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Obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu –
11 listopada 2019
Oddział IPN we Wrocławiu aktywnie włączył się w obchody
Święta Niepodległości, biorąc udział bądź patronując
wydarzeniom, składającym się na obchody rocznicy odzyskania
niepodległości.

 

Już na kilka dni przed 11 listopada ustawione zostały nasze niezwykle interesujące
wystawy. Można je oglądać w różnych częściach Wrocławia:

plac przed Dworcem Głównym PKP – „Triumphus Poloniae”, czyli porozbiorowe
dzieje Polski w malarstwie historycznym i batalistycznym (J. Matejko, W. i J.
Kossak, J. Suchodolski, St. Bagieński)

pl. Solny – „O Niepodległą”, czyli walki Legionów w 1914 roku

ul. Długosza 48 (nasza siedziba) – „Niepodległość”

Wydarzenia przygotowujące nas do obchodów Święta Niepodległości:

7 listopada – wieczór patriotyczny „Europa 100 lat wcześniej” w „Saloniku Trzech
Muz” we Wrocławiu, który składał się z wykładu historycznego oraz
dwuczęściowego koncertu. W pierwszej części wybrzmiały pieśni Stanisława
Moniuszki w wykonaniu Weroniki Ogonowskiej z Opery Dolnośląskiej przy
akompaniamencie Pana Wiesława Gawałka. Gawędę historyczną przybliżającą
postać wielkiego kompozytora poprowadził Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. W części drugiej koncertu usłyszeliśmy
grane na gitarach pieśni patriotyczne ściśle związane z historią ojczyzny. Każdy z
uczestników wieczoru został odznaczony biało-czerwoną kokardą narodową.

9 listopada – koncert „Rzeczpospolita Śpiewająca”  w sali kameralnej Centrum
Sztuki Impart we Wrocławiu, zorganizowany przez Fundację ”
Młoda Rzeczpospolita” i CODA Maciejówka, którego zostaliśmy partnerem.
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10 listopada – Wieczór Patriotyczny zorganizowany przez  Radę Osiedla Karłowice-
Różanka i Parafię pw. NMP Matki Miłosierdzia we Wrocławiu, na który złożyła
się prelekcja dr. Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we
Wrocławiu przybliżająca tematykę odzyskania niepodległości oraz koncert pieśni
patriotycznych.  

9–11 listopada – obchody Święta Niepodległości w Essen (uroczyste otwarcie
wystawy „Ukradzione dzieciństwo", warsztaty dla najmłodszych, seria wykładów.)

11 listopada uczestniczyliśmy jako zaproszeni goście, jako współorganizatorzy lub patroni
w wydarzeniach:

godz. 10:00 – msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym we
Wrocławiu

godz. 11:15 – przemarsz Pododdziałów Reprezentacyjnych z Rynku na pl. Wolności

godz. 11:30 – Uroczysty Apel Niepodległościowy na pl. Wolności

godz. 14:45–16:45 – otwarte stoisko edukacyjne z grami IPN w Centrum Kultury
Agora w ramach wydarzenia „Radosne Obchody Święta Niepodległości / 11/11
WOLNOŚĆ, KOCHAM I ROZUMIEM”

godz. 17:00 – Wrocławski Bieg Niepodległości 2019, którego Oddział IPN we
Wrocławiu jest patronem

https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360246.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360249.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360252.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356310.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356313.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356316.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356319.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356322.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356325.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356328.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356331.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356334.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356337.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356340.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356343.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356346.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356349.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356352.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356355.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356358.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356361.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-356364.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360084.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360087.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360090.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360093.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-360096.jpg

