Obchody Ko�ciuszkowskie

poniedziałek, 03 kwietnia 2017 21:14

<p><b>Zaproszenie<br /><br />22 kwietnia 2017 r. (sobota) Plac �elaznej Bramy<br /><br
/>Odb�� si�uroczyste obchody: 200. rocznicy �mierci Tadeusza Ko�ciuszki<br />
i 223.
rocznicy Insurekcji Warszawskiej <br /></b><br />Program uroczysto�ci: <br />
<br />10. 00
- powitanie go�ci<br />10. 15 - Kr�ki rys historyczny po�wi�ony Tadeuszowi Ko�ciuszce<br
/>
i wydarzeniom Insurekcji Warszawskiej 1794<br />10. 30 ? Przem�ienia
okoliczno�ciowe<br />10. 45 ? Z�o�enie kwiat� pod pomnikiem Tadeusza Ko�ciuszki<br />
11. 00 ? Wszechnica Ko�ciuszkowska (Muzeum Niepodleg�o�ci,<br />
Al.
Solidarno�ci 62)<br /><br />- Wyst� Ch�u Polskiego ?Zgoda? z Brze�cia na Bia�orusi<br />Wystawa obraz� ?Nowe obrazy i wizerunki Tadeusza Ko�ciuszki?<br /><br />- Sesja :
?Dziedzictwo my�li i czyn� Tadeusza Ko�ciuszki i <br />
Insurekcji Warszawskiej?
<br />
(Muzeum Niepodleg�o�ci Al. Solidarno�ci 62)<br /><br />Prof. dr hab. Marian
Marek Drozdowski - Wk�ad Tadeusza Ko�ciuszki do polskiej kultury politycznej <br />Dr
<b>Longina Ordon</b> - Bo�e, pozw� raz jeszcze walczy�za ojczyzn� czyli o dziedzictwie
niepodleg�o�ciowym Tadeusza Ko�ciuszki<br />Prof. dr hab. <b>Tadeusz Rawski </b>Insurekcja Warszawska ? najwi�sza zwyci�ka bitwa na ziemiach polskich w XVIII w.<br
/>Prof. dr hab. <b>Izabella Rusinowa</b> - Tadeusz Ko�ciuszko w relacjach Juliana Ursyn
Niemcewicza<br />Mgr <b>Krzysztof B�ka�a </b>? ?O obchodach 100. Rocznicy �mierci T.
Ko�ciuszki na ziemiach polskich?<br />Dr<b> Leszek Marek Krze�niak </b>? ?O �wiatowych
obchodach Roku Ko�ciuszki?<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p><p><br
/></p><p> <br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p> 22 kwietnia 2017 r. (sobota) Plac
�elaznej Bramy<br /><br />O godz.10.00 odb�� si�<b>uroczyste obchody 200. rocznicy
�mierci Tadeusza Ko�ciuszk</b></p><p><b>i i 223. rocznicy Insurekcji Warszawskiej </b><br
/><br />Program uroczysto�ci: <br />
<br />10. 10 - powitanie go�ci<br />10. 15 - Kr�ki rys
historyczny po�wi�ony Tadeuszowi Ko�ciuszce<br />
i wydarzeniom Insurekcji
Warszawskiej 1794<br />10. 30 ? Przem�ienia okoliczno�ciowe<br />10. 45 - Z�o�enie
kwiat� pod pomnikiem Tadeusza Ko�ciuszki<br /><br />11. 00 - Wszechnica Ko�ciuszkowska
<br />- ?Dziedzictwo my�li i czyn� Tadeusza Ko�ciuszki i Insurekcji Warszawskiej?
(Muzeum Niepodleg�o�ci Al. Solidarno�ci 62)<br /><br />Prof. dr hab.<b> Marian Marek
Drozdowski</b> - "Wk�ad Tadeusza Ko�ciuszki do polskiej kultury politycznej" <br />Dr
<b>Longina Ordon</b> - "<i>Bo�e, pozw� raz jeszcze walczy�za ojczyzn�/i>, czyli o
dziedzictwie niepodleg�o�ciowym Tadeusza Ko�ciuszki"<br />Prof. dr hab. <b>Tadeusz
Rawski </b>- "Insurekcja Warszawska ? najwi�sza zwyci�ka bitwa na ziemiach polskich w
XVIII w."<br />Prof. dr hab. <b>Izabella Rubinowa</b> - "Tadeusz Ko�ciuszko w relacjach
Juliana Ursyn Niemcewicza"<br />Mgr <b>Krzysztof B�ka�a</b> ? ?O obchodach 100.
Rocznicy �mierci T. Ko�ciuszki na ziemiach polskich?<br />Dr <b>Leszek Marek Krze�niak
</b>? ?O �wiatowych obchodach Roku Ko�ciuszki?</p>
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