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Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości
– świętuj z nami!
100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Jak świętowaliśmy
w Lublinie?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 listopada 2018 r. na konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim został
zaprezentowany program obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości na
Lubelszczyźnie. Udział w niej wziął również dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Lublinie, Marcin Krzysztofik, który zaprezentował działania lubelskiego IPN.

Co działo się w ramach obchodów Święta Niepodległości? 

Łuków świętował 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wykłady historyków z1.
lubelskiego IPN – 23 października 2018

Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”2.
– Warszawa, 7–8 listopada 2018

Prelekcja prof.  Marka Wierzbickiego pt. "Ojcowie Polskiej Niepodległości",3.
Publiczna Szkoła Postawowa nr 2 w Pionkach – 8 listopada 2018
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Otwarcie wystawy IPN pt. "Ojcowie Niepodległości", okolicznościowa prelekcja4.
prof. Marka Wierzbickiego oraz konkurs historyczny dla uczniów, Publiczna Szkoła
Podstawowej w Garbatce-Letnisko – 8 listopada 2018 r.

Odsłonięcie pomnika na 100. rocznicę odzyskania niepodległości – Mokrelipie, 85.
listopada 2018

Wywiad z prof. Markiem Wierzbickim na temat 100-ej rocznicy odzyskania6.
Niepodległości przez Polskę dla TVP Lublin – 9 listopada 2018 r.

Spotkanie historyczne „Nie było Jej , a jest…” – porozmawiajmy o Niepodległej –7.
Lublin, 9 listopada 2018

Turniej Historycznych Gier Planszowych IPN, Pionki –10 listopada 2018 r. godz.8.
16-00. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej cc. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” z9.
okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości – Lublin, 10 listopada 2018

Piknik patriotyczny „Służymy Niepodległej” – stoisko z publikacjami i grami10.
planszowymi – Lublin, 10 listopada

Piłka nożna i patriotyzm. Świętowaliśmy niepodległość podczas meczu – Lublin, 1011.
listopada 2018

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości – Lublin, 11 listopada 201812.

Prelekcja prof.  Marka Wierzbickiego pt. "Ojcowie Polskiej Niepodległości", Kościół13.
parafii rzymsko-katolickiej  pod wezwaniem Św. Mikołaja w Jedlni Kościelnej-
Poświętnem – 11 listopada 2018 r.

Młodzież zaśpiewała w Filharmonii Lubelskiej „Dla Niepodległej” – 11 listopada14.
2018

Wykład dr hab. Toamsza Panfila "Ojcowie naszej Niepodległości" w Parafii pw. św.15.
Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie - 11 listopada 2018 r.

III Nocna Mila Niepodległości – Lublin, 11 listopada 201816.

Prezentacja wystawy pt. "Ojcowie Niepodległości" w czasie uroczystości 100-lecia17.
odzyskania Niepodległości przez Polskę w Pionkach – 11 listopada 2018 r.

Dodatek historyczny IPN „Przez pracę i krew do Niepodległej” – 14 listopada 201818.

 

Dodatkowo IPN Lublin wsparł Patronatem Honorowym wiele działań edukacyjnych,
konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje społeczne,
kluby sportowe. Nasza instytucja postarała się również o wydanie folderów informacyjnych
o ojcach polskiej niepodległości. Szef lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
przypomniał również, że działania IPN, mające na celu uświetnić 100. rocznicę odzyskania
niepodległości, prowadzone są już od dłuższego czasu. i nie obejmują wyłącznie Lublina,
ale także inne ośrodki w województwie. Powołał się przy tym na cykl wykładów prowadzony
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w ramach Akademii Niepodległości w Świdniku, Włodawie i Krasnymstawie oraz na
wystawę Ojcowie Niepodległości, która przemierzała biało-czerwonym szlakiem miasta
naszego regionu.

 

 

 

 

Pobierz pakiet edukacyjny #mojaniepodległa

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59728,Pakiet-edukacyjny-mojaniepodlegla.html

