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OŚWIĘCIM
        PAMIĘTA!

103.

odegranie hymnu państwowego przez orkiestrę
OCK, podniesienie flagi na maszt,
wystąpienie Prezydenta Miasta,
uroczyste składanie kwiatów na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza.

złożenie kwiatów pod pomnikiem mogiłą
Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918,
1918-1921, 1939-1945,
złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy
poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu
1939r.

9:00
Złożenie kwiatów pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz.
 
9:30
"Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych" -
przedsięwzięcie realizowane z udziałem Chóru
Auxilium w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych Księży Salezjanów.
 
10:00
Msza święta za Ojczyznę od mieszkańców miasta
Oświęcim  w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych Księży Salezjanów.
 
11:11
Uformowanie parady patriotycznej z udziałem
mieszkańców, orkiestry, pocztów sztandarowych oraz
harcerzy niosących  20-metrową flagę Polski.
Parada przejdzie ulicami Starego Miasta w kierunku 
pl. Kościuszki. W trakcie przejścia nastąpi złożenie
kwiatów pod obeliskiem Niepodległości przy ul.
Dąbrowskiego.
Zapraszamy wszystkich do udziału w paradzie
i zachowania reżimu sanitarnego!
 
ok. 11:45
Uroczystość główna na placu Tadeusza Kościuszki
przed Grobem Nieznanego Żołnierza:

 
12:30
Przejście uczestników na cmentarz parafialny:

Program głównych
uroczystości 11 listopada 2021r.:

Akcje specjalne:
 

Akcja WYWIEŚ FLAGĘ!
Wywieś flagę narodową na balkonie, w oknie mieszkania, domu.  Wykonaj ten
drobny gest – jest bardzo ważny, bo jest Twój osobisty.

 
 
 

UWAGA!
Wydarzenia w ramach obchodów ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2021 odbywać
się będą w ramach obowiązujących przepisów sanitarnych, które w każdej
chwili mogą ulec zmianie. W związku z powyższym Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do zmiany formy i terminów ich organizacji lub ich odwołania. 

w godz. 10:00-16:00 na zwiedzanie Muzeum Ratusz, wstęp płatny wg cennika,
gadżety patriotyczne dla najmłodszych,
w godz. 17:00-21:00 na nocne zwiedzanie tuneli zamkowych (austriackiego                
i niemieckiego), wstęp płatny 5 zł od osoby. Prezentacja filmu “Oświęcimskie
zmagania” – film wprowadzający uczestników do rozgrywki na trasie
historycznej “Gra o Niepodległość” w tunelach pod zamkiem. Dla każdego
uczestnika Akcji Kocham Niepodległość niespodzianka.

WOJSKOWY PIKNIK PATRIOTYCZNY 
W godzinach od 11 do 17:00 na Rynku Głównym zostanie uruchomione stoiska
prezentujące sprzęt wojskowy Prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej z Rajska,
w tym: pojazd opancerzony Dzik II, Honker, karabiny, haubice, moździerze,
mundury i wiele drobniejszego sprzętu wojskowego. Planuje się też przygotować
stoisko gastronomiczne ze specjalnej kuchni polowej.
 
BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY „11 NA 11LISTOPADA”
start godz. 14:00 z Rynku Głównego, 
trasa Bulwarami nad rzeką Sołą i ulicami Starego Miasta. 
Organizator: Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka” pod Patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim, informacje i zapisy na stronie: zadyszka.org.pl. Zapraszamy do
udziału w biegu i kibicowania. 
 
DZIEŃ KINA POLSKIEGO 11.11 - czwartek - Nasze Kino
w OCK - w repertuarze współczesne filmy polskie, seanse
w godz: 12:00 "Czarny Młyn", 14:00 "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", 16:00
"Mistrz", 18:00 "Wszystkie nasze strachy", 20:00 "Wesele", wstęp za biletami.
 
KOCHAM NIEPODLEGŁOŚĆ 11.11 - czwartek - Muzeum Zamek zaprasza:

 
WSPÓLNE ŚPIEWANIE 10.11 - środa - godz. 12:00 - OCK, sala widowiskowa -
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów oświęcimskich szkół
podstawowych, wstęp wolny
 
11 PIOSENEK NA 11 LISTOPADA 10.11 - środa - godz. 17:30
i 19:00 - ODK Zasole - koncert w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych w ODK
Zasole i OCK oraz występ grupy teatralnej Scena Zasole, wstęp za zaproszeniami
dostępnymi w recepcji ODK Zasole od 3.11 w godz.10:00-18:00
 
 
 

 

Wydarzenia towarzyszące:

ORGANIZATOR:

www.oswiecim.pl


