Instytut Pamięci Narodowej - Katowice
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/85131,Kalendarz-Z-mysla-o-Niepodleglej-na-rok-2020.html
2022-06-26, 19:37

Kalendarz „Z myślą o Niepodległej” na rok 2020
W dniach od 18 do 20 grudnia 2019 r. ponad trzysta osób
odwiedziło katowicki Przystanek Historia, by odebrać kalendarz
„Z myślą o Niepodległej”.

Kalendarz ścienny na 2020 r. „Z myślą o Niepodległej” jest trzecim z serii kalendarzy
wydawanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach w kolejnych latach świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zamierzeniem twórców jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy brali
udział w walkach o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Dzięki
starannej selekcji archiwalnych zdjęć oraz opatrzeniu ich opisami historycznymi, kalendarz
pełni również funkcje edukacyjne.
Strony wydawnictwa na 2020 rok poświęciliśmy wydarzeniom roku 1920 na Górnym
Śląsku. Kalendarz zawiera zdjęcia związane z czesko-polskim konﬂiktem o Śląsk Cieszyński
oraz II powstaniem śląskim – jednym z niewielu zwycięskich polskich zrywów
powstańczych. W jego następstwie zlikwidowano złożoną z niemieckich funkcjonariuszy
policję bezpieczeństwa Sipo i utworzono Policję Górnego Śląska, której połowę
funkcjonariuszy stanowili Polacy. W efekcie po raz pierwszy polskiej ludności Górnego
Śląska zapewniono bezpieczeństwo, a aktywistom polskim ochronę i swobodę działania
przed wyznaczonym na dzień 20 marca 1921 r. plebiscytem.
Wydawnictwo zostało przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w
Katowicach.
Koncepcja: Aleksandra Korol-Chudy, Zbigniew Gołasz
Kwerendy, opisy: Zbigniew Gołasz

Współpraca i konsultacje: Grzegorz Grześkowiak, Witold Iwaszkiewicz
Projekt graﬁczny: Bogusław Nikonowicz www.nikostudio.pl
W kalendarzu wykorzystano fotograﬁe ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w
Katowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Grzegorza
Grześkowiaka, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny, Muzeum w Chorzowie,
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
***
Na kartach pierwszego kalendarza „Z myślą o Niepodległej” na rok 2018 przedstawiono
dwunastu działaczy, dążących do włączenia Górnego Śląska w granice odradzającej się
Rzeczypospolitej.
Drugi kalendarz z cyklu „Z myślą o Niepodległej” poświęcony był wydarzeniom roku 1919
na Górnym Śląsku. Kalendarz zawiera zdjęcia związane z czesko-polskim konﬂiktem o Śląsk
Cieszyński oraz I powstaniem śląskim. Z kart kalendarza spoglądają nasi przodkowie,
czynnie realizujący wyszytą na sztandarach maksymę „Ojczyzno moja, gdy Cię mogę
wspierać, nie żal mi cierpieć, nie żal mi umierać”. To dzięki ich oﬁarności i poświęceniu
Śląsk po kilku stuleciach powrócił do Polski.
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