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Obchody Narodowego Święta
Niepodległości – Łódź, 11 listopada
2018

Zabytkowe tramwaje na ulicach miasta, występy artystyczne na scenie oraz
ciekawe ekspozycje w namiocie na Rynku Manufaktury – zapraszamy do
udziału w atrakcjach przygotowanych przez Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Łodzi.

5 listopada 2018 r. poinformowaliśmy media o przedsięwzięciach
realizowanych przez łódzki IPN w ramach Narodowego Święta
Niepodległości. Dotychczasowe realizacje Instytutu w ramach tego
szczególnego dla Polski roku podsumował dr Dariusz Rogut, dyrektor
Oddziału. Szczegóły wydarzeń zaplanowanych na 11 listopada przedstawił
dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych.
Pierwsze z zaplanowanych przedsięwzięć – przekażdżki zabytkowami
tramwajami – opisał Marcin Szewczyn, przedstawiciel firmy Blersport,
która realizuje wydarzenie. W spotkaniu z mediami wziął również udział
Michał Szewczyk, nestor łódzkich aktorów, od 60. lat związanych z
Teatrem Powszechnym, który 11 listopada prezentował będzie w namiocie
IPN na Rynku Manufkatury fragmenty historycznych publikacji (plakaty,
oedezwy) związane z 1918 rokiem.

W dniu 11 listopada zapraszamy łodzian do udziału w przejażdżkach
zabytkowymi tramwajami. Między godziną 12.00 a 16.00 po Łodzi
kursować będą dwa zabytkowe pojazdy – Sanok z 1928 r. oraz Konstal 5N,
wyprodukowany na początku lat 60 ubiegłego wieku.



Wagon Sanok będzie kursował z Placu Wolności do pętli Radiostacja.
Podczas 30-minutowego postoju pasażerowie będą mogli zwiedzić siedzibę
Radia Łódź. W wagonie czekać będzie na Państwa przewodnik, który
opowie o historii Łodzi od momentu odzyskania niepodległości, a także o
zmianach, jakie nastąpiły w ostatnim stuleciu.

Tramwaj 5N będzie do dyspozycji wycieczkowiczów na trasie Plac
Wolności – Karolew. Także w tym wagonie przewodnik będzie przybliżał
uczestnikom przejazdu historię miasta.

Tramwaj SANOK

Trasa: Plac Wolności – Radiostacja – Plac Wolności

Odjazdy z Pl. Wolności: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
(po dojechaniu na Radiostację zwiedzanie Radia Łódź)

Odjazdy z Radiostacji: 12.45, 13.45, 14.45, 15.45

Tramwaj 5N

Trasa Plac Wolności – Karolew – Plac Wolności

Odjazdy z Pl. Wolności: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Odjazdy z Karolewa: 12.40, 13.40, 14.40, 15.40

Będzie możliwość oglądania wagonów podczas postojów na pętlach
Radiostacja i Karolew.

Przejazd tramwajami jest bezpłatny, Każdy uczestnik otrzyma,
okolicznościowy, darmowy bilet. Będzie on dystrybuowany m.in. na Rynku
Manufaktury. Bilety będzie też można pobrać u konduktorów.
Organizatorzy nie gwarantują miejsca w tramwajach. Obowiązuje zasada
„kto pierwszy, ten lepszy”.

Namiot IPN

Zapraszamy również do specjalnego namiotu IPN, który zostanie



ustawiony na Rynku  Manufaktury i będzie stanowił integralną część VIII
pikniku Niepodległościowego w Manufakturze.

W tym miejscu łódzcy aktorzy Teatr Powszechnego: Michał Szewczyk i
Mirosław Henke prezentować będą wydane przez łódzki IPN fragmenty
historycznych publikacji związanych z wydarzeniami 1918 roku.

Harcerze ZHP przygotują ekspozycję dotyczącą polskiego skautingu.
Ponadto w namiocie IPN znajdzie się kącik dziecięcy z licznymi grami i
konkursami historycznymi.

Przed namiotem wystawione zostaną auta ilustrujące rozwój motoryzacji:
Polonez z lat
70-tych i prototyp samochodu solarnego napędzanego energią słoneczną,
zbudowany przez studentów łódzkiej Politechniki. 

W strefie IPN prezentowana będzie wystawa „Ojcowie Niepodległości”,
filmy ze współtworzonego przez Oddział IPN w Łodzi i TVP3 Łódź cyklu
„Łódzkie drogi ku wolności”, a także wydawnictwa Instytutu.

Na scenie

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi na scenie
ustawionej na Runku Manufaktury wystąpią m.in. Krzysztof Kaczmarek z
Teatru Zwierciadło (godz. 11.05), Chór Dziecięcy Miasta Łodzi (godz.
13.00), chór Cantylena (godz. 13.50). O godz. 14.20 zaprezentowane
zostaną arie i pieśni polskich kompozytorów w wykonaniu śpiewaków
operowych. O godz. 13.35 zaprezentowany zostanie projekt Rafała
Tomczyka „Moje serce jest biało-czerwone”.

Organizatorzy pikniku patriotycznego na Rynku Manufaktury przygotowali
też szereg innych atrakcji. O godz. 15:00 nastąpi uroczyste podniesienie
flagi państwowej i symboliczny wjazd Marszałka Piłsudskiego.

Wśród wydarzeń nie zabraknie tego dnia rekonstrukcji historycznych,
śpiewanek patriotycznych w wykonaniu harcerzy, ogniska, pokazu
fajerwerków. Przewidywany koniec pikniku około godz. 18.00.

foto (konferencja prasowa): Przemysław Brzeziński
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Pliki do pobrania
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