ARCHITEKCI NIEPODLEGŁEJ
piknik historyczno-edukacyjno-artystyczny
w otwartej przestrzeni miejskiej
Łęczyca, Plac Tadeusza Kościuszki
20 października 2018 r. (sobota), godz. 16:00

HARMONOGRAM
16:00

rozpoczęcie pikniku

16:05

przemówienie Marszałka Józefa Piłsudskiego o pracy dla Ojczyzny
(nagranie – Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, rekonstrukcja
– Radio Łódź)

16:10

wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Ojcowie Niepodległości”

16:15

wykonanie „Fotografii Niepodległych” – zbiorowej fotografii uczestników
z logotypem programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

16:30

występ Państwowej Szkoły Muzycznej Filia w Łęczycy

17:00

pokaz tańców łowickich w wykonaniu młodzieży z zespołów tanecznych
działających przy Domu Kultury – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny
„Łęczycanie”

17:25

występ zespołu „Pierożki” z repertuarem patriotycznym

17:45

pokaz tańca w wykonaniu podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Łęczycy

18:00

pokaz musztry w wykonaniu młodzieży z klasy mundurowej

18:15

występ uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy

18:30

pokaz tańca w wykonaniu młodzieży z zespołów tanecznych działających przy
Domu Kultury – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Łęczycanie”

18:45

animacja artystyczna z elementami mappingu 3D „Architekci Niepodległej”,
poświęcona wybitnym postaciom walczącym o polską wolność

19:10

występ Śpiewającej Rodziny Kaczmarek

20:00

animacja artystyczna z elementami mappingu 3D „Architekci Niepodległej”,
poświęcona wybitnym postaciom walczącym o polską wolność

20.10

zakończenie pikniku
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PARTNERZY PIKNIKU – STOISKA I ATRAKCJE:


Instytut Pamięci Narodowej
wystawa plenerowa pt. „Ojcowie Niepodległości”



Narodowy Bank Polski
punkt wymiany okolicznościowych monet o nominale 5 zł



Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
promocja wojskowości



Placówka Straży Granicznej w Łodzi
stoisko promocyjne, kombinezon pirotechniczny, robot, wideoendoskop



Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
pojazdy patrolowe, edukacja dzieci nt. problematyki bezpieczeństwa



Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Łęczycy
pojazdy ratowniczo-gaśnicze, sprzęt gaśniczy



Krajowa Administracja Skarbowa
prezentacja okazów CITES, czyli czego nie wolno przywozić z zagranicznych podróży



Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Łowieckiej



Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kutno
harcerska gra niepodległościowa



Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
warsztaty edukacyjno-historyczne dla dzieci (wykonywanie kotylionów, zakładek do książki itp.)
prezentacja strojów epokowych z czasów II RP



Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi + Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
gry i zabawy dla dzieci, układanie puzzli – Architekci Niepodległej,
wystawa plenerowa standów postaci Architektów Niepodległej



Dawne więzienie w Łęczycy
zwiedzanie z przewodnikiem



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy
malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków



WAG-POL
samochody zabytkowe



Klub Poszukiwawczo-Eksploracyjny EKSPLORER
piaskownica, poszukiwanie skarbów dla dzieci



Dodatkowe stoiska dla dzieci i dorosłych z obwarzankami, watą cukrową, popcornem,
lizakami biało-czerwonymi, miodem oraz wyrobami ze szkła
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