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Obchody Narodowego Święta
Niepodległości oraz odsłonięcie
muralu „Selfie Niepodległości'' –
Białystok, 11 listopada 2018

W dniu 11 listopada 2018 r. w Białymstoku obchody Narodowego Święta
Niepodległości  rozpoczęto  mszą  świętą  za  Ojczyznę  w  Katedrze
Wniebowzięcia  NMP.

Następnie  przed  pomnikiem  Marszałka  Polski  Józefa  Piłsudskiego
rozpoczęły  się  oficjalne  wojewódzkie  obchody  z  okazji  100.  rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział m. in.
władze  miejskie  i  samorządowe,  posłowie,  przedstawiciele  służb,
administracji  państwowej  oraz  tłumy  białostoczan.  Oddział  Instytutu
Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor dr hab. Piotr Kardela wraz z
naczelnikami:  Oddziałowego  Biura  Edukacji  Narodowej  –  dr.  Pawłem
Warotem,  Oddziałowego  Biura  Badań  Historycznych  –  dr.  hab.
Krzysztofem  Sychowiczem,  Oddziałowego  Archiwum  –  Eugeniuszem
Kornelukiem,  Oddziałowego  Biura  Lustracyjnego  -  prok.  Andrzejem
Ostapą,  Oddziałowej  Komisji  Ścigania  Zbrodni  przeciwko  Narodowi
Polskiemu  –  prok.  Januszem  Romańczukiem.

Jako  pierwszy  wśród  przemawiających  w  uroczystościach  zabrał  głos
wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski,  który podkreślił  jak ważne jest
wspólne, radosne świętowanie niepodległości naszego kraju i  jak warto
docenić w jakich czasach przyszło nam żyć. Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia państwowe, a oficjalne obchody zakończono Apelem Pamięci,



salwą honorową oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka.

Kontynuując obchody przeniesiono się pod muralu „Selfie Niepodległości'',
który powstał staraniem białostockiego Oddziału IPN w związku z setną
rocznicą  odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości,  aby  dokonać  jego
oficjalnego odsłonięcia. O godz. 15:00 przy ul. Zwierzynieckiej 1 wojewoda
podlaski Bohdan Paszkowski, dyrektor oddziału IPN w Białymstoku dr hab.
Piotr  Kardela  oraz  prezes  Zarządu  Białostockiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej  mgr inż. Stanisław Hołubowski przecięli wstęgę dokonując
tym samym oficjalnego odsłonięcia grafiki.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach!

Media o muralu:

https://teleexpress.tvp.pl/

https://bialystok.tvp.pl/39908309/11112018-godz-1830

https://bialystok.onet.pl/bialystok-odsloniecie-muralu-selfie-niepodleglosci/
yr62k9x
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