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Opole świętuje 11 Listopada
Odkrywanie tajemnic budynku ratusza w Opolu, widowisko plenerowe Teatru Eko Studio, a na
koniec koncert „Panny Wyklęte” w amfiteatrze z udziałem m.in. Katarzyny Kowalskiej, Haliny
Mlynkowej, Natalii i Pauliny Przybysz, Marceliny i Mariki - to tylko niektóre z wydarzeń,
zaplanowanych na 11 listopada w Opolu dla upamiętnienia 95. rocznicy odzyskania przez naród
Polski niepodległości. Oficjalne uroczystości rozpocznie o godz. 9:00 uroczysta sesja Rady Miasta
Opola.
<p style="text-align: justify;"><img height="188" src="file,128926.jpg" style="float: right;"
width="250" />Po uroczystej sesji, o godz. 10:30 w Katedrze Opolskiej rozpocznie się msza
święta w intencji Ojczyzny. Następnie po przejściu poczt&oacute;w sztandarowych - w asyście
Szwadronu Kawalerii Konnej pod Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego ulicami:
Katedralną, Piastowską, Zamkową - na P. Wolności o godz. 11:50 odbędzie się gł&oacute;wny
punkt oficjalnych uroczystości.</p> <p style="text-align: justify;">Na Rynku o godz. 10:30 do
15:00 będzie miał miejsce Festyn Niepodległościowy. W ramach festynu do godz. 13:00 będzie
okazja zwiedzenia budynku ratusza, a o godz. 13:00 rozpocznie się plenerowe widowisko
przygotowane przez Teatr Eko Studio w Opolu. Moda i taniec lat dwudziestych oraz koncert
piosenek z przedwojennych film&oacute;w przeniosą widz&oacute;w w klimat lat 20. minionego
wieku. Podczas festynu nie zabraknie też akcentu kulinarnego. Opolscy blogerzy kulinarni będą
zapraszać do degustacji dań kuchni polskiej. Będzie oczywiście także wojskowa
groch&oacute;wka i staropolski bigos!</p> <p style="text-align: justify;"><img height="137"
src="file,128928.jpg" width="559" />O godz. 15:00 w amfiteatrze rozpocznie się - specjalnie
przygotowany na ten dzień - koncert pt. &bdquo;Panny Wyklęte". Jego autorem jest Dariusz
Malejonek i zesp&oacute;ł Maleo Reggae Rockers. Do wsp&oacute;łpracy muzycy zaprosili znane
wokalistki polskiej sceny muzycznej. Opr&oacute;cz Maleo Reggae Rockers wystąpią: Katarzyna
Kowalska, Halina Mlynkowa, Marika, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Anna Przybysz,
Marcelina, Ania Brachaczek, Lilu oraz hip-hopowy zesp&oacute;ł Paresł&oacute;w. Koncert
inspirowany jest tragicznym powojennym losem kobiet wyklętych. Nieoficjalną patronką
przedsięwzięcia jest postać Danuty Siedzik&oacute;wny &bdquo;Inki" &ndash; 17-letniej
sanitariuszki oddziału 5. Wileńskiej Brygady AK, skazanej na śmierć i straconej w 1946 r. Na
koncert zaproszeni są wszyscy chętni uczestniczenia w wydarzeniu. Wstęp bezpłatny.</p> <p
style="text-align: justify;">Organizatorem obchod&oacute;w Narodowego Święta Niepodległości
w Opolu jest Urząd Miasta Opola. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.</p> <p
style="text-align: center;"><strong>Program obchod&oacute;w Narodowego Święta
Niepodległości w Opolu</strong>:</p> <p style="text-align: justify;"><img height="400"
src="file,128930.jpg" width="533" />Oprac. Agnieszka Lubczańska</p>

