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SPRAWOZDANIE
z organizacji dwóch konferencji popularno-naukowych pt. „100 lat niepodległości”, koncertów muzyki
patriotycznej pt. „Niepodległa zawsze żywa” oraz wystawy historycznej „Ojcowie niepodległości”.

WYKONANE DZIAŁANIA
Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej zorganizowała w Legnicy i Lubinie konferencje naukowe pt. „100 lat
niepodległości” włączając się w ten sposób we wspólne świętowanie doniosłej rocznicy 11 listopada 1918 r.
podejmując temat wolności ojczyzny, roli Kościoła we wspieraniu działań niepodległościowych oraz
przybliżając społeczności lokalnej sylwetki wielkich Polaków – Ojców Niepodległości.
Projekt obejmował 3 zadania:
Zadanie 1 – Organizacja dwóch sesji popularnonaukowych „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
W sesjach, które zostały zorganizowane w Legnicy i w Lubinie, udział wzięli naukowcy
i publicyści specjalizujący się w tematyce wolności politycznej i gospodarczej: prof. SGH
Zbigniew Krysiak, prof. PWT ks. Jan Klinkowski, dr Stanisław Gebhardt, dr Wojciech Myślecki,
dr Lech Stefan, mecenas Piotr Gaglig.
Sesje zostały zorganizowane w dniach 17 listopada 2018r w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
w Legnicy oraz 24 listopada 2018r w Oratorium przy parafii pw. św. Jana Bosco w Lubinie.
Sesje miały charakter otwarty. Zaproszenie do udziału zostało skierowane do mieszkańców
regionu Zagłębia Miedziowego za pomocą środków masowego przekazu (radio, internet,
ogłoszenia parafialne, plakaty w miejscach publicznych). Ponadto do osób reprezentujących
środowiska i władze lokalne zostały skierowane zaproszenia imienne.
W konferencjach udział wzięło ok.130 osób.

Zadanie 2 – Organizacja dwóch koncertów muzyki patriotycznej „Niepodległa zawsze żywa”
Koncerty zostały zorganizowane w trakcie konferencji.
Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy przygotowali i przedstawili program w dniu 17
listopada 2018r. Przedłożenia prelegentów przeplatane były akcentami patriotycznomuzycznymi tworzącymi łącznie program „Niepodległa zawsze żywa”. Koncert prowadziła pani
Anna Rzonca. Wystąpili akordeoniści: Anatolij Kopyshchyk, Szymon Strzelecki, Wiktor Strzelecki
oraz Sławomir Starzyński, pianiści Mikołaj Potoczak oraz Maciej Paliński, a także Karolina
Ziemlicka (śpiew) i Radosław Śliwiński (saksofon). Wykonali m.in. utwory F.Chopina,
M. Ogińskiego i innych polskich twórców.

Natomiast w Lubinie, w dniu 24 listopada 2018 r uczestnicy konferencji wysłuchali krótkiego
koncertu „Niepodległa zawsze żywa” w wykonaniu solistów zespołu „Rzeczpospolita
śpiewająca”: Bernardety Kot, Julii Piaseckiej oraz ks. Bartłomieja Kota. W programie znalazły
się m.in. pieśni Legionów Polskich, muzyka ludowa oraz całkiem współczesna kompozycja
„Jesteś w moim typie Polsko”.

Zadanie 3 – przygotowanie i ekspozycja wystawy historycznej „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”
Konferencji towarzyszyła opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa „Ojcowie
niepodległości” pokazująca sylwetki wybitnych Polaków i ich wkład w formowanie się naszej
ojczyzny po 123 latach niewoli.
Organizatorzy konferencji zdecydowali się wykorzystać za zgodą Instytutu Pamięci Narodowej
wystawę plenerową, składającą się z 20 opracowanych przez IPN plansz autorstwa dr Zofii
Fenrych i Mateusza Lipko, DIAK we własnym zakresie przygotował materiał do druku
i wydrukował w formacie A1 oraz zapewnił postery umożliwiające prezentację treści wystawy.
Wystawa została dotychczas wyeksponowana w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Legnicy, św Jana Sarkandra w Lubinie oraz w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.,
w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (podczas konferencji i w dniach po) oraz
w parafii pw. św. Jana Bosco w Lubinie (podczas konferencji i w dniach po). Aktualnie
w planach jest jej prezentacja w szkołach i instytucjach publicznych na terenie Zagłębia
Miedziowego.

Poniżej harmonogram ekspozycji wystawy „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”:
12-25 października 2018r.

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy

26 października – 5 listopada 2018r.

Parafia p.w. św. Jana Sarkandra w Lubinie

6 – 12 listopada 2018r.

KGHM Polska Miedź S.A. Centrala, Lubin

14 – 15 listopada 2018r.

Zespół Szkół MCKK w Lubinie

16 – 22 listopada 2018r.

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy

23 listopada – 3 grudnia 2018r.

Parafia p.w. św. Jana Bosko w Lubinie

4 – 10 grudnia 2018r.

Szkoły i parafie w Lubinie i okolicach

11- 20 grudnia 2018r.

Szkoły i parafie w Legnicy i okolicach
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INFORMACJE W MEDIACH
Na bieżąco informacje o przedsięwzięciu były zamieszczane na stronie DIAK Diecezji Legnickiej:


http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/Informacja-20.05.2018.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/zaproszenie_obchody_100-lecia_odzyskania_niepodleglosci.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/informacja_wystawa.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/Program_Konferencji_17.11.2018.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/program_szczeg_KONF_Lubin_www.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/zaproszenie_na_konferencje_17.11.18.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/relacja_z_konferencji_AK_2018_11.pdf



http://www.ak.legnica.pl/aktualnosci/sprawozdanie_Lubin_24.11.18.pdf

Na temat konferencji napisał Gość Niedzielny nr 47/2018 z 25 listopada 2018 r.
https://legnica.gosc.pl/doc/5174569.Konferencja-dla-Niepodleglej.
Na temat konferencji napisał tygodnik Niedziela nr 47/2018 z 25 listopada 2018 r.
Radio Legnica FM przeprowadziło w dniu 16 listopada 2018 r. wywiad z prezesem DIAK Diecezji Legnickiej
panem Janem Zimrozem dotyczący planowanych konferencji:
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/16-fakty-legnica/24412-konferencje-historyczne-oniepodleglosci
Ponadto Radio Legnica FM w dniu 17 listopada 2018 r. opublikowało informację o konferencji w Legnicy:
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/24427-akcja-katolicka-dla-niepodleglej

PODZIĘKOWANIA
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej wyraża serdeczne podziękowanie Instytutowi
Pamięci Narodowej za udostępnienie wystawy, Fundacji KGHM Polska Miedź za wsparcie finansowe
przedsięwzięcia oraz wszystkim wolontariuszom, dzięki którym przedsięwzięcie mogło dojść do skutku.
Specjalne podziękowania kierujemy do gospodarzy miejsca konferencji - ks. prof. Bogusława Drożdża oraz
ks. Stanisława Gorczakowskiego, a także prelegentów i artystów, którzy zechcieli wziąć udział w obradach.

Sprawozdanie przygotowała:
Monika Gazda, sekretarz DIAK Diecezji Legnickiej

Lubin, 3 grudnia 2018r
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