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W dniach 12 -25 maja br. odbędą się III Wrocławskie Dni z Rotmistrzem Pileckim. Pomiędzy
datami wyznaczającymi dzień urodzin i dzień śmierci Witolda Pileckiego organizowane są
we  Wrocławiu  liczne  wydarzenia  upamiętniające  osobę  Rotmistrza.  W  programie
kilkudniowych  obchodów  odbędą  się:  spotkania,  debaty,  inscenizacje,  wydarzenia
sportowe, dla całych rodzin, młodzieży i wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś
więcej o rotmistrzu Pileckim.
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III Wrocławskie Dni z Rotmistrzem Pileckim to inicjatywa kilku wrocławskich środowisk i
organizacji (m.in. Inicjatywa Historyczna, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN). Oddział Instytutu
Pamięci  Narodowej  we  Wrocławiu  jest  partnerem  wydarzenia  i  współorganizatorem
niektórych punktów programu:

12.05.2016 (czwartek)

godz. 17.00, aula NSZZ Solidarność, pl. Solidarności 1/3/5 , IV piętro
Spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem – naczelnikiem Samodzielnego Wydziału
Poszukiwań  IPN  –  „Poszukiwania  Rotmistrza  Pileckiego,  aktualne  działania  zespołu
profesora  i  plany  na  najbliższą  przyszłość”

15.05.2016 (niedziela) 
Dzień ułański – wydarzenie dla całych rodzin

godz.11.00-12.00, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, pl. Strzelecki 25
Spotkania z historią dla najmłodszych: gry i  zabawy dla najmłodszych, będzie kącik z
kolorowankami  patriotycznymi  oraz  czytanie  bajek  i  książek  dla  dzieci  przez  autorkę
utworów dla dzieci, jednocześnie córkę kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot” – panią Martę
Ziębikiewicz

godz. 12.00-16.00, Park Staszica
W Parku Staszica będzie pokaz przygotowany pokaz na dwa konie, będą także 2 konie do
przejażdżek; GHE Młot przygotuje inscenizacje inspirowane życiem rotmistrza Pileckiego; w
programie są także spotkania z kombatantami i świadkami historii.

19.05.2016 (czwartek)

godz. 19.00, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, pl. Strzelecki 25
Debata „»Za sprawę mojej  Ojczyzny w potrzebie,  krwi  własnej  ani  życia nie
szczędzić« -Witold Pilecki”

20.05.2016 (piątek)

Centrum Kultury AGORA, ul. Serbska 5
Finał VII edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej: Kamienie Pamięci „…za to,
że byli Polakami”
9.30–12.00 Prezentacja opracowań grup projektowych, demonstrowanie wyników pracy
ekspertom, którzy na uroczystej gali podzielą się swoimi wrażeniami
10.00–11.15 Wyjazd reprezentantów każdej grupy pod pomnik Ofiar Terroru
Komunistycznego 1945-1956, zapalenie zniczy
10.00–12.00 Prezentacja filmów dokumentalnych
12.00–12.30 Zamknięcie stoisk
12.30–-14.00 Uroczysta gala wręczenia dyplomów oraz Kamieni Pamięci

23.05.2016 (poniedziałek)



godz.18:00, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, pl. Strzelecki 25
Klub dyskusyjno-filmowy „Kto słyszał o Rotmistrzu w 1989 roku?”
Spotkanie z Tadeuszem Pawlickim, reżyserem filmów dokumentalnych, m.in. „Witold”;
prezentacja nieznanych i nigdy nie pokazywanych wywiadów i dokumentów filmowych,
m.in z Marią Pilecką – żoną Rotmistrza.

Pełny program III Wrocławskich Dni z Rotmistrzem Pileckim w załączniku.

PLIKI DO POBRANIA

Program Wrocławskich Dni z Rotmistrzem Pileckim (pdf, 2.35 MB)

https://wroclaw.ipn.gov.pl/download/89/63331/a5RotmistrzprogramDRUK.pdf

