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Kalendarium obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

  

Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony w tym roku po raz siódmy
jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ma być wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim
więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni
ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło
Armii Krajowej.

W ramach obchodów Oddział IPN w Katowicach jest organizatorem i współorganizatorem
szeregu wydarzeń, skierowanych zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych:

22 lutego – „Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948” – wykład otwarty Moniki Bortlik-
Dźwierzyńskiej (OBEN Katowice) w ramach cyklu edukacyjnego „Spotkania z historią” –
Częstochowa, Biblioteka Publiczna, al. NMP 22, godz. 12.00

22 lutego – „Zbrodnia jednak nie-doskonała. Akcja „Lawina” komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa przeciwko zgrupowaniu partyzanckiemu NSZ „Bartka” – wykład otwarty
Ryszarda Mozgola (OBEN Katowice) – Muzeum Miasta Jaworzna, godz. 17.00

24 lutego – obchody wojewódzkie - program dostępny TUTAJ

24 lutego – „Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe” – prelekcja Tomasza
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Goneta (OBEN Katowice) – Dom Kultury w Koziegłowach, godz. 18.00

26 lutego - Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żorach - Leśna
Strzelnica "Dębina", godz. 8:30 - 14:30

28 lutego – projekcja filmu „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” (reż. J. Frankowski) –
Katowice, Przystanek Historia, godz.  18.00

1 marca – „Józef Franczak "Laluś" - ostatni partyzant. Żołnierz polskiego podziemia
niepodległościowego” – wykład dr Korneli Banaś (OBEN Katowice) – Miejska Biblioteka
Publiczna w Jaworznie, godz. 10.00

1 marca – „W samo południe” – projekcja filmu „Zapora” połączona z miniwykładem oraz
konkursem wiedzy o niepodległościowym podziemiu – spotkanie dla młodzieży – Katowice,
Przystanek Historia, godz. 12.00  

1 marca – „Zbrodnia jednak nie-doskonała. Akcja „Lawina” komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa przeciwko zgrupowaniu partyzanckiemu NSZ „Bartka” – wykład otwarty
Ryszarda Mozgola (OBEN Katowice) – Siemianowickie Centrum Kultury  „Bytków”, godz.
18.00

1 marca – „Żołnierze Wyklęci. Niepodległość Polski a sytuacja międzynarodowa
1945-1947" - wykład Mirosława Sikory (OBBH Katowice) - Racibórz: Dom Kultury
"Strzecha", godz. 11.15

2 marca – „Nowe rozdanie. Żołnierze Wyklęci wychodzą z impasu" – prelekcja Adama
Kondrackiego z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Katowicach –
Katowice, Przystanek Historia, godz. 17.00

2 marca – prelekcja Eweliny Małachowskiej (OBEN Katowice) na temat ekshumacji,
połączona z prezentacją filmu "Kwatera Ł" – Ruda Śląska, Miejska Biblioteka Publiczna, filia
nr 21, ul. Grzegorzka 8, godz. 17.00

3 marca – pokaz filmu „Zapora”, poprzedzony prelekcją Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej
(OBEN Katowice) – Muzeum Saturn w Czeladzi, godz. 17.00

3 marca – pokaz filmu „Zapora” – Teatr Sztuk w Jaworznie, godz. 18.00

1-3 marca – Historia na 6! – internetowy konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi dla
zwycięzców – profil Przystanku Historia na portalu społecznościowym Facebook 

9 marca – „Zbrodnia prawie doskonała” – rozmowa z prokuratorem Dariuszem Psiukiem z
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach na
temat śledztwa i poszukiwań żołnierzy NSZ zamordowanych przez UB w 1946 r. w
Grodkowie – spotkanie w ramach cyklu „Czwartek z historią” – Katowice, Przystanek
Historia, godz. 17.00



14 marca – „Józef Franczak "Laluś" – ostatni partyzant. Żołnierz polskiego podziemia
niepodległościowego” – wykład dr Korneli Banaś (OBEN Katowice) – Miejska Biblioteka
Publiczna w Mysłowicach, godz. 10.00

15 marca – „Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe” – wykład otwarty Tomasza
Goneta (OBEN Katowice) w ramach cyklu edukacyjnego  „Spotkania z historią” –
Częstochowa, Biblioteka Publiczna, al. NMP 22, godz. 12.00

16 marca – „Zapora” – projekcja filmu w ramach cyklu „Spotkania z historią najnowszą” –
Muzeum Miasta Jaworzna, godz. 11.00, 17.00

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Kalendarium będzie ulegało rozbudowie wraz z organizacją kolejnych spotkań.


