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12   maja /czwartek / 17 00 –Specjalne spotkanie   
z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem –

pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru 
komunistycznego „Poszukiwania Rotmistrza Pileckiego, 
aktualne działania zespołu profesora i plany na 
najbliższą przyszłość”  sala NSZZ IVp. Budynek 
„Solidarności” Pl. Solidarności 1/ 3 /5  

13 maja /piątek / 20 00 „Zapal znicz dla 
Rotmistrza” – na wrocławskim Rynku  Plac 

Gołębi  ułożymy ze zniczy biało czerwonych symbol 
patriotyczny dla Rotmistrza. 20 00–21 00 zbiórka zniczy 
(przynosimy wyłącznie białe i czerwone znicze).

14 maja /sobota /18 00 – Spotkanie  
z Tadeuszem Płużańskim. Prezentacja jego 

nowej książki „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”  
 Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej, 

ul. Katedralna 4, sala w podziemiach  

15 maja /niedziela / Dzień ułański – wydarzenie 
dla całych rodzin. 1100-12 00: gry i zabawy dla 

najmłodszych, czytanie bajek i książek dla dzieci przez 
autorkę utworów dla dzieci, jednocześnie córkę  
kpt. Władysława Łukasiuka ps. Młot – Panią Martę Ziębi-
kiewicz   Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, 
pl. Strzelecki 25   12 00-16 00 – Pokazy kawaleryjskie, 
przejażdżki konne, inscenizacje historyczne, scenki  
z życia rodzinnego Rotmistrza Pileckiego, spotkania  
z kombatantami i świadkami historii   Park Staszica  

16 maja / poniedziałek / 13   

00 „Rotmistrz Pilecki  
w więzieniu” –prezentacja filmu „Witold”  

i spotkanie z więźniami z Zakładu Karnego przy  
ul. Kleczkowskiej. Organizacja i prowadzenie spotkania 
Dominika Arendt-Witchen oraz red. Krzysztof Kunert. 
18 00 Debata „Co zrobiono dla Rotmistrza od 
2006 roku: polityka, biznes, ruchy społeczne” 
–debatują: Michał Ujazdowski były Minister Kultury, 
europoseł; Wojciech Setny – Prezes Surge Polonia; Maciej 
Rajfur, Krzysztof Kunert, dziennikarze; Ilona Gosiewska 
Stowarzyszenie Odra-Niemen ruch społeczny; Dominika 
Arendt-Wittchen, Inicjatywa Historyczna – moderator 
spotkania   ul. Katedralna 4, sala w podziemiach 

17 maja /wtorek / 18 00 Pokaz filmu „Zapora”, 
najnowszej produkcji IPN. Po filmie spotkanie  

z gościem specjalnym panią Teresą Partyka-gaj 
„Kotwica”, sanitariuszką, żołnierzem WSK, narzeczoną 
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”  Centrum Duszpa-
sterskie Archidiecezji Wrocławskiej, ul.Katedralna 4,  
sala w podziemiach  

18 maja /środa / Konkurs z cennymi nagrodami  
na Facebooku „Co wiemy o Rotmistrzu”.

19 maja /czwartek /19 00 „Za sprawę mojej 
ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani 

życia nie szczędzić’’ – Witold Pilecki. Patriotyzm 
w XXI wieku: dyskusja na temat postaw patriotycznych 
młodych ludzi. Czy dobrze wykorzystujemy potencjał 
Pileckiego?   Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, pl. Strzelecki 25 

2 0 maja /piątek / 930–1400 : Finał VII edycji projektu 
Instytutu Pamięci Narodowej, OBEP we Wrocła-

wiu, Kamienie Pamięci „…za to, że byli Polakami”  
930 – prezentacja opracowań grup projektowych.  
1230   – uroczysta gala wręczenia dyplomów oraz Kamie-
ni Pamięci   Centrum Kultury AGORA, ul. Serbska 5   
1800–1930 Prapremiera teledysku „Sova – Modlitwa 
Żołnierzy Wyklętych”. W teledysku wzięli udział człon-
kowie GHE Młot   klub „Pieśniarze” ul.Szewska 68a  

21 maja /sobota1200-1500 Piknik rodzinno-
-sportowy, turniej szachowy, pokaz szermierki, 

spotkania z kombatantami, kącik edukacyjny dla dzieci, 
różne gry sportowe dla całych rodzin, wspólny bieg  
„Rodzinnie dla Rotmistrza”  Stadion MKS „Parasol”  
ul. Lotnicza 72  

2 2 maja /niedziela / Rajd rowerowy  
„Dla Rotmistrza”. START: 900 Wrocław 

pomnik Pileckiego, META: 12 00 Sobótka, pomnik 
Pileckiego. 1200-1400 spotkania pod Pomnikiem 
Rotmistrza Pileckiego,1400-1700 powrót do Wrocławia.

2 3 maja /poniedziałek / 13 00 „Rotmistrz Pilecki  
w więzieniu” –prezentacja filmu „Witold”  

i spotkanie z więźniami z Zakładu Karnego przy  
ul. Kleczkowskiej. |18 00 „Kto słyszał o Rotmistrzu  
w 1989 roku?”. Spotkanie z Tadeuszem Paw-
lickim (reżyserem dokumentu „Witold”); prezentacja 
nieznanych i nigdy nie pokazywanych wywiadów i 
dokumentów filmowych m.in z Marią Pilecką – żoną 
Rotmistrza  Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, pl. Strzelecki 25 

24 maja /wtorek / Wyjazd edukacyjny do 
oświęcimia –zwiedzanie Muzeum śladami 

Rotmistrza Pileckiego: 800 wyjazd do Oświęcimia, z przy-
stankiem w Barucie – miejscem kaźni grupy „Bartka”, 1200-
1600 zwiedzanie Auschwitz, 1600 wyjazd do Wrocławia. 
Informacje i zgłoszenia udziału: biuro@odraniemen.org

2 5 maja /środa / 2030 III Wrocławski Marsz Pa-
mięci Rotmistrza Pileckiego. Start pl. Solny » 

Ruska »  Kazimierza Wielkiego » Krupnicza » Promenada 
Staromiejska » Pomnik Pileckiego. 2115 Wieczornica pod 
Pomnikiem Pileckiego –uroczyste zakończenie obchodów 
w rocznicę śmierci Bohatera. 

www.odraniemen.org / www.ih.org.pl


