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KALENDARZ CENTRALNYCH
OBCHODÓW OGÓLNOPOLSKICH
08 lutego 2018 r. - czwartek
Uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej.
CZSW w Warszawie.
11 lutego 2018 r. - niedziela
Uroczysta zmiana posterunku przed Grobem
Nieznanego Żołnierza w Warszawie dokonana
przez funkcjonariuszy SW.
01 marca 2018 r. - czwartek
Udział funkcjonariuszy SW w centralnych obchodach
Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych .
Warszawa.
11 kwietnia 2018 r. - środa
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wyzwania
współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii
do praktyki”. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
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29 czerwca 2018 r. - piątek
Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski SW.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Wrzesień 2018 r.
Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych
funkcjonariuszy SW.
Muzeum Katyńskie w Warszawie.
11 listopada 2018 r. - niedziela
Uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
6 -7 lutego 2019 r. - środa - czwartek
VI Kongres Penitencjarny.
Warszawa.
08 lutego 2019 r. - piątek
Obchody Święta Służby Więziennej.
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KALENDARIUM REGIONALNE
Cały rok 2018.
Akcja „Ze sztandarem i dumą”.
Funkcjonariusze kampanii honorowej
OISW w Rzeszowie uczą młodzież szacunku do tradycji
i barw narodowych oraz szkolą z zasad ceremoniału
flagowego i sztandarowego .
„Kultura w mundurze”
W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
SW - podczas wydarzeń kulturalnych - przedstawia swoją
100-letnią historię i tradycję oraz teraźniejszość.
OISW w Rzeszowie.
Luty-maj 2018 r.
„Wszechnica profilaktyki społecznej w 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości.”
Projekt skierowany do słuchaczy szkolenia zawodowego
funkcjonariuszy SW oraz dzieci i młodzieży z okolicznych
miejscowości. OSSW w Kulach.
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Marzec 2018 r.
„100-lecie Służby Więziennej”
Wystawa prezentująca historię SW połączona
z konkursem dla młodzieży dotyczącym wiedzy o SW.
OISW w Katowicach.
Marzec 2018 r.
Wystawa „ Historia Kalendarza Więziennego”,
podczas której prezentowane będą kalendarze
więzienne od początku powstania więziennictwa.
OISW w Olsztynie.
8 maja 2018 r. - wtorek
Otwarcie Izby Pamięci w piwnicach
AŚ w Białymstoku. Izba będzie miejscem pamięci
i edukacji historycznej, upamiętniających ofiary
represji hitlerowskich i komunistycznych.
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18 maja 2018 r. - piątek
Wernisaż projektu „Nadzieja Wolności”.
Projekt zakłada warsztaty edukacyjno-plastyczne
dla osadzonych związane z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Projekt realizowany
przez OISW w Krakowie we współpracy
z ASP w Krakowie.
czerwiec 2018 r.
„XXVII Ogólnopolski i XV Międzynarodowy
Przegląd Sztuki Więziennej Sztum 2018”,
podczas którego w każdej kategorii konkursowej
będą przedstawiane prace związane z tematem
„Niepodległa 2018”. ZK w Sztumie .
czerwiec 2018 r.
Otwarty konkurs fotograficzny „TworzyMY
dla Niepodległej”, w którym uczestnicy będą
mieli zadanie przedstawienia poprzez fotografię
osobistego rozumienia słowa wolność i niepodległość
ZK w Zabrzu.
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Czerwiec 2018 r.
XXIV Konkurs Poezji Więziennej na wiersz
patriotyczny w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. AŚ w Krasnymstawie.

Lipiec 2018 r.
Uroczyste obchody 101. rocznicy aresztowania
i przewiezienia Józefa Piłsudskiego
do AŚ w Gdańsku.
Październik 2018 r.
„100 filmów na 100-lecie więziennictwa”
– przedsięwzięcie z wykorzystaniem produkcji
nadesłanych na International Film Festiwal
in Olsztyn „Prison Movie.”
OISW w Olsztynie.
listopad 2018 r.
Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy
współczesnej penitencjarystyki w 100- lecie
więziennictwa.” OISW w Łodzi.
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28 listopada 2018 r. - środa
Międzynarodowa konferencja naukowa „Służba
Więzienna w systemie bezpieczeństwa
publicznego w 100-lecie swojego istnienia”
AŚ w Elblągu.
Kwiecień 2019 r.
Konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy
powstania Służby Więziennej organizowana
z IPN oraz Uniwersytetem Wrocławskim.
OISW we Wrocławiu.

