
Wydarzenia związane
z Narodowym Świętem Niepodległości 2019

7 listopada 
VIII Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską”, 
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71 

8 listopada o godz. 11:11
Zgłoszone szkoły biorą udział w akcji Ministra Edukacji Narodowej 
pod nazwą "Szkoła do hymnu" – uczniowie i nauczyciele zaśpiewają hymn 
Polski.

8 listopada, godz. 11:45
II Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości, 
tereny osiedla Pojezierze

8 listopada 
XIV Turniej rekreacyjno-sportowy dla młodzieży szkół średnich z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości, 
organizator: Klub 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania w Olsztynie 

8 listopada, godz. 13:00
spotkanie „Dążąc do polskości”
- promocja archiwalnych numerów „Gazety Olsztyńskiej”,
- podsumowanie konkursu historyczno-fotograficznego „16x90”.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1 Maja 5 (sala konferencyjna)

10 listopada, godz. 13:00
Niedziela w Muzeum i finisaż wystawy „W służbie niepodległości. Telegramy 
patriotyczne 1895-1939”
13:00 oprowadzanie kuratorskie
14:00 gawędy kolekcjonerskie
Zamek olsztyński

10 listopada, godz. 14:00
Warsztaty „Wokół Święta Niepodległości” 
14:00 kokarda narodowa - warsztaty
15:15 pokaz fotografii „Warmia w obiektywnie uczniów i seniorów”
Muzeum „Dom Gazety Olsztyńskiej”

11 listopda, godz. 11:00
Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
11:00 msza, katedra św. Jakuba
12:15 przemarsz na Plac Solidarności
12:30 uroczystości na Placu Solidarności
13:30 defilada
13:45 złożenie kwiatów pod tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego, budynek 
Urzędu Marszałkowskiego



11 listopada, godz. 11:11 
III Bieg Niepodległości, 
okolice CRS Ukiel, 

11 listopada, godz. 12:00 
występ chóru Pasjonata z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W programie: hymn państwowy, pieśni patriotyczne: „Kadrówka”, „Rozkwitały 
pęki białych róż”, „O mój rozmarynie”, „Jak długo w sercach naszych” oraz 
jeden z utworów Stanisława Moniuszki z okazji roku moniuszkowskiego.
pl. Jana Pawła II

11 listopada, godz. 12:00 
Klasyczna parada niepodległościowa
przejazd ze Starego Miasta na Plac Solidarności

11 listopada, godz. 15:00 
lokalne obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
siedziba SP34, ul. Herdera 

11 listopada, godz. 18.30
Koncert „Bóg Honor Ojczyzna” w wykonaniu chórów: chóru dziecięco-
młodzieżowego Our Music i chóru Magnificat,
kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Bajkowa 15.

12  listopada 2019, godz. 18:00
Wieczornica niepodległościowa pod hasłem „Niepokonani”
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71 

Wydarzenia organizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Filia nr 2, ul. Świtezianki 4
- 7.11 "Rodzinny test wiedzy historycznej z nagrodami". Wydarzenie 
całodniowe.
- 8.11, godz. 10:15 "Kto Ty jesteś? Polak mały!" - zajęcia literackie dla 
trzylatków. 
- 18.11, godz. 10:30 „Został tylko żuraw. Jan Franciszek Rutkowski strażnik 
pamięci o Wołyniu” - spotkanie autorskie z Helena Piotrowską. 

Multicentrum, ul. Limanowskiego 8
8-12.11, godz. 8:00-13:00 będą organizowane następujące zajęcia:
- makatka Niepodległości,
- zajęcia graficzne przedstawiające najważniejsze postacie, wynalazki i 
wydarzenia dwudziestolecia międzywojennego w Polsce,
- pomniki kultury w kraju Orła Białego,
- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem konsoli sensorycznej  K-First
Wszystkich zainteresowanych warsztatami w Multicentrum obowiązują zapisy 
pod nr tel.:  89 526 65 17.



Filia nr 4, al. Przyjaciół 15
- 13.11, godz. 16:00 "Niepodległość na starej fotografii"
- 21.11, godz. 16:00 w cyklu "Herbatka z motywem literackim” spotkanie „Na
niepodległościową nutę”

Filia nr 6, ul. Jarocka 65
- 7.11, godz. 12:15 „Baśniowa historia Polski” - zajęcia teatralno-plastyczne 
dla grup zorganizowanych,
-  9.11 „Kocham Cię Polsko” - całodniowy quiz wiedzy o ojczyźnie dla dzieci z 
drobnymi nagrodami,
- 12.11 „Drogi do niepodległości” - wystawa książek z okazji odzyskania 
niepodległości.

Filia nr 9, ul. Żołnierska 47
- 9.11, godz. 9:30 Mały Festiwal Legend Patriotycznych - zajęcia literacko-
teatralne dla uczniów SP 22.

Abecadło, al. Piłsudskiego 16 
- 6-8.11, godz. 10:00 warsztaty dla przedszkolaków pt "Kto Ty jesteś? Polak 
Mały".

Filia nr 12, ul. Hanki Sawickiej 2
- 7-15.11 wystawa książek na temat odzyskania niepodległości w 1918 roku,
- 7.11, godz. 15:30 zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. Głośne czytanie 
fragmentów książek „Katechizm polskiego dziecka”, „Poznajemy nasz kraj” i 
„Czy znasz ten kraj”.

Filia nr 13, ul. Sikiryckiego 9
- 9.11, godz. 11:30 Klub Trzynastkowych Moli Książkowych „Legenda o 
Lechu, Czechu i Rusie”, zajęcia dla dzieci,
- 12-14.11 zajęcia dla grup zorganizowanych; tematy do wyboru: „Święto 
mojej Ojczyzny” i „Polska w legendach”.

Filia nr 15, ul. Obrońców Tobruku 15/2U
- 8-12.11 wystawa książek „Polska-moja ojczyzna”.

Filia nr 16, ul. Bałtycka 145
- 7.11 godz. 15:00 „Kotyliony narodowe” zajęcia plastyczne (zajęcia dla dzieci
indywidualnych).

Filia nr 18, ul. Żytnia 71
- 5-12.11 wystawa literatury ,,Niepodległa Polska".


