INFORMACJA PRASOWA
Łódź, 30 października 2013 r.

Piknik Niepodległościowy w Manufakturze
Pojazdy wojskowe, wystawy i ekspozycje, inscenizacje i występy na scenie. Tak
w skrócie wygląda program III Pikniku Nieodległościowego. Na zaproszenie
Jolanty Chełmińskiej, wojewody łódzkiego, 11 listopada w Manufakturze
zagoszczą grupy rekonstrukcyjne, żołnierze, strażacy, strażnicy miejscy
i policjanci. Na rynku powstanie też patriotyczny mural, by uczcić Święto
Niepodległości.
Piknik rozpocznie się w o godzinie 13:00. Wtedy w Manufakturze pojawi się sam Józef
Piłsudski. Wjedzie na rynek dorożką, eskortowany przez oddział konny Straży Miejskiej. Na
powitanie zasalutują mu członkowie grup rekonstrukcyjnych w strojach żołnierzy. Potem
Marszałek przemówi do zebranych i przekaże głos przedstawicielom władz regionu:
wojewodzie Jolancie Chełmińskiej, marszałkowi województwa łódzkiego Witoldowi Stępniowi
oraz prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej. Po oficjalnym otwarciu, około 13:30 rozpocznie się
piknikowa część uroczystości.
W Manufakturze 11 listopada zaparkują unikatowe pojazdy wojskowe. Atrakcją tegorocznego
Pikniku będzie replika czołgu Renault FT 17, która pojawiła się na planie filmu „Bitwa
Warszawska”. Oryginalne pojazdy Renault FT armia polska wykorzystała m.in. w walce z
wojskami bolszewickimi podczas ataku na Warszawę w 1920 r. i w trakcie kampanii
wrześniowej w 1939 r. Na rynku staną też: wóz ewakuacji medycznej ROSOMAK,
Schengenbus wykorzystywany przez Straż Graniczną do kontroli pojazdów, radiowozy
i motocykle policyjne. Swoje wozy zaprezentuje również Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej. Będą wśród nich samochód ratowniczo-gaśniczy, wóz ratownictwa
technicznego oraz STAR z lat 60.
Wiele będzie się działo na rynku. Uczestnicy pikniku zobaczą pokazy dynamiczne, występy na
scenie i malowanie muralu. Jedną z inscenizacji – trening „sportowej szermierki na bagnety”
- przedstawią rekonstruktorzy z Radomia. Przybliżą zasady dyscypliny, w której zamiast
szpady używa się specjalnych karabinów szermierczych ze sprężynowym chowanym
bagnetem. Pokażą jak wygląda właściwa postawa szermiercza i w jaki sposób walczyć
karabinem. Członkowie Jednostki Strzeleckiej 4008 z Łodzi odczytają rozkaz organizacyjny,
a Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny (SPAT) pokaże jak ochronić konwój policyjny.
Po pokazach rozpoczną się występy artystyczne na scenie. Zaprezentują się uczniowie
łódzkich szkół.
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Podczas pikniku powstanie mural nawiązujący tematem do Święta Niepodległości. Na ściance
o rozmiarach 6x2 m trzech artystów Street Art wykona dzieło. Co będzie przedstawiał mural
uczestnicy pikniku zobaczą wieczorem, na zakończenie uroczystości.
Na piknik Muzeum Tradycji Niepodległościowych przygotowało wystawę „W walce o
Niepodległą 1914-1921”, która przedstawia walkę Polaków o wolność na frontach I wojny
światowej, w latach wojny z Rosją Radziecką, a także dzieje Powstania Wielkopolskiego oraz
trzech Powstań Śląskich. Przy stoisku ZHP i Centrum Dialogu Kostiuchnówka dzięki ekspozycji
„15 lat harcerskiej służby w Wołyniu” będzie można zapoznać się z działaniami harcerzy na
Ukrainie. Z kolei Muzeum Spadochronowe przedstawi ekspozycję poświęconą polskiemu
spadochroniarstwu od lat 30. XX w. do współczesności. Na kilkunastu manekinach będzie
można zobaczyć jak zmieniało się umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie polskich
spadochroniarzy na przestrzeni lat. Ponadto, przy stanowisku muzeum będą gościli
członkowie Klubu Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych „Czerwone Berety”,
których będzie można zapytać o to, jak wyglądała służba w jednostkach powietrznych.
Nie zabraknie również atrakcji dla tych, którzy swój czas na pikniku zechcą spędzić bardzo
aktywnie. Dzięki Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” każdy będzie mógł sprawdzić się na
strzelnicy ASG. Członkowie Jednostki Strzeleckiej 4008 przeprowadzą naukę składania
i rozkładania karabinu AKM. Zaś przy stanowisku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej będzie można wejść na ściankę wspinaczkową.
Zmarzniętych ogrzeje wojskowa grochówka, a piknik zakończy wieczorne wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych wszystkich uczestników pikniku, które poprowadzą harcerze ZHP i ZHR.
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Program III Pikniku Niepodległościowego w Manufakturze
13:00 - rozpoczęcie
 od 12:45 - Wystąpienie p. Jana Kruka
 13:00 - Wjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego w asyście oddziału konnego Straży Miejskiej na
rynek w Manufakturze
przed wejściem na scenę - przegląd wojska przez Marszałka Piłsudskiego
 Wystąpienie Marszałka Józefa Piłsudskiego i przyjęcie Ognia Niepodległości niesionego przez
harcerzy
 Wystąpienie Jolanty Chełmińskiej, wojewody łódzkiego
 Wystąpienie Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego
 Wystąpienie Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi
 Wręczenie przez Jolantę Chełmińską, wojewodę łódzkiego pucharów i dyplomów Mistrzostw
Służb Mundurowych w strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości
Oddział konny Straży Miejskiej zostanie na rynku do 14:00
13:30-17:30 – pokazy na rynku i występy na scenie

(zapowiedź na scenie lub narracja podczas każdego z pokazów)

 13:30 – 13:50 Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
 Pokaz eskorty przy konwojowaniu więźnia (20 min)
 13:50 – 14:10 Grupa Rekonstrukcji Historycznych z Radomia
 Pokaz szermierki na bagnety (20 min)
 14:10 – 14:15 Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź
 Odczytanie rozkazu organizacyjnego (5 min)
 Pokaz ewakuacji rannego (7 min)
 14:15 – 14:45 Fundacja Strzelecka i Związek Strzelecki Rzeczypospolitej
 Pokaz dynamiczny (30 min)
 14:45 – 16:00 występy młodzieży szkolnej
 16:00 – 17:30 – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 Śpiewanki patriotyczne z udziałem mieszkańców woj. łódzkiego; harcerze będą
rozdawać śpiewniki

13:00-17:00 – ekspozycje i prezentacje
 13 Kompania Rozpoznawczo-Szturmowa
 wystawa wyposażenia i uzbrojenia komandosów
 żywe manekiny odwzorowujące wygląd komandosów
 wystawa zdjęć historycznych formacji - Batalionów Armii Krajowej "Parasol", "Zośka"
i "Miotła"
 Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych „Czerwone Berety” i Muzeum
Spadochronowe działające przy Związku Polskich Spadochroniarzy O. XII w Łodzi
 ekspozycja polskiego spadochroniarstwa od lat 30. uw. do współczesności, wystawa
zdjęć
 na stoisku obecni będą weterani jednostek Wojsk Powietrzno-Desantowych
 Fundacja Strzelecka i Związek Strzelecki Rzeczypospolitej
 wystawa przestawiająca historię Związku Strzeleckiego RP
 Jednostka Strzelecka 1257 "Łódź" Związku Strzeleckiego "Strzelec"
 strzelnica ASG
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 wystawa przedstawiająca działalność Związku
 prezentacja umundurowania, wyposażenia, replik broni, moździerza
 malowanie twarzy wojskowymi farbami maskującymi
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
 Wóz Ewakuacji Medycznej - rosomak
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
 punkt informacyjny Narodowych Sił Rezerwowych
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 prezentacja wyposażenia policjanta Oddziału Prewencji
 8/9 samochód policyjnych, w tym samochód z wideorejestratorem, 2 motocykle
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
 3 samochody, w tym samochód z zamontowanym na dachu karabinem maszynowym
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 mobilna ścianka wspinaczkowa z obsługą 2 ratowników wysokościowych
 pokaz 3 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, w tym 1 zabytkowego
Straż Miejska
 pokaz umiejętności psa wyszkolonego do szukania narkotyków
 gry i konkursy dla dzieci sprawdzające wiedzą o Polsce i symbolach narodowych
 malowanie twarzy w kolory flagi
Placówka Straży Granicznej w Łodzi
 Schengenbus – pojazd Straży Granicznej do mobilnej kontroli
 pokaz sprzętu, m.in. kombinezon i hełm pirotechnika
Urząd Miasta Łodzi
 replika czołgu Renault FT
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
 wystawa „W walce o Niepodległą 1914-1921”, broń palna z początku XX w.
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź
 prezentacja broni i wyposażenia bojowego żołnierza XXI w.
Młodzieżowa Sekcja Wojskowa Związku Polskich Spadochroniarzy
 pokaz sprzęt do zjazdów alpinistycznych
 pokaz sprzętu do udzielania pierwszej pomocy na polu walki
 repliki borni długiej i krótkiej
 samochód terenowy Gaz z działkiem
Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Radomia
 wystawa broni oraz szabli, karabinów szermierczych z początku XX w.
Związek Harcerstwa Polskiego i ZHP Centrum Dialogu Kostiuchnówka
 wystawa „15 lat harcerskiej służby w Wołyniu”
 rekonstrukcja ziemianki legionowej z Kostiuchnówki
 zabawy dla dzieci sprawdzające wiedzę historyczną
 pokaz służb ratowniczych z zaangażowaniem publiczności – symulacja wypadku
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 pokaz Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na stoisku
 malowanie twarzy dla dzieci, wata cukrowa dla uczestników Pikniku
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