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100. rocznica wybuchu Powstania Sejneńskiego –
Sejny, 24–25 sierpnia 2019
Dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela wraz
z delegacją pracowników wziął udział w dwudniowych
obchodach 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego

  

  

  

  

  

  

  

24 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się dwudniowe obchody 100. rocznicy Powstania
Sejneńskiego. W Ośrodku Kultury w Sejnach dr hab. Piotr Kardela oraz dr Paweł Warot
dokonali uroczystego otwarcia wystawy „Powstanie Sejneńskie” przygotowanej przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Prezentacji wystawy towarzyszył
katalog, który otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości. Ponadto pracownicy IPN rozdali
przybyłym gościom koszulki okolicznościowe przygotowane w związku z obchodzoną
rocznicą. Kolejnym punktem upamiętniania wydarzeń sprzed 100 lat była promocja książki
prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego „Powstanie Sejneńskie 1919” oraz projekcja filmu
dokumentalnego pt. „Rodzina Niepodległej: Powstanie Sejneńskie 1919”. Na zakończenie
pierwszego dnia obchodów prof. dr hab. Grzegorz Nowik oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz
– autor biografii Tadeusza Katelbacha, powstańca sejneńskiego - wzięli udział w panelu
historycznym.

Od Mszy św. w Bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach rozpoczął
się kolejny dzień upamiętnienia rocznicowych wydarzeń. Po nabożeństwie przybyli
uczestnicy przemaszerowali przed Pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu
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Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej. List Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do
uczestników uroczystości odczytał starosta sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz. Minister
Jarosław Zieliński zaprezentował treść listu premiera Mateusza Morawieckiego, zaś
eurodeputowany Krzysztof Jurgiel list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława
Kaczyńskiego. Prezes IPN dr Jarosław Szarek w liście skierowanym do uczestników
uroczystości napisał m.in.

Powstanie Sejneńskie – obok walk o Lwów, Powstania
Wielkopolskiego – wpisuje się w szlak zwycięskich zmagań o
granice odrodzonej Niepodległej w pierwszym roku jej
istnienia. Obecność Józefa Piłsudskiego w Sejnach 13
września 1919 r. oraz osobisty udział Naczelnika Państwa w
fetowaniu tego zwycięstwa miały  nie tylko ogromne
znaczenie dla żyjących na Suwalszczyźnie Polaków, ale
nadało temu wydarzeniu znakomitą rangę uroczystości
ogólnopolskich.

W czasie obchodów przed Pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu
Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o
walkach niepodległościowych odznaczono medalami Pro Patria i pamiątkowymi Krzyżami
Powstania Sejneńskiego. Za udział w organizacji rocznicowych uroczystości dyrektorowi
Oddziału IPN Piotrowi Kardeli podziękował starosta sejneński przekazując pamiątkową
plakietę i okolicznościowy medal starostwa. Na zakończenie uroczystości licznie przybyłe
delegacje oddając hołd powstańcom pod pomnikiem złożyły wieńce oraz kwiaty.


