
Moja Niepodległa
https://mojaniepodlegla.pl/mn/edukacja/przystanek-historia/11470,Instytut-Pamieci-Narodowej-przekazal-prezen
ty-Polakom-z-Wilenszczyzny-1719-grudn.html
2023-05-23, 05:48

Instytut Pamięci
Narodowej przekazał
prezenty Polakom z
Wileńszczyzny – 17–19
grudnia 2018
Spotkanie z okazji 100. rocznicy
odzyskania Niepodległości na
„Przystanku Historia” IPN w Wilnie –
18 grudnia 2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia IPN przekazał
prezenty najmłodszym przedstawicielom Polaków
mieszkających  na  Wileńszczyźnie.  Wśród
upominków  uczniowie  polskich  szkół  znaleźli
wydawnictwa  oraz  gry  planszowe,  które  w
przystępny  i  radosny  sposób  poprowadzą  ich
przez  najnowsze  dzieje  naszej  Ojczyzny.  Akcja
zrganizowana została przy okazji okolicznościowego
spotkania  z  okazji  100-lecia  odzyskania
Niepodległości  na  „Przystanku  Historia”  IPN  w
Wilnie.

W dniu 18 grudnia 2018 r., o godz. 17:00, w Domu
Kultury  Polskiej  w  Wilnie  (ul.  Naugarduko  76)  w
ramach  „Przystanku  Historia”  odbyła  się  promocja
albumu  ,,Generał  Gustaw  Orlicz-Dreszer
1889–1936” z udziałem współautora dr. hab. Piotra
Kardeli,  dyrektora  Oddziału  IPN  w  Białymstoku.



Okolicznościowemu spotkaniu z okazji 100. rocznicy
odzyskania Niepodległości towarzyszyły wykłady:

„Różne  drogi  do  Niepodległości”  –  dr
hab.  Krzysztof  Sychowicz,  naczelnik
Biura  Badań  Historycznych  IPN  w
Białymstoku

„Niepodległość  w  sztuce.  Ikonografia,
pieśni  i  piosenki,  które  prowadziły  do
Niepod leg łośc i ”  –  d r  Ja ros ław
Schabieński,  naczelnik  Oddziałowego
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN w Białymstoku

„Problematyka walki o Niepodległość w
zasobie  Archiwum  Oddziału  IPN  w
Białymstoku”  –  Eugeniusz  Korneluk,
naczelnik  Oddziałowego  Archiwum IPN
w Białymstoku
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Promocja albumu ,,Generał Gustaw Orlicz-Promocja albumu ,,Generał Gustaw Orlicz-Promocja albumu ,,Generał Gustaw Orlicz-Promocja albumu ,,Generał Gustaw Orlicz-
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Dr hab. Krzysztof Sychowicz opowiada oDr hab. Krzysztof Sychowicz opowiada oDr hab. Krzysztof Sychowicz opowiada oDr hab. Krzysztof Sychowicz opowiada o
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Uczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkania

Dr hab. Piotr Kardela wraz z delegacją IPNDr hab. Piotr Kardela wraz z delegacją IPNDr hab. Piotr Kardela wraz z delegacją IPNDr hab. Piotr Kardela wraz z delegacją IPN
złożył kwiaty na cmentarzu na Rossie nazłożył kwiaty na cmentarzu na Rossie nazłożył kwiaty na cmentarzu na Rossie nazłożył kwiaty na cmentarzu na Rossie na
grobie matki, gdzie zostało pochowanegrobie matki, gdzie zostało pochowanegrobie matki, gdzie zostało pochowanegrobie matki, gdzie zostało pochowane
również serce jej syna – Marszałka Józefarównież serce jej syna – Marszałka Józefarównież serce jej syna – Marszałka Józefarównież serce jej syna – Marszałka Józefa
PiłsudskiegoPiłsudskiegoPiłsudskiegoPiłsudskiego

Dr hab. Piotr Kardela przekazuje prezentyDr hab. Piotr Kardela przekazuje prezentyDr hab. Piotr Kardela przekazuje prezentyDr hab. Piotr Kardela przekazuje prezenty
od IPN harcerzomod IPN harcerzomod IPN harcerzomod IPN harcerzom
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