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Uroczystości z okazji 100-lecia niepodległości
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10 listopada 2018 roku
Widowisko historyczne „Zdobycie pociągu pancernego
pod Rynarzewem” przygotowane przez BSMH Perun

godz. 13.00
stacja kolejki wąskotorowej
ul. Kolejowa 4

Piknik militarny „Służymy Niepodległej”

godz. 13.00
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego
ul. Andersa

Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

godz. 17.00
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Fałata 32

Koncert zespołu „Golec Uorkiestra”

godz. 18.00
Filharmonia Koszalińska
ul. Piastowska 2

11 listopada 2018 roku
Polowa msza św. w intencji Ojczyzny

godz. 10.00
Rynek Staromiejski

Nabożeństwo ekumeniczne w intencji Ojczyzny

godz. 10.00
Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska
ul. Połczyńska 1

Uroczystości na Rynku Staromiejskim

około godz. 10.45
Rynek Staromiejski

Koszalińska Parada Niepodległości z Rynku Staromiejskiego na
pl. Zwycięstwa, prowadzona przez Józefa Piłsudskiego na
koniu

około godz. 11.45
ul. Zwycięstwa

Złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego

około godz. 12.15
pl. Zwycięstwa

powrót na Rynek Staromiejski

około godz. 12.30

prezentacja sprzętu wojskowego

ul. Młyńska

„Z pieśnią patriotyczną ku niepodległej”. Wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych, które rozpocznie Chór Politechniki
Koszalińskiej „Canzona” oraz ogłoszenie wyników konkursów
wiedzy historycznej o Polsce skierowanych do uczniów szkół
podstawowych i średnich oraz gimnazjów, których
organizatorem jest Koszaliński Komitet Obchodów Ważnych
Rocznic Narodowych oraz Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Po zakończeniu imprezy przed ratuszem uroczystości
będą kontynuowane w Archiwum Państwowego

scena City-Boxu
Rynek Staromiejski

warsztaty kaligraﬁczne pt. „Listy i odezwy niepodległościowe”,
podczas których każdy będzie mógł na chwilę stać się
Marszałkiem Józefem Piłsudskim zwracając się do Narodu
Polskiego

Archiwum Państwowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

warsztaty genealogiczne dla dzieci, podczas których uczestnicy
będą mieli możliwość prześledzenia losów swoich przodków aż
do 1918 r.
warsztaty plastyczne dla dzieci – konkurs na najpiękniejszy
kotylion niepodległościowy
pokaz mody historycznej
pokazy unikatowych archiwaliów audiowizualnych – ﬁlmów i
zdjęć z początku XX w. zachowanych w zasobach archiwów
państwowych
pokazy rekonstrukcji historycznej
pokazy militariów i sprzętu wojskowego
prezentacja pojazdów prywatnych biorących udział w
Koszalińskiej Paradzie Niepodległości
wystawa pt. „Niepodległa Regionalna” prezentująca czyn
niepodległościowy w zasobach z archiwów rodzinnych,
przygotowana na podstawie archiwaliów pochodzących ze
spuścizn i darów z zasobu Archiwum Państwowego w
Koszalinie
wystawy Archiwum Akt Nowych: „W drodze do niepodległości”
i „Kobiety w Niepodległości”
wystawa poświęcona Urszuli Ledóchowskiej
wystawa „Generał Antoni Paweł Sułkowski i I Pułk Piechoty w
działaniach zbrojnych” przygotowana na podstawie
dokumentów zachowanych w zasobie Archiwum Państwowego
w Lesznie oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu
wystawa prezentująca wydawnictwa, publikacje, czasopisma i
opracowania współczesne dotyczące czynu
niepodległościowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
wydawnictw archiwów państwowych
spektakl „Wyzwolenie” w reż. Tomasza Mana (cena biletów:
11 zł)

godz. 19.00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1

„Dzień Niepodległości” organizowany przez Radę Osiedla
Jamno - Łabusz

godz. 17.00
świetlica przy ul. Koszalińskiej 68

Ogień Niepodległości – podpalenie pomnika „Płonące Ptaki”
Władysława Hasiora przygotowane przez Huﬁec Ziemi
Koszalińskiej ZHP i BSMH Perun

godz. 19.00

Zakończenie I Polonijnego Konkursu Literackiego o Buławę
Marszałka Józefa Piłsudskiego na wiersz pt. „Tam gdzie
kamienie mówią po polsku”.

Organizator: Związek Piłsudczyków
RP, Okręg Środkowopomorski
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