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

9, 10, 11 listopada, Detroit, Chicago, Nowy Jork – uroczystości
niepodległościowe z udziałem prezesa IPN Jarosława Szarka, organizowane przez
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amerykańską Polonię

11 listopada, Warszawa –  z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu
Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Polakom zasłużonym
w służbie państwu i społeczeństwu. Orderem Orła Białego, w uznaniu zasług w
upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za
osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych oraz popularyzowaniu
polskiej myśli naukowej na świecie odznaczony został prof. Andrzej Nowak,
historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Medalem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości uhonorowany został wiceprezes IPN dr Mateusz
Szpytma. On też reprezentował IPN podczas uroczystej odprawy wart przed
Grobem Nieznanego Żołnierza.

IPN GDAŃSK

1–25 listopada, Gdańsk – prezentacja wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości” (al.
Grunwaldzka 216 – przed budynkiem Oddziału IPN w Gdańsku)

6 listopada, Działdowo – spotkanie w ramach projektu „Akademia
Niepodległości”

10 listopada, Londyn (Wlk. Brytania) – wspólne świętowanie organizują
Przystanek Historia IPN Londyn oraz Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii

DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

9 listopada, Bydgoszcz – „Bydgoszcz ku wolności” – niepodległościowa
patriotyczna gra miejska – pod patronatem Delegatury IPN w Bydgoszczy

IPN KRAKÓW

11 listopada, Kraków – obchody Narodowego Święta Niepodległości

12 listopada, Kraków – „Krakowskie drogi do wolności”. Gra miejska dla
uczniów szkół średnich oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej
organizowana przez Oddziłą IPN w Krakowie i Stowarzyszenie Studenci dla
Rzeczypospolitej

DELEGATURA IPN W KIELCACH

8 listopada, Kielce – odsłonięcie muralu z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego 

11 listopada, Kielce – Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Kielcach

11 listopada, Kajetanów, Zagnańsk, Wiśniówka – obchody Narodowego
Święta Niepodległości z udziałem przedstawicieli Delegatury IPN w Kielcach
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IPN ŁÓDŹ

5 listopada, Łódź – otwarcie wystawy „...Będzie wielka albo nie będzie jej wcale.
Walka o granice Polski w latach 1918-1921”

7 listopada, Łódź – otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”

IPN POZNAŃ

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

Mistrz Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)

6 listopada, Poznań – promocja książki „Wojciech Korfanty 1873-1939” 

12 listopada, Berlin – spotkanie w Instytucie Polskim w Berlinie „Od
niepodległości do upadku muru berlińskiego. Polska i Niemcy w XX wieku”

12 listopada, Poznań –  w ramach „Drzwi otwartych w IPN” spotkanie z Piotrem
Bojarskim, autorem powieści o pokoleniu walczącym o niepodległość Polski

IPN RZESZÓW

 12 listopada, Rzeszów – film „Niepodległość” w reżyserii Krzysztofa
Talczewskiego w kinie Zorza

15 listopada, Łańcut – spotkanie w ramach projektu „Akademia Niepodległości”

IPN SZCZECIN

7 listopada, Szczecin – panel dyskusyjny: O polskich symbolach narodowych,
orderach i odznaczeniach państwowych

12 listopada, Berlin – spotkanie w Instytucie Polskim w Berlinie „Od
niepodległości do upadku muru berlińskiego. Polska i Niemcy w XX wieku”

14 listopada, Szczecin – panel dyskusyjny, prezentacja wystawy oraz
materiałów edukacyjnych „Polski Gen Wolności. 150 lat walk o niepodległość”

IPN WARSZAWA

4–29 listopada, Warszawa – prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” w
Bibliotece Wilanowskiej

8 listopada, Ostrów Mazowiecka – uroczyste otwarcie plenerowej wystawy
„Powstała, by żyć”

10 listopada, Warszawa – pod patronatem IPN: defilada historyczna „Drogi do
wolności – od rycerza do żołnierza”
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https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/80679,Panel-dyskusyjny-prezentacja-wystawy-oraz-materialow-edukacyjnych-Polski-Gen-Wol.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82146,Prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Bibliotece-Wilanowskiej-Warszawa-42.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82146,Prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Bibliotece-Wilanowskiej-Warszawa-42.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82146,Prezentacja-wystawy-Ojcowie-Niepodleglosci-w-Bibliotece-Wilanowskiej-Warszawa-42.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82131,Uroczyste-otwarcie-plenerowej-wystawy-Powstala-by-zyc-Ostrow-Mazowiecka-8-listop.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82131,Uroczyste-otwarcie-plenerowej-wystawy-Powstala-by-zyc-Ostrow-Mazowiecka-8-listop.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82131,Uroczyste-otwarcie-plenerowej-wystawy-Powstala-by-zyc-Ostrow-Mazowiecka-8-listop.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82194,Pod-patronatem-IPN-Defilada-historyczna-Drogi-do-wolnosci-Od-rycerza-do-zolnierz.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82194,Pod-patronatem-IPN-Defilada-historyczna-Drogi-do-wolnosci-Od-rycerza-do-zolnierz.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82194,Pod-patronatem-IPN-Defilada-historyczna-Drogi-do-wolnosci-Od-rycerza-do-zolnierz.html


12–29 listopada, Raszyn – prezentacja wystawy „Stolica bez państwa.
Warszawa 1914–1918” 

IPN WROCŁAW

7 listopada, Wrocław – otwarcie wystawy „Triumphus Poloniae” – plac przed
Dworcem Głównym PKP we Wrocławiu

10 listopada, Reading (Wlk. Brytania) – piknik niepodległościowy oraz
prezentacja wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Dzieje 2 Korpusu... inaczej!
Karykatury Mieczysława Kuczyńskiego”

 

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej Instytut Pamięci Narodowej prezentuje wyjątkową

płytę muzyczną:

 

„Dziesięć kroków. Memoriał Warszawski 1944.”

Płyta wkrótce trafi do sprzedaży.

 
 

Polecamy portal IPN o obchodach Stulecia Odzyskania
Niepodległości mojaniepodlegla.pl

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

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP organizuje cykl debat w
Belwederze – z udziałem wybitnych badaczy XX-wiecznych dziejów Polski. Pierwszą debatę
belwederską zorganizowano w listopadzie 2016 roku – poświęcono ją przypadającej
wówczas 100. rocznicy wydania przez Niemcy i Austro-Węgry tzw. Aktu 5 Listopada.

Do tej pory odbyło się dwanaście 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,

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82473,Prezentacja-wystawy-Stolica-bez-panstwa-Warszawa-19141918-Raszyn-k-Warszawy-1229.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82473,Prezentacja-wystawy-Stolica-bez-panstwa-Warszawa-19141918-Raszyn-k-Warszawy-1229.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/82473,Prezentacja-wystawy-Stolica-bez-panstwa-Warszawa-19141918-Raszyn-k-Warszawy-1229.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/80721,Otwarcie-wystawy-Triumphus-Poloniae-plac-przed-Dworcem-Glownym-PKP-we-Wroclawiu-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/80721,Otwarcie-wystawy-Triumphus-Poloniae-plac-przed-Dworcem-Glownym-PKP-we-Wroclawiu-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/80721,Otwarcie-wystawy-Triumphus-Poloniae-plac-przed-Dworcem-Glownym-PKP-we-Wroclawiu-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82503,Wystawa-IPN-Dzieje-2-Korpusu-inaczej-Karykatury-Mieczyslawa-Kuczynskiego-na-pikn.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82503,Wystawa-IPN-Dzieje-2-Korpusu-inaczej-Karykatury-Mieczyslawa-Kuczynskiego-na-pikn.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82503,Wystawa-IPN-Dzieje-2-Korpusu-inaczej-Karykatury-Mieczyslawa-Kuczynskiego-na-pikn.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82503,Wystawa-IPN-Dzieje-2-Korpusu-inaczej-Karykatury-Mieczyslawa-Kuczynskiego-na-pikn.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82542,Polecamy-plyte-IPN-Dziesiec-krokow-Memorial-Warszawski-1944.html
https://mojaniepodlegla.pl/
https://mojaniepodlegla.pl/


Janusz Cisek, Michał Klimecki i Janusz Odziemkowski. Kolejne debaty odbędą się w 2020
roku.

Relacje z debat:

„Milowy krok ku wolnej Rzeczypospolitej” – debata w Belwederze o Akcie 51.
listopada

„Drogi do Niepodległej – kontekst międzynarodowy” – druga debata historyków w2.
Belwederze

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914–1918)” –3.
trzecia debata historyków w Belwederze

„Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” – czwarta debata belwederska4.
historyków 

„Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” – piąta debata5.
belwederska historyków 

„Przede wszystkim Legiony…”, część II – szósta debata belwederska historyków6.

„Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata belwedersk historyków 7.

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – ósma debata historyków w8.
Belwederze 

„Sto lat z tysiąclecia. Drogi do Niepodległej” – dziewiąta debata historyków9.

„Kształtowanie się ośrodków władzy – listopad 1918 – luty 1919” – dziesiąta10.
belwederska debata historyków

„Walka o granice 1918–1919” – jedenasta belwederska debata historyków11.

„Walka o granice 1918-1919” cz. II – dwunasta belwederska debata historyków12.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37138,Milowy-krok-ku-wolnej-Rzeczypospolitej-debata-w-Belwederze-o-Akcie-5-listopada.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37138,Milowy-krok-ku-wolnej-Rzeczypospolitej-debata-w-Belwederze-o-Akcie-5-listopada.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38407,Drogi-do-Niepodleglej-kontekst-miedzynarodowy-debata-historykow-w-Belwederze-21-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38407,Drogi-do-Niepodleglej-kontekst-miedzynarodowy-debata-historykow-w-Belwederze-21-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39430,Nie-tylko-Dmowski-i-Paderewski-polska-akcja-dyplomatyczna-19141918-trzecia-debat.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39430,Nie-tylko-Dmowski-i-Paderewski-polska-akcja-dyplomatyczna-19141918-trzecia-debat.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40591,Nie-tylko-Legiony-Czyn-zbrojny-19141918-czwarta-debata-belwederska-historykow-Wa.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40591,Nie-tylko-Legiony-Czyn-zbrojny-19141918-czwarta-debata-belwederska-historykow-Wa.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/42354,Przede-wszystkim-legiony-Czyn-zbrojny-19141918-piata-debata-belwederska-historyk.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/42354,Przede-wszystkim-legiony-Czyn-zbrojny-19141918-piata-debata-belwederska-historyk.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/46155,Przede-wszystkim-Legiony-szosta-debata-belwederska-historykow.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/49573,Wznoszenie-zrebow-panstwa-siodma-debata-historykow-w-Belwederze-5-kwietnia-2018.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/53587,Wklad-Kosciola-w-odbudowe-Niepodleglej-osma-debata-historykow-w-Belwederze-14-cz.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/53587,Wklad-Kosciola-w-odbudowe-Niepodleglej-osma-debata-historykow-w-Belwederze-14-cz.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/61609,Sto-lat-z-tysiaclecia-Drogi-do-Niepodleglej-dziewiata-Debata-Belwederska-17-list.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/64237,Ksztaltowanie-sie-osrodkow-wladzy-listopad-1918-luty-1919-dziesiata-belwederska-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/64237,Ksztaltowanie-sie-osrodkow-wladzy-listopad-1918-luty-1919-dziesiata-belwederska-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/72802,Walka-o-granice-19181919-jedenasta-belwederska-debata-historykow-13-czerwca-2019.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/80019,Walka-o-granice-19181919-czesc-II-dwunasta-belwederska-debata-historykow-24-pazd.html

