
RODZINNY PIKNIK PATRIOTYCZNY 

IDEA

Rok  jubileuszu  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości  jest  okresem

szczególnym, godnym niezwykłych i nietuzinkowych form uczczenia i celebrowania. Doniosłość

wydarzeń związanych z procesem odzyskiwania Niepodległości powinna wpłynąć na kształtowanie

postawy patriotycznej i świadomości narodowej wszystkich Polaków. 

W całej Polsce, przez cały rok organizowane są wydarzenia związane z upamiętnieniem tak

znamienitej i jakże ważnej dla nas Polaków rocznicy. 

W Naszej Gminie główne uroczystości, odbywające się pod patronatem Burmistrza Miasta i

Gminy Pieńsk, zaplanowane zostały na dzień 9 listopada, kiedy to w godzinach popołudniowych i

wieczornych zorganizowany zostanie  na deptaku przed Centrum Kultury w Pieńsku  Rodzinny

Piknik Patriotyczny - swoisty jarmark świętomarciński.

Otwarty charakter i  atrakcyjna forma Pikniku będzie z  pewnością  okazją do wspólnego,

wielopokoleniowego świętowania jednej z najważniejszych dat w historii Polski. 

Przedsięwzięcie ma na celu wspólne celebrowanie przez mieszkańców gminy, jak również

wszystkich  chętnych  do  odwiedzenia  w  tym  dniu  Pieńska,  wolności  i  suwerenności  naszej

Ojczyzny,  uczczenie  w  szczególny  i  nietuzinkowy  sposób  tak  ważnych  dla  naszego  Narodu

wydarzeń. Całość planowana jest jako happening uliczny z elementami inscenizacji historycznych

w  tym  udziałem  Grup  Rekonstrukcji  Historycznych  oraz  lokalnych  artystów  –  amatorów

wcielających się w postacie historyczne takie jak np.: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski czy

Kazimierz Sosnkowski.

Ważnym  elementem programu  będzie  część  artystyczna  w  postaci  recytacji,  koncertów

muzycznych  w  wykonaniu  uczniów  lokalnych  placówek  oświatowych  czy  lokalnych  grup

wokalnych, prezentacji multimedialnych (m.in. projekcja plenerowa archiwalnego filmu o czynie

legionowym)  oraz  wspólnej  zabawy  plenerowej  w  formie  jarmarku  świętomarcińskiego  przy

dźwiękach przebojów polskich z okresu międzywojennego, wspólne zatańczenie tańca narodowego

– Poloneza oraz odśpiewanie pieśni patriotycznych. Taka formuła z pewnością będzie atrakcyjna

dla większego grona odbiorców, dla rodzin wielopokoleniowych, dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Propozycja  daty  nie  jest  przypadkowa,  bowiem  można  się  spodziewać  iż  w  niedzielę

11 listopada wielu mieszkańców uczestniczyć może w obchodach Święta Niepodległości w gronie

rodzinnym czy w dużych miastach, a niemożliwym będzie sprowadzenie w tym dniu do Pieńska

grup rekonstrukcyjnych czy zabytkowych pojazdów historycznych. 

Zatem  już  11  listopada uczcilibyśmy  w  sposób  tradycyjny-  mszą  św.  za  Ojczyznę  i

złożeniem  kwiatów  pod  pomnikiem  Poległych  za  Ojczyznę.  Nie  kończyłoby  to  możliwości



organizacji kolejnych wydarzeń o podobnym charakterze, bowiem rządowy program obchodów 100

– lecia "Niepodległa" przewidziany jest do roku 2020. 

Takie wydarzenie nie mogłoby odbyć się również bez wsparcia środowisk lokalnych. 

Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich zainteresowanych wspólnym celebrowaniem 100 –

lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 Czekamy na pomysły i propozycje  z Państwa strony!

                                                                                                                         

                                                                                                                   


