta
Niepodległości, w podkarpackich miejscach pamięci płonęły
symboliczne znicze. W każdym miejscu pamięci wystawiony został
posterunek honorowy żołnierzy 21BSP, 3PBOT i harcerzy z
pochodniami wraz z przedstawicielami szefów jednostek
wojskowych, służb mundurowych, władz regionu, administracji
rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, harcerzy,
dzieci i młodzież oraz mieszkańców województwa
podkarpackiego.

10 listopada 2018, Przemyśl –  podczas Pikniku „Służymy

Niepodległej” stoisko edukacyjne IPN Oddział w Rzeszowie, w którym
zaprezentowane zostały gry edukacyjne, materiały promocyjne i
publikacje wydane przez IPN. Uroczystość ogólnopolska z
inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej.

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/60289,Koncert-Tryptyk-Niepodlegla-niecodzienne-widowisko-opowiadajace-historie-Polski-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/60289,Koncert-Tryptyk-Niepodlegla-niecodzienne-widowisko-opowiadajace-historie-Polski-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/60289,Koncert-Tryptyk-Niepodlegla-niecodzienne-widowisko-opowiadajace-historie-Polski-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do


10 listopada 2018, Sanok – wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie
Wiedzy Historycznej „Sanockie drogi do niepodległości” podczas
uroczystej Gali Stulecia w Sanockim Domu Kultury. IPN w
Rzeszowie jest współorganizatorem konkursu

11 listopada 2018 – Narodowe  Świętowanie Niepodległości przed
pomnikiem płk. Lisa Kuli w Rzeszowie oraz pod pomnikiem Orląt
Lwowskich i Przemyskich w Przemyślu z udziałem przedstawicieli
IPN

23 listopada 2018, Warszawa – w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości i 100. rocznicę urodzin abp. Ignacego Tokarczuka
decyzją Sejmu RP rok 2018 został rokiem mu poświęconym.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się konferencja
naukowa i prezentacja wystawy „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk –
kościół, władza , opór społeczny”.

Oddział IPN w Szczecinie

 

Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216151_g.jpg


 

8 listopada 2018, Szczecin – panel dyskusyjny „Blaski i cienie II
Rzeczypospolitej”

9 listopada 2018, Szczecin – odsłonięcie tablicy upamiętniająca
nadanie imienia Danuty Szyksznian Szkole Podstawowej nr 14

Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018

Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018Strefa edukacyjna Oddziału IPN w Szczecinie – 11 listopada 2018

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216154_g.jpg
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216157_g.jpg
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60292,Panel-dyskusyjny-Blaski-i-cienie-II-RzeczypospolitejSzczecin-8-listopada-2018.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60292,Panel-dyskusyjny-Blaski-i-cienie-II-RzeczypospolitejSzczecin-8-listopada-2018.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60292,Panel-dyskusyjny-Blaski-i-cienie-II-RzeczypospolitejSzczecin-8-listopada-2018.html


11 listopada 2018, Szczecin – odsłonięcie pomnika „Boże, chroń
Polskę” w stulecie odzyskania niepodległości przy bazylice
mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela

11 listopada 2018 r., od godziny 12.00, Szczecin (ul. Admiralska,
Wały Chrobrego) – zapraszamy do odwiedzin strefy edukacyjnej
Oddziału IPN w Szczecinie, która będzie elementem szczecińskich
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

14 listopada 2018, Szczecin – IV Edycja konkursu „Wokół symboli
narodowych”

do 30 listopada 2018 – zgłoszenia do konkursu plastycznego
„Młodzi Młodszym. Jak namalować NIEPODLEGŁOŚĆ?”

 

Oddział IPN w Warszawie

 

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste…” – koncert szlagierów z okresu II Rzeczypospolitej w„Lata dwudzieste, lata trzydzieste…” – koncert szlagierów z okresu II Rzeczypospolitej w„Lata dwudzieste, lata trzydzieste…” – koncert szlagierów z okresu II Rzeczypospolitej w„Lata dwudzieste, lata trzydzieste…” – koncert szlagierów z okresu II Rzeczypospolitej w
aranżacjach jazzowych – Warszawa, 29 października 2018aranżacjach jazzowych – Warszawa, 29 października 2018aranżacjach jazzowych – Warszawa, 29 października 2018aranżacjach jazzowych – Warszawa, 29 października 2018

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60928,Obchody-100-rocznicy-odzyskania-przez-Polske-niepodleglosciSzczecin-11-listopada.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60928,Obchody-100-rocznicy-odzyskania-przez-Polske-niepodleglosciSzczecin-11-listopada.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60928,Obchody-100-rocznicy-odzyskania-przez-Polske-niepodleglosciSzczecin-11-listopada.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60928,Obchody-100-rocznicy-odzyskania-przez-Polske-niepodleglosciSzczecin-11-listopada.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/60928,Obchody-100-rocznicy-odzyskania-przez-Polske-niepodleglosciSzczecin-11-listopada.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/58684,IV-Edycja-konkursu-Wokol-symboli-narodowych-14-listopada-2018.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/58684,IV-Edycja-konkursu-Wokol-symboli-narodowych-14-listopada-2018.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/58684,IV-Edycja-konkursu-Wokol-symboli-narodowych-14-listopada-2018.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/59911,Konkurs-plastyczny-Mlodzi-Mlodszym-Jak-namalowac-NIEPODLEGLOSC-zgloszenia-do-30-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/59911,Konkurs-plastyczny-Mlodzi-Mlodszym-Jak-namalowac-NIEPODLEGLOSC-zgloszenia-do-30-.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/59911,Konkurs-plastyczny-Mlodzi-Mlodszym-Jak-namalowac-NIEPODLEGLOSC-zgloszenia-do-30-.html
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216160_g.jpg


 

29 października 2018, Warszawa – „Lata dwudzieste, lata
trzydzieste…” – koncert szlagierów z okresu II Rzeczypospolitej w
aranżacjach jazzowych na stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości

6 listopada 2018, Warszawa – konferencja popularnonaukowa
„Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po
1918 roku” w Senacie RP

6 listopada 2018, Grodzisk Mazowiecki – „Młodzież na szlaku
niepodległej – »Ku Polsce idziemy przez krwawe stygmaty«” –
zajęcia dla młodzieży w ramach „Przystanku Historia”

Konferencja naukowa „Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańcówKonferencja naukowa „Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańcówKonferencja naukowa „Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańcówKonferencja naukowa „Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańców
Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”

Wykłady, warsztaty i prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Atenach – 7–10Wykłady, warsztaty i prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Atenach – 7–10Wykłady, warsztaty i prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Atenach – 7–10Wykłady, warsztaty i prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Atenach – 7–10
listopada 2018listopada 2018listopada 2018listopada 2018

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216163_g.jpg
https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216166_g.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60484,Lata-dwudzieste-lata-trzydzieste-koncert-szlagierow-z-okresu-II-Rzeczypospolitej.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60484,Lata-dwudzieste-lata-trzydzieste-koncert-szlagierow-z-okresu-II-Rzeczypospolitej.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60484,Lata-dwudzieste-lata-trzydzieste-koncert-szlagierow-z-okresu-II-Rzeczypospolitej.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60484,Lata-dwudzieste-lata-trzydzieste-koncert-szlagierow-z-okresu-II-Rzeczypospolitej.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60484,Lata-dwudzieste-lata-trzydzieste-koncert-szlagierow-z-okresu-II-Rzeczypospolitej.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60760,Konferencja-popularnonaukowa-Odbudowa-panstwa-polskiego-prawo-i-polityka-history.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60760,Konferencja-popularnonaukowa-Odbudowa-panstwa-polskiego-prawo-i-polityka-history.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60760,Konferencja-popularnonaukowa-Odbudowa-panstwa-polskiego-prawo-i-polityka-history.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60760,Konferencja-popularnonaukowa-Odbudowa-panstwa-polskiego-prawo-i-polityka-history.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61372,Mlodziez-na-szlaku-niepodleglej-Ku-Polsce-idziemy-przez-krwawe-stygmaty-zajecia-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61372,Mlodziez-na-szlaku-niepodleglej-Ku-Polsce-idziemy-przez-krwawe-stygmaty-zajecia-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61372,Mlodziez-na-szlaku-niepodleglej-Ku-Polsce-idziemy-przez-krwawe-stygmaty-zajecia-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61372,Mlodziez-na-szlaku-niepodleglej-Ku-Polsce-idziemy-przez-krwawe-stygmaty-zajecia-.html


7–10 listopada 2018, Ateny – wykłady, warsztaty i prezentacja
wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Atenach w związku z setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2018, Warszawa – 100. urodziny Niepodległej u
Marianów na Stegnach

8 listopada 2018, Ostrów Mazowiecka – „Odbudujmy Niepodległą”
– gra miejska dla młodzieży szkolnej

9 listopada 2018, Warszawa – warsztaty historyczne dla uczniów
szkoły podstawowej w związku z 100. rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości 

Cykl audycji na antenie radiowej Trójki – „Najważniejsze postacie
polskiej historii na 100-lecie niepodległości”

13 listopada 2018, Warszawa – Pokaz filmu „Sól ziemi czarnej” w
ramach przeglądu filmowego „Kino w PRL – PRL w kinie. Historia
XX wieku na taśmie filmowej”

Konkurs plastyczny „Kolorowa Niepodległa” – ogłoszenie wyników
15 listopada 2018

Spot promocyjny na stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości „Warszawa na drodze do niepodległości
1914–1918”

 

Oddział IPN we Wrocławiu

 

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61231,Wyklady-warsztaty-i-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Atenach-w-zwiaz.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61231,Wyklady-warsztaty-i-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Atenach-w-zwiaz.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61231,Wyklady-warsztaty-i-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Atenach-w-zwiaz.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61231,Wyklady-warsztaty-i-prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Atenach-w-zwiaz.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61363,100-urodziny-Niepodleglej-u-Marianow-na-Stegnach-Warszawa-11-listopada-2018.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61363,100-urodziny-Niepodleglej-u-Marianow-na-Stegnach-Warszawa-11-listopada-2018.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61363,100-urodziny-Niepodleglej-u-Marianow-na-Stegnach-Warszawa-11-listopada-2018.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60880,Odbudujmy-Niepodlegla-gra-miejska-dla-mlodziezy-szkolnej-Ostrow-Mazowiecka-8-lis.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60880,Odbudujmy-Niepodlegla-gra-miejska-dla-mlodziezy-szkolnej-Ostrow-Mazowiecka-8-lis.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/60880,Odbudujmy-Niepodlegla-gra-miejska-dla-mlodziezy-szkolnej-Ostrow-Mazowiecka-8-lis.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61369,Warsztaty-historyczne-dla-uczniow-szkoly-podstawowej-w-zwiazku-z-100-rocznica-od.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61369,Warsztaty-historyczne-dla-uczniow-szkoly-podstawowej-w-zwiazku-z-100-rocznica-od.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61369,Warsztaty-historyczne-dla-uczniow-szkoly-podstawowej-w-zwiazku-z-100-rocznica-od.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61369,Warsztaty-historyczne-dla-uczniow-szkoly-podstawowej-w-zwiazku-z-100-rocznica-od.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/55171,Najwazniejsze-postacie-polskiej-historii-na-100-lecie-niepodleglosci-cykl-audycj.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/55171,Najwazniejsze-postacie-polskiej-historii-na-100-lecie-niepodleglosci-cykl-audycj.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/55171,Najwazniejsze-postacie-polskiej-historii-na-100-lecie-niepodleglosci-cykl-audycj.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61396,Pokaz-filmu-Sol-ziemi-czarnej-w-ramach-przegladu-filmowego-Kino-w-PRL-PRL-w-kini.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61396,Pokaz-filmu-Sol-ziemi-czarnej-w-ramach-przegladu-filmowego-Kino-w-PRL-PRL-w-kini.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61396,Pokaz-filmu-Sol-ziemi-czarnej-w-ramach-przegladu-filmowego-Kino-w-PRL-PRL-w-kini.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61396,Pokaz-filmu-Sol-ziemi-czarnej-w-ramach-przegladu-filmowego-Kino-w-PRL-PRL-w-kini.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/58267,Konkurs-plastyczny-Kolorowa-Niepodlegla-ogloszenie-wynikow-15-listopada-2018.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/58267,Konkurs-plastyczny-Kolorowa-Niepodlegla-ogloszenie-wynikow-15-listopada-2018.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/58267,Konkurs-plastyczny-Kolorowa-Niepodlegla-ogloszenie-wynikow-15-listopada-2018.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61327,Warszawa-na-drodze-do-niepodleglosci-19141918-spot-promocyjny-na-stulecie-odzysk.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61327,Warszawa-na-drodze-do-niepodleglosci-19141918-spot-promocyjny-na-stulecie-odzysk.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/61327,Warszawa-na-drodze-do-niepodleglosci-19141918-spot-promocyjny-na-stulecie-odzysk.html
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Wywiad o jubileuszu Niepodległości, patriotyzmie i zadaniach
jakie stoją przed Instytutem Pamięci Narodowej z dr. Andrzejem
Drogoniem w miesięczniku „Nowe Życie”

Przez cały miesiąc kolejne etapy wieloletniego projektu
OCALAMY, realizowanego we współpracy z wojewodą
dolnośląskim. Honorowanie grobów osób czynnie
zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na
przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku, Kamienna
Góra, Wrocław

3 listopada 2018 – uroczysta gala „Od Wolności do
Niepodległości” pod patronatem Oddziału IPN we Wrocławiu.
Organizatorem uroczystości był Związek Solidarności Polskich
Kombatantów w Wałbrzychu. Oznaczenia wręczyła dr Katarzyna
Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu

5 listopada 2018, Wrocław – wykład Wojciecha Trębacza „O
Niepodległą. Rok 1918” dla klas maturalnych LO nr 9 we
Wrocławiu

5 listopada 2018, Węgliniec – zajęcia z wychowania patriotycznego
„Symbole Niepodległej” 

6 listopada 2018 – konferencja Dolnośląskiej Rodziny Szkół

Selfie z muralem #PokoleniaNiepodległejSelfie z muralem #PokoleniaNiepodległejSelfie z muralem #PokoleniaNiepodległejSelfie z muralem #PokoleniaNiepodległej

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-216175_g.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60370,Inauguracja-projektu-OCALAMY-Kamienna-Gora-23-pazdziernika-2018.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60370,Inauguracja-projektu-OCALAMY-Kamienna-Gora-23-pazdziernika-2018.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60802,Uroczyste-oznaczenie-kolejnych-grobow-bohaterow-w-ramach-projektu-Ocalamy-Wrocla.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61081,Zajecia-z-wychowania-patriotycznego-Symbole-Niepodleglej-Wegliniec-5-listopada-2.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61081,Zajecia-z-wychowania-patriotycznego-Symbole-Niepodleglej-Wegliniec-5-listopada-2.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61081,Zajecia-z-wychowania-patriotycznego-Symbole-Niepodleglej-Wegliniec-5-listopada-2.html


imienia Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej „Drogi do
niepodległości żołnierzy AK i ich rodzin”, prowadzona przez
Sylwię Krzyżanowską i Wojciecha Trębacza

6–7 listopada 2018, Wrocław – konferencja naukowa „Lotnictwo
Polskie w walce o granice niepodległej 1918–1921”

8 listopada 2018, Wrocław – wykład dr. Andrzeja Drogonia
„Kształtowanie służb porządku publicznego u progu
Niepodległej”. Uroczystość zorganizował Komendant Wojewódzki
Policji we Wrocławiu

8 listopada 2018, Kondratowice – obchody Dnia Niepodległości w
gminie Kondratowice połączone z oznakowaniem grobu Zygmunta
Olszewskiego na cmentarzu parafialnym w Prusach w ramach
akcji OCALAMY

9 listopada 2018, Oława – wystawa „Oławianie w polskim czynie
niepodległościowym. Pamięć – Tradycja – Tożsamość” i
konferencja naukowa – 

9 listopada 2018, Wrocław – Wieczory z Historią: „Semper Fidelis.
Walki o Lwów 1918-1919. Przedpremierowy pokaz wystawy w
100. rocznicę Polskiej Obrony Lwowa”

9 listopada 2018, Wrocław – wykład Marka Gadowicza w ramach projektu
„Dekady 1989 – 1918” w Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu 

9 listopada 2018, Wrocław – uroczystość oznakowania grobu pułkownika
Mieczysława Rożałowskiego, nieczynny cmentarz przy ul. Krzyckiej

9 listopada 2018, Wrocław – wykład dr Joanny Hytrek-Hryciuk w ramach
sesji naukowej „Niepodległa. Osobiście”, której celem jest poznanie
biografii konkretnych osób zaangażowanych w walkę o niepodległość
Polski, LO Nr III, przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu

10 listopada 2018 – MDK Krzyki dla Niepodległej, dr Iwona Demczyszak
przedstawiła rys historyczny pieśni wykonywanych podczas wydarzenia
oraz poprowadzi grę terenową „Dywizjon 303”

10 i 11 listopada 2018 – weekend patriotyczny w Sobótce (koordynator Marek

Gadowicz): spotkanie z Powstańcami Warszawskimi, projekcja filmu „Bitwa

Wrocławska”, miasteczko harcerskie na rynku

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60631,Konferencja-naukowa-Lotnictwo-Polskie-w-walce-o-granice-niepodleglej-19181921-Wr.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60631,Konferencja-naukowa-Lotnictwo-Polskie-w-walce-o-granice-niepodleglej-19181921-Wr.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60631,Konferencja-naukowa-Lotnictwo-Polskie-w-walce-o-granice-niepodleglej-19181921-Wr.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61033,Wystawa-Olawianie-w-polskim-czynie-niepodleglosciowym-Pamiec-Tradycja-Tozsamosc-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61033,Wystawa-Olawianie-w-polskim-czynie-niepodleglosciowym-Pamiec-Tradycja-Tozsamosc-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61033,Wystawa-Olawianie-w-polskim-czynie-niepodleglosciowym-Pamiec-Tradycja-Tozsamosc-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/61033,Wystawa-Olawianie-w-polskim-czynie-niepodleglosciowym-Pamiec-Tradycja-Tozsamosc-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60739,Wieczory-z-Historia-Semper-Fidelis-Walki-o-Lwow-1918-1919-Przedpremierowy-pokaz-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60739,Wieczory-z-Historia-Semper-Fidelis-Walki-o-Lwow-1918-1919-Przedpremierowy-pokaz-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60739,Wieczory-z-Historia-Semper-Fidelis-Walki-o-Lwow-1918-1919-Przedpremierowy-pokaz-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60739,Wieczory-z-Historia-Semper-Fidelis-Walki-o-Lwow-1918-1919-Przedpremierowy-pokaz-.html


11 listopada 2018 – dodatek do „Gazety Wrocławskiej” z okazji setnej rocznicy

odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2018 – Esseńskie Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę

Niepodległości pod patronatem Oddziału IPN we Wrocławiu

– wykład dr Tomasza Gałwiaczka, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji

Narodowej „Rola i znaczenie kultury narodowej w odzyskanie przez Polskę

Niepodległości”

– wykład dr Stanisława A. Bogaczewicza „Bóg, Honor, Ojczyzna.
Fundament rzeczywistości zwanej polskością”

10 listopada 2018 – Rajd Niepodległości w Górze i 11 listopada Bieg

Niepodległości w Górze pod patronatem Oddziału IPN we Wrocławiu

11 listopada, Wrocław –  Selfie z muralem #PokoleniaNiepodległej
– otworzyliśmy bramę posesji, na której znajduje się budynek
Oddziałowego Archiwum IPN, aby mieszkańcy Wrocławia i turyści
mogli obejrzeć mural stworzony dla uczczenia 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości i zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie.

11 listopada 2018, Wrocław – Historia w kolorach. Symbole Niepodległej –

otwarte stoisko edukacyjne IPN w CK Agora 

13 listopada 2018, Wrocław – otwarcie wystawy „Biało-czerwona” w Liceum nr 6

we Wrocławiu. Prelekcja Marka Gadowicza

13 listopada 2018, Wrocław – uroczyste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci

Walk i Męczeństwa z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W programie

m.in. wykład okolicznościowy przewodniczącego Komitetu prof. zwycz. dr hab.

Grzegorza Straucholda

14 listopada 2018, Olszówka – odsłonięcie obelisku „W Stulecie Odzyskania

Niepodległości przez Polskę” w miejscowości Olszówka w gminie Twardogóra.

Pomnik ufundowany przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz

mieszkańców trzech wsi: Olszówka, Trzy Chałupy i Gola Mała

15 listopada 2018, Świdnica – wykład dr Iwony Demczyszak „Rola kobiet w walce

o niepodległość” w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w

Świdnicy

16 listopada 2018 – finał międzyszkolnego projektu „Biało Czerwony” –

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/51997,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60952,Historia-w-kolorach-Symbole-Niepodleglej-otwarte-stoisko-edukacyjne-IPN-w-CK-Ago.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60952,Historia-w-kolorach-Symbole-Niepodleglej-otwarte-stoisko-edukacyjne-IPN-w-CK-Ago.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60952,Historia-w-kolorach-Symbole-Niepodleglej-otwarte-stoisko-edukacyjne-IPN-w-CK-Ago.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60952,Historia-w-kolorach-Symbole-Niepodleglej-otwarte-stoisko-edukacyjne-IPN-w-CK-Ago.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/60952,Historia-w-kolorach-Symbole-Niepodleglej-otwarte-stoisko-edukacyjne-IPN-w-CK-Ago.html


koordynator Marek Gadowicz

22 listopada 2018, Legnica – wykład Wojciecha Trębacza „O Niepodległą. Rok

1918” w Muzeum Miedzi

22–23 listopada 2018, Wrocław – Międzynarodowa konferencja naukowa „Rozpad

imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w

latach 1918–1923”  

25 listopada 2018, Wrocław – odsłonięcie tablicy, ufundowanej przez OBUWiM w

Stulecie Odzyskania Niepodległości „Hołd i Chwała Naszym Matkom”.  Kościół

Garnizonowy. Bazylika Mniejsza pod wezwaniem św. Elżbiety

Delegatura IPN w Opolu

5 listopada 2018, Kluczbork – wystawa „Ojcowie Niepodległości” w Liceum w

Kluczborku. Wykład dr. Bartosza Kuświka, naczelnika Delegatury IPN w Opolu

pt. „Mamy Niepodległą”

6–7 listopada – konferencja w 100-lecie Polskiego Lotnictwa; referat „Niemieckie

lotniska na Opolszczyźnie w walkach nad polską w 1939 roku." - B. Kuświk;

Objazd naukowy lotnisk

9 listopada 2018, Opole – wystawa „Ojcowie Niepodległości” w Centrum

Kongresowym

10 listopada 2018, Wrocław – wieczornica patriotyczna w kościele św. Antoniego

we Wrocławiu – wykład dr. Bartosza Kuświka „Mamy Niepodległą”

11 listopada 2018, Opole – uroczystości miejskie i wojewódzkie, których

Delegatura IPN w Opolu jest partnerem

20 listopada 2018 – Akademia Niepodległości:

w Brzegu:

dr Mariusz Patelski, „Nie tylko szablą...” Budowa zrębów polskiej

państwowości w Królestwie Polskim 1914-1918”

dr Mariusz Patelski, „Niekoronowany król Górnego
Śląska - gen. Henry Le Rond i jego wkład w odbudowę niepodległej

Polski”

w Nysie:

dr Bartosz Kuświk, „Organizacje młodzieżowe w walce o

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/46779,Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Rozpad-imperiow-Ksztaltowanie-powojennego-lad.html
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Niepodległość”
dr Bartosz Kuświk, „Andrzej Małkowski - twórca polskiego

harcerstwa”


