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Obchody Święta Niepodległości – 11 listopada
2017
Na placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem najwyższych
władz państwowych, odbyły się obchody 99 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Instytut Pamięci Narodowej
reprezentowali zastępcy prezesa IPN – dr hab. Krzysztof
Szwagrzyk oraz dr Mateusz Szptyma. Kwiaty w hołdzie twórcom
Niepodległej w imieniu prezesa IPN złożono także w Krakowie i
Wierzchosławicach
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Z okazji zbliżającej się 100
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości Instytut
Pamięci Narodowej zachęca do
udziału w akcji 
#MOJANIEPODLEGŁA

Ogólnopolską akcję społeczno-informacyjną #MOJANIEPODLEGŁA przygotował Oddział Instytut
Pamięci Narodowej w Szczecinie. Jej celem jest zachęcenie Polaków do wyrażenia za pomocą
mediów społecznościowych współczesnego rozumienia i postrzegania pojęcia
#MOJANIEPODLEGŁA”. Dla jednych to #TRADYCJA i #WOLNOŚĆ, dla drugich #RODZINA,
#ZDROWIE, #NAUKA czy #PRACA. 

Jak można przyłączyć się do akcji? Wystarczy zrobić wpis lub zdjęcie przedstawiające
Waszą definicję i wrzucić na Twitter, Facebook, Instagram czy Snapchat z hasztagiem
#MOJANIEPODLEGŁA.

IPN zaprasza także nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Moja Niepodległa” na
scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości. 

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie scenariusza lekcji i / lub szkolnej uroczystości
związanej z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy przewidują trzy
kategorie wiekowe odbiorców przygotowanych projektów, związane z kolejnymi etapami
edukacji. Najlepsze scenariusze zostaną nagrodzone, opublikowane we wspomnianym
wydawnictwie, a następnie rozdystrybuowane w szkołach w całej Polsce. Termin nadsyłania
prac upływa 30 listopada 2017 r., rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2018 r., a
uroczysty finał wraz z promocją wydawnictwa na listopad 2018 r.

Koordynatorem konkursu jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w
Szczecinie dr Zofia Fenrych (zofia.fenrych@ipn.gov.pl; tel. 91 312 94 08).

Debaty belwederskie – refleksja nad przeszłością na 100-lecie
Niepodległej Polski 

Ważną częścią przygotowań Instytutu Pamięci Narodowej do obchodów jubileuszu 100-
lecia odzyskania niepodległości jest organizowany wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP
cykl debat w Belwederze – z udziałem wybitnych badaczy XX-wiecznych dziejów Polski.

https://ipn.gov.pl/javascript:void(location.href=


Do tej pory odbyło się pięć debat. W dyskusjach na temat polskiej drogi do niepodległości
wzięli udział tacy uznani naukowcy jak m.in. profesorowie: Małgorzata Gmurczyk-Wrońska,
Andrzej Chwalba, Wojciech Roszkowski, Włodzimierz Suleja, Marek Kornat, Wojciech
Materski, Mariusz Wołos, Jan Żaryn, Tomasz Schramm, Krzysztof Kawalec, Janusz Cisek,
Michał Klimecki i Janusz Odziemkowski. Kolejne debaty odbędą się w 2018 roku. Więcej►

 

Obchody Święta Niepodległości z udziałem IPN odbywają się w
całym kraju:

CENTRALA

Wystawa „Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego” w Sejmie – 8
listopada 2017

Wielki Test o Józefie Piłsudskim – 8 listopada 2017, TVP1, godz. 20:25

Wideoczat z historią. Piłsudski i Dmowski. Dwie drogi do niepodległości – 13
listopada 2017, godz. 13.00

Wernisaż wystawy „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – Warszawa, 17
listopada 2017

„Rodzinna sobota. Podróż do niepodległości” – Warszawa, 25 listopada 2017

IPN BIAŁYSTOK

Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Białystok, 11 listopada 2017

Inicjatywy Oddziału IPN w Białymstoku i Delegatury IPN w Olsztynie z okazji Święta
Niepodległości – 13–30 listopada 2017

Warsztaty w ramach projektu „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości” –
Białystok, Łomża, Bielsk Podlaski, 8–28 listopada 2017

IPN  GDAŃSK

„Jeszcze Polska nie zginęła”. Prelekcja z okazji Święta Niepodległości – Działdowo,
8 listopada 2017

Akcja edukacyjna w ramach „Tygodnia z Flagą” – Gdańsk-Wrzeszcz, pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 9 listopada 2017

Prelekcja Wojciecha Miklaszewskiego „Geneza Legionów Polskich i ich walka o
Niepodległą Polskę w latach 1914–1918” – Gdańsk, 9 listopada 2017

Narodowe Święto Niepodległości w Oddziale IPN w Gdańsku i Delegaturze w
Bydgoszczy
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Podziękowania dla USA w Święto Niepodległości

IPN KATOWICE

Monodram Przemysława Tejkowskiego „Melduję tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki“ –
Katowice, 11 listopada 2017

Konferencja edukacyjna w ramach projektu „Śląsk – droga do Niepodległej” –
Katowice, 22 listopada 2017

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Marszałek Józef Piłsudski – Bohater naszej
niepodległości“

Zapraszamy do udziału w akcji „100 KALENDARZY NA STULECIE
NIEPODLEGŁOŚCI”, od 20 listopada 2017

IPN KRAKÓW

Warsztaty szycia kokardy narodowej – Kraków, 9 listopada 2017

Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą
Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium
II Rzeczypospolitej 1914–1922” – Kraków, 10 listopada 2017

Konkurs dla uczniów „Na Polu Chwały… – Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i
Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej”

IPN LUBLIN

Koncert pieśni legionowych i patriotycznych „Dla Niepodległej” – Lublin, 10
listopada 2017

Narodowe Święto Niepodległości w Lublinie - 11 listopada 2017

Obchody Święta Niepodległości w Londynie - wystawa o Błękitnej Armii i wykład dr
hab. Tomasza Panfila – 11 listopada 2017

IPN ŁÓDŹ

Wykład dr. Piotra Kilańczyka, pracownika Oddziałowego Biura Badań Naukowych
IPN w Łodzi „Marszałek Józef Piłsudski – w 150. rocznicę urodzin” w ramach
spotkań Klubu Historycznego im. gen. „Grota” – Piotrków Trybunalski, 9 listopada
2017

Warsztaty dla młodzieży „Drogi do niepodległości” – Kutno, 9 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs historyczny „»Nazywają mnie romantykiem i budowniczym
zamków na lodzie«. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Józef Piłsudski (1867–1935) – idea, tradycja,
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nawiązania” – Łódź, 6-7 grudnia 2017

Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w konferencji naukowej „Łódzkie drogi do
niepodległości 1905–1918” – Łódź, 25–26 października 2018 (zgłoszenia do 28
lutego 2018)

IPN POZNAŃ

Harcerska wieczornica patriotyczna „Wyśpiewać Wolność” – Lusówko, 11 listopada
2017

Patriotyczna gra miejska z okazji Dnia Niepodległości – Swarzędz, 11 listopada
2017

Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół im. Hołogi i w I Akademickiej
Szkole Podstawowej – Nowy Tomyśl, 10 listopada 2017

Dr hab. Konrad Białecki o Narodowym Święcie Niepodległości w programie
„Lustra” TVP 3 Poznań

IPN RZESZÓW

Listopadowe spotkanie z historią z okazji Narodowego Święta Niepodległości –
Rzeszów, 11 listopada 2017

Wykład dr. Mariusza Krzysztofińskiego „Komuniści wobec Niepodległości Polski
1918-1939” – Rzeszów, 6 listopada 2017

IPN zaprasza na świętowanie „W stronę niepodległej” do Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie

IPN SZCZECIN

Konkurs „Wokół symboli narodowych” – 10 listopada 2017

Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – Szczecin, 11
listopada 2017

Pocztówki dźwiękowe „Józef Piłsudski – myśli, przemówienia, rozkazy" – emisja w
listopadzie 2017

Czwarte wyjazdowe seminarium „Polskie drogi do niepodległości” − Kołobrzeg,
15-17 stycznia 2018 (decyduje kolejność zgłoszeń)

IPN WARSZAWA

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. – warsztaty i wykłady
historyków z Warszawskiego Oddziału IPN – Wilno, 9– 11 listopada 2017

„Legiony Polskie i ich rola w odzyskaniu niepodległości” – wykład dla młodzieży –
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Warszawa, 10 listopada 2017

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski w Iwano-Frankiwsku (d.
Stanisławów) z udziałem przedstawicieli Oddziału IPN w Warszawie

IPN WROCŁAW

Wykłady pracowników IPN z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Bieg Niepodległości z wąsem – Wrocław, 11 listopada 2017

Warsztaty i stoisko edukacyjne IPN podczas Święta Niepodległości w CK Agora pod
hasłem „Wolność kocham i rozumiem” – Wrocław, 11 listopada 2017

Obchody 10. rocznicy działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota” w Brzegu – 12 listopada 2017

Wieczory z Historią: Koncert „Polskie drogi do wolności” – Wrocław, 15 listopada
2017
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