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„Śląscy bohaterowie Polski” - weź udział w pikniku
patriotycznym z okazji 100-lecia Powstań Śląskich!
W tym roku obchodzimy setną rocznicę I Powstania Śląskiego. Z tej okazji, już 17 sierpnia
(sobota) o godz. 15:00, na rynku w Rybniku odbędzie się piknik patriotyczny poświęcony pamięci
powstaniom, które uważane są za jedne z najpiękniejszych w dziejach narodu polskiego,
dążącego do zjednoczenia ziem polskich.
W programie Pikniku znajdą się takie punkty jak: Gala operowo-operetkowa w wykonaniu Iwony
Sochy i Adama Sobierajskiego oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.
Przed występem zespołu zostanie wyświetlony film dokumentalny pt. „Śląskie kobiety – polskie
twierdze” w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego, opowiadający losy sześciu kobiet –
zapomnianych bohaterek walki o polską tożsamość Śląska.<br /> <br /> W ubiegłym roku
Fundacja „Polskie Dziedzictwo Śląska” przygotowała wystawę prezentującą sylwetki 42 kobiet,
które na Śląsku położyły wielkie zasługi dla zachowania tożsamości narodu i odzyskania wolnej
Ojczyzny. Organizatorzy planują ponownie zaprezentować wystawę właśnie podczas pikniku, aby
tym bardziej zwrócić uwagę na role kobiet podczas walk o wolność. Istotnym elementem podczas
tego wyjątkowego dnia będzie prezentacja grup rekonstrukcyjnych czasów Powstań Śląskich.
Swoje zbiory dla uczestników Pikniku udostępni również Muzeum w Rybniku.<br /> <br />
Organizacja Pikniku Powstańczego pozwoli na godne uczczenie setnych rocznic trzech zrywów
powstańczych – 1919, 1920, 1921 oraz setnej rocznicy powrotu Śląska do Polski w 1922 r.
Organizatorami Pikniku są Fundacja Polskie Dziedzictwo Śląska oraz poseł, Czesław Sobierajski.
Dodajmy, że Radio Opole objęło nad wydarzeniem patronat medialny.<br /> <br /> <div
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