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Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości
zorganizowane przez Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach

  

  

  

  

  

 

8 listopada 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H.
Sławika przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyła się konferencja prasowa na temat obchodów
100. rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowanych przez Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach.

W konferencji  wzięli  udział:  dr  Andrzej  Sznajder,  dyrektor  Oddziału IPN w Katowicach,
Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz
Zbigniew Gołasz (OBEN IPN Katowice).

Dr Andrzej Sznajder podsumował dotychczasowe działania zorganizowane przez katowicki
oddział  IPN dla upamiętnienia  100.  rocznicy odzyskania niepodległości.  Katowicki  IPN
przygotował  też  publikacje,  poświęcone  m.in.  Wojciechowi  Korfantemu  i  powstańcom
śląskim, przypomniał o inicjatywie renowacji nagrobków powstańców śląskich; pod koniec
października zakończono prace przy odnowieniu pięciu grobów w Chorzowie. „Kilka dni
temu zgłosili się do nas członkowie rodziny szóstego powstańca. Wiedzieliśmy, że jego grób
jest gdzieś na cmentarzu starochorzowskim, ale nie było wiadomo gdzie. Dziś już to wiemy,
grób również w przyszłym roku zostanie odtworzony" – zapowiedział dyrektor Sznajder.

Koncert z udziałem gwiazd, konkursy dla uczniów, publikacje, kalendarz – to tylko niektóre
działania katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podejmowane w tym roku dla
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uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pracownicy katowickiego IPN przygotowali  też drugi  już kalendarz z  cyklu "Z myślą o
Niepodległej",  poświęcony  wydarzeniom  1919  r.  na  Górnym  Śląsku.  Zawiera  zdjęcia
związane  z  czesko-polskim  konfliktem  o  Śląsk  Cieszyński  i  I  Powstaniem  Śląskim.  19
listopada rozpocznie się akcja „100 kalendarzy na stulecie odzyskania niepodległości” –
pierwsze 100 osób, które zgłosi się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w
Katowicach przy ul. św. Jana 10 otrzyma kalendarz bezpłatnie.

Ryszard Mozgol omówił projekty edukacyjne realizowane przez OBEN IPN w Katowicach, w
tym konkurs „W Rzeczypospolitej i  poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach
1918-2018”.  Przedstawił również dzienikarzom założenia X edycji projektu edukacyjnego
Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”. 

Po  konferencji  o  godz.11.00 w Przystanku Historia  IPN w Katowicach odbyła  się  gala
finałowa konkursu „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach
1918-2018”.

Informacja oprac. w oparciu o materiały własne i depeszę PAP.

Program:

4  listopada  2018  Częstochowa  –  Katowicki  oddział  IPN  na  jasnogórskich
obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

5 listopada 2018  Cieszyn – Akademia Niepodległości

6 listopada 2018, Żory – Premiera przedstawienia „Poziomki” w wykonaniu
Teatru Szkolnego „Ławeczka”

8  listopada  2018,  Katowice  –  Gala  finałowa  konkursu  „W  Rzeczypospolitej  i
poza  nią  –  losy  polskich  rodzin  na  Śląsku  w  latach  1918-2018”

9 listopada 2018, Chorzów – Bieg Niepodległości w Chorzowie

10 listopada 2018 godz.11.15 – Pierwsza audycja historyczno-edukacyjna w
cyklu „Nieśmiertelni – historia oddziałów Bartka"

10 listopada 2018, Czechowice-Dziedzice – dr Andrzej Sznajder, dyrektor
Oddziału IPN w Katowicach wziął udział w odsłonięciu odbudowanego Pomnika
Wolności

10–11 listopada 2018, Katowice – Uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości „W bieli i czerwieni”. W głównych
obchodach wziął udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach

11 listopada 2018, Toszek – Prelekcja Angeliki Blindy (OBEN IPN Katowice) pt.
„Niepodległość Polski na Śląsku”

11 listopada 2018, Pewla Ślemieńska (gm. Świnna) – Odsłonięcie tablicy w

https://dzieje.pl/aktualnosci/roznorodny-program-katowickiego-ipn-na-100-lecie-niepodleglosci
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60676,Katowicki-oddzial-IPN-na-jasnogorskich-obchodach-100-lecia-odzyskania-przez-Pols.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60676,Katowicki-oddzial-IPN-na-jasnogorskich-obchodach-100-lecia-odzyskania-przez-Pols.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60676,Katowicki-oddzial-IPN-na-jasnogorskich-obchodach-100-lecia-odzyskania-przez-Pols.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60220,Akademia-Niepodleglosci-w-Cieszynie-5-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60220,Akademia-Niepodleglosci-w-Cieszynie-5-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61249,Premiera-przedstawienia-Poziomki-w-wykonaniu-Teatru-Szkolnego-Laweczka-Zory-6-li.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61249,Premiera-przedstawienia-Poziomki-w-wykonaniu-Teatru-Szkolnego-Laweczka-Zory-6-li.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61249,Premiera-przedstawienia-Poziomki-w-wykonaniu-Teatru-Szkolnego-Laweczka-Zory-6-li.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/edukacja/konkursy-historyczne/47914,Gala-finalowa-konkursu-W-Rzeczypospolitej-i-poza-nia-losy-polskich-rodzin-na-Sla.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/edukacja/konkursy-historyczne/47914,Gala-finalowa-konkursu-W-Rzeczypospolitej-i-poza-nia-losy-polskich-rodzin-na-Sla.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/edukacja/konkursy-historyczne/47914,Gala-finalowa-konkursu-W-Rzeczypospolitej-i-poza-nia-losy-polskich-rodzin-na-Sla.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61039,Bieg-Niepodleglosci-w-Chorzowie-9-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61039,Bieg-Niepodleglosci-w-Chorzowie-9-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61135,Pierwsza-audycja-historycznoedukacyjna-w-cyklu-Niesmiertelni-historia-oddzialow-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61135,Pierwsza-audycja-historycznoedukacyjna-w-cyklu-Niesmiertelni-historia-oddzialow-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61135,Pierwsza-audycja-historycznoedukacyjna-w-cyklu-Niesmiertelni-historia-oddzialow-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61315,Odsloniecie-odbudowanego-Pomnika-Wolnosci-Czechowice-Dziedzice-10-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61315,Odsloniecie-odbudowanego-Pomnika-Wolnosci-Czechowice-Dziedzice-10-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61315,Odsloniecie-odbudowanego-Pomnika-Wolnosci-Czechowice-Dziedzice-10-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61315,Odsloniecie-odbudowanego-Pomnika-Wolnosci-Czechowice-Dziedzice-10-listopada-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61144,Uroczystosc-upamietniajaca-100-rocznice-odzyskania-przez-Polske-Niepodleglosci-W.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/60904,Prelekcja-Angeliki-Blindy-Niepodleglosc-Polski-na-Slasku-Toszek-11-listopada-201.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61597,Odsloniecie-tablicy-w-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-przez-Polske-Pewla-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/61597,Odsloniecie-tablicy-w-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-przez-Polske-Pewla-.html


100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada 2018, Katowice – Muzyka NIEPODLEGŁA. Koncert Miuosh – FDG.
Orkiestra – NOSPR. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach jest
partnerem przedsięwzięcia.

15–16 listopada 2018, Gliwice – Międzynarodowa konferencja naukowa „Rok 1918
na Górnym Śląsku”

19 listopada 2018 Katowice – Akcja „100 KALENDARZY NA STULECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

PLIKI DO POBRANIA
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