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Podsumowanie projektu „Zawzięta”, „Zuchwała”,
„Zaradna” – Flotylla Pińska na straży Niepodległej.
Projekt  miał  na  celu  przybliżyć  historię  Flotylli  Pińskiej,  śródlądowej  jednostki  marynarki  wojennej,  w  100.  rocznicę  jej
powstania.  W  trakcie  trwania  projektu  zorganizowano  trzy  wydarzenia.

7  lipca  2019  r.,  w  ramach  100  rocznicę  chrztu  bojowego  Flotylli  odbył  się  piknik  „Flotylla  Pińska  na  straży  Niepodległej”.
Zorganizowany  został  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  Pawła  Hreniaka  wraz  z  Oddziałem Instytutu  Pamięci  Narodowej  we
Wrocławiu oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Uczestnicy  pikniku  mieli  okazję  skorzystać  z  masy  atrakcji:  spróbować  wojskowej  grochówki,   zobaczyć  stoiska  jednostek
wojskowych,  policji,  wodnego  pogotowia  ratunkowego,  zakupić  książki  historyczne,  wziąć  udział  w  panelu  eksperckim
poświęconym Flotylli Pińskiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko rekonstruktorów z armatą przeciwlotniczą
Bofors, turniej gry w statki oraz możliwość wzięcia udziału w rejsie motorówką po Odrze. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie
wystawy IPN „Z dala od bursztynowego brzegu…”.

Linki do galerii ze zdjęciami:

https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15605,Piknik-militarno-historyczny-Flotylla-Pinska-na-strazy-Niepodleglej.html

https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15610,Flotylla-Pinska-na-strazy-Niepodleglej.html

Przed  samym  wydarzenie,  na  cmentarzu  Żołnierzy  Polskich  we  Wrocławiu  odbyło  się  symboliczne  odznaczenie  grobu
komandora  Stefana  Frankowskiego  insygnium  „Ojczyzna  swemu  Obrońcy”  w  ramach  akcji  „Ocalamy”  -
https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15604,Ocalona-pamiec-o-komandorze-Stefanie-Frankowskim-pochowanym-we-W
roclawiu.html

 

7 października 2019 r., w ramach 80 rocznicy zakończenia bitwy pod Kockiem, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.
Podczas wydarzenia miała miejsce trzy uroczyste premiery związane z historią Flotylli Pińskiej:

Filmu dokumentalnego „Flotylla Pińska na straży Niepodległej”  w reż. Pawła Przewoźnego.

Kalendarza „Z dala od bursztynowego brzegu…” przygotowanego przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej

Książki „Polskie Flotylle Rzeczne 1918-1939” autorstwa Mariusza Borowiaka

Link do galerii zdjęć:

https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15918,Podsumowanie-projektu-Flotylla-Pinska-na-strazy-Niepodleglej.html

 

Ostatnim  wydarzeniem  był  specjalny  konkurs  dla  uczniów  Technikum  Żeglugi  Śródlądowej  we  Wrocławiu.  Odbył  się  on  7
listopada 2019 roku. Podczas konkursu uczniowie obejrzeli film „Flotylla Pińska na straży Niepodległe” oraz odpowiadali na
pytania poświęcone historii tej niezwykle ciekawej formacji. Zwycięzcy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.

Link do galerii zdjęć:

https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15605,Piknik-militarno-historyczny-Flotylla-Pinska-na-strazy-Niepodleglej.html
https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15610,Flotylla-Pinska-na-strazy-Niepodleglej.html
https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15604,Ocalona-pamiec-o-komandorze-Stefanie-Frankowskim-pochowanym-we-Wroclawiu.html
https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15604,Ocalona-pamiec-o-komandorze-Stefanie-Frankowskim-pochowanym-we-Wroclawiu.html
https://www.youtube.com/watch?v=x9cLnypbGqQ&fbclid=IwAR1TG_-zLIdMgsnweVaVfGUsyUB56W8Ddjjf62klNMfqUF7_Hz4RL46K9_E
https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15918,Podsumowanie-projektu-Flotylla-Pinska-na-strazy-Niepodleglej.html


http://tzs.edu.pl/konkurs-wiedzy-na-temat-dziejow-flotylla-pinska-na-strazy-niepodleglej/

Projekt „Flotylla Pińska na straży Niepodległej”
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