
100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

Roboczy kalendarz wydarzeń na terenie powiatu słubickiego, stan na 31.01.2018. 

 

Propozycje działań gminy Słubice: 

• Styczeń 2018 – pierwszy z 11 dużych eventów sportowych pod wspólną nazwą "Sportowe Święto 

Wolności – Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości” organizowanych przez Słubicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji. W każdym miesiącu odbywać się będą różne wydarzenia sportowe (m.in. halowe 

turnieje, festyn na lodowisku, wyścigi rowerowe, zawody w pływaniu).  

• 17 września 2018 - odsłonięcie pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości, ufundowanego 

przez gminę Słubice, który stanie przy placu Sybiraków w Słubicach. 

• Październik 2018 – uroczysty koncert muzyki polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania 

Niepodległości organizowany przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w Collegium Polonicum w 

Słubicach. 

• 11 listopada 2018 – Msza Święta za Ojczyznę z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków kombatanckich. 

• 11 listopada 2018 o godz. 11.11. - Słubicki Narodowy Bieg 100-lecia odzyskania Niepodległości 

organizowany przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji – jeden ze stu biegów odbywających się tego 

dnia w całej Polsce pod wspólną nazwą "Od Bałtyku do Tatr". Bieg będzie ostatnią imprezą w ramach 

cyklu "Sportowe Święto Wolności – Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości”.  

• Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, związanych z tematyką 100-lecia odzyskania Niepodległości, 

m.in. lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne, prezentacje multimedialne i wystawy 

literatury polskiej – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice. 

 

Propozycje działań gminy Rzepin: 

• Sztafeta Niepodległości – Bieg sztafetowy po trasie przebiegającej przez wszystkie gminy Powiatu 

Słubickiego – listopad 2018. 

• Wykład – Skąd jesteśmy? – październik 2018. 

• Plener malarski – Wolna Ojczyzna – czerwiec 2018. 

• Koncert patriotyczny – MDK Rzepin – listopad 2018. 

• II Bieg Św. Huberta po Puszczy Rzepińskiej – Starościn – Rzepin – Starościn – 10 km (03.11.2018). 

• Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – Plac Ratuszowy w Rzepinie –11.11.2018. 

 



Propozycje działań gminy Górzyca: 

• „Łączy nas historia” impreza plenerowa - Górzyca 01.09.2018. 

• Pełni wdzięczności za dar „NIEPODLEGŁOŚCI” koncert w kościele parafialnym Matki Łaski Bożej w 

Górzycy, połączony z festynem parafialnym - 11.11.2018. 

• Akademia z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2018. 

• Patriotyczne Spotkania z Poezją – listopad 2018. 

 

Propozycje działań gminy Cybinka: 

• Koncert przygotowany przez Ognisko Muzyczne w Cybince – listopad 2018. 

 

Propozycje działań gminy Ośno Lubuskie: 

• Gra miejska: "Ośno wczoraj i dziś" – wrzesień/październik 2018. 

• Koncert Finałowy z cyklu "Convallaria" – lipiec/sierpień 2018. 

• Festiwal Piosenki Polskiej: „Od odzyskania niepodległości do współczesności” –21-31 maja 2018. 

• Coroczna sesja naukowa "Colloquia Lubuskie" – marzec 2018. 

 

Propozycje działań powiatu słubickiego: 

• Wspólne sadzenie „Dębów Niepodległości” w gminach powiatu słubickiego – listopad 2018. 

• Uroczystość w Collegium Polonicum (panel historyczny, część artystyczna, wystawa prac 

plastycznych i fotograficznych) – listopad 2018. 

• Nabożeństwo ekumeniczne, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w kościele – wydarzenie z 

udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń i związków kombatanckich – 11.11.2018. 

• Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Sztafeta pokoleń w drodze do niepodległości. 

Historia jednej rodziny” – wrzesień/listopad 2018. 

• Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców Słubic dotyczącego postaw 

patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego – wrzesień 2018. 

• Prezentacja spektaklu teatralnego dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej: „Droga do 

wolności” - przy współpracy SMOK-a – październik/listopad 2018. 

• Literacki konkurs pt. „Wybitni Polacy w trudnych czasach” – wrzesień 2018. 



• Konkursu piosenki i pieśni patriotycznej. Występ laureatów konkursu oraz zespołu Forte na 

planowanej uroczystości powiatowej w Collegium Polonicum – wrzesień/listopad 2018. 

• Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej w obiektywie” – październik 

2018. 

• Konkurs plastyczny (luty 2018) oraz konkurs historyczny (kwiecień 2018) dla szkół 

ponadpodstawowych.  

 

Propozycje kościoła: 

• Bieg sztafetowy z Rzepina na Jasną Górę – w intencji naszej Ojczyzny – 19-22 kwietnia 2018. 

• Warsztaty muzyczne zmierzające do wykonania koncertu „W mocy Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

Kościoła i świata”. Warsztaty prowadzą muzycy Piotr Pałka, Paweł Bębenek, Hubert Kowalski w 

dniach 15-17 czerwca 2018. 

• Parafialne odpusty – kościoły pod wezwaniem patronów różnych zawodów i formacji dają okazję 

dostrzeżenia wkładu w budowanie Niepodległej Ojczyzny przez ludzi konkretnych zawodów i 

formacji:  

• 3 maja 2018 – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Słubice.  

• 19 maja 2018 – z racji św. Andrzeja Boboli, patrona Polski – Białków. 

• 29 lipca 2018 – z racji św. Jakuba – Ośno Lubuskie. 

• 14 sierpnia 2018 – św. Maksymilian Kolbe – relikwie Słubice parafia pw.Ducha Świętego.  

• 11 listopada 2018 – Uroczysta Msza za Ojczyznę.  

• 26 sierpnia 2018 – Matki Bożej Częstochowskiej - Cybinka. 

• 4 września 2018 – św. Huberta, Patrona Myśliwych. 

• 25 listopada 2018 –św. Katarzyny, Patronki Kolejarzy – Rzepin.  

 

Propozycje działań wspólnych: 

• „Związek Nauczycielstwa Polskiego a 100-lecie niepodległości Polski” – uroczystość w Collegium 

Polonicum; 2 marca 2018 r., godz. 17.00. Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Słubicach, współorganizatorzy: powiat słubicki oraz gmina Słubice. 

• Konkurs plastyczno-fotograficzno-historyczny „Nasza szkoła / przedszkole w wolnej, niepodległej 

Polsce” – styczeń / luty 2018. Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Słubicach, patronat honorowy: starosta słubicki Marcin Jabłoński oraz burmistrz Słubic Tomasz 

Ciszewicz. 


