„Wrocławskie tropy żołnierzy Wyklętych – Siedmioro Wspaniałych”
Inscenizacje i gra edukacyjna w różnych częściach miasta
28 lutego 2015 roku (sobota), w godz. 11.00-16.00 W różnych częściach miasta, odbędą się rekonstrukcje
wydarzeń opartych na autentycznych wydarzeniach historycznych . Oprócz scenek w czterech miejscach będą
wystawione stoliki, gdzie będzie można pobierać materiały edukacyjne dla uczestników gry edukacyjnej i
mieszkańców Wrocławia zainteresowanych biogramami Niezłomnych. Miejsca stolików:
Plac przed Dworcem Głównym PKP
Ulica Świdnicka – na wysokości Pomnika Witolda Pileckiego
Róg ulic Pomorskiej i Drobnera
Plac Powstańców Wielkopolskich
Dodatkowy punkt do odwiedzenia to Klub Muzyki i Literatury przy Pl. Gen. T.
Kościuszki 10. Uczestnicy gry powinni obejrzeć wystawę „Polska szuka bohaterów”
i odebrać dowód potwierdzający obecność w tym miejscu. Wystawa jest czynna od
godziny 10.00 więc można ten punkt odwiedzić przed głównymi wydarzeniami.
Zakończenie gry odbędzie się w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego na Ostrowie Tumskim.
Gra edukacyjna:
Uczestnikiem gry może być każdy mieszkaniec Wrocławia bez względu na wiek. Każda osoba, która weźmie
udział we wszystkich pięciu rekonstrukcjach oraz odwiedzi wszystkie nasze stoliki informacyjne otrzyma od nas
atrakcyjne nagrody w formie książek, płyt CD, DVD, kubków, koszulek lub innych gadżetów związanych z
Żołnierzami Niezłomnymi. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie wszystkich ulotek i wlepek
otrzymanych w poszczególnych miejscach wydarzeń.
Wręczenie nagród nastąpi podczas rozpoczęcia popołudniowego maratonu filmowego, o godzinie 17.00 w Auli
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1.
Sceny rekonstrukcyjne:
Sceny przedstawiać będą autentyczne wydarzenia historyczne, które miały miejsce we Wrocławiu w latach
1946 – 1948. Poszczególne rekonstrukcję będą opowiadać następujące historie Żołnierzy Niezłomnych:
Scena nr 1, ul. Szczytnicka 51, godzina 11.00
26 stycznia 1946 roku. Restauracja "Odrodzenie" - miejsce nieudanej zasadzki na kpt Eugeniusza Werensa
"Pika". Kpt. Werens wydostał się z kotła zabijając dwóch funkcjonariuszy UBP, a trzeciego śmiertelnie raniąc.
Sam „Pik” otrzymał postrzał w nogę.
Scena nr 2, ul. Komuny Paryskiej 57A, godzina 12.00
7 lipca 1947 roku. Miejsce pułapki zastawionej przez funkcjonariuszy UBP na por. Antoniego Wodyńskiego
"Odyńca". Mieszkanie Jadwigi Łukasiuk - żony kpt. Wł. Łukasiuka "Młota" . „Odyńca” raniono wówczas
poważnie, śmiertelnie, zmarł w szpitalu, gdzie był jeszcze katowany w ramach tzw. „śledztwa”.
Scena nr 3, ul. Łaciarska 9, godz.13.00
30 czerwca 1948 roku. Dawna ul. Pokutnicza 12 – mieszkanie Lucjana i Wandy Minkiewiczów. Kocioł założony
przez UBP na żołnierzy Komendy Okręgu Wileńskiego AK. W kocioł wpadła wtedy Wanda Minkiewiczowa
„Danka”. Jej mąż Lucja Minkiewicz „Wiktor” słysząc męskie głosy w mieszkaniu zawrócił, zbiegł po schodach i
uciekł. Korzystając z zamieszania po chwili uciekła również „Danka”.
Scena nr 4, ul. Trzebnicka róg Ołbińskiej, godz. 14.00
12 grudnia 1947 roku. Miejsce aresztowania mjr. Ludwika Marszałka „Zbroi”. Mjr. Marszałek nie bronił się, był
kompletnie zaskoczony. Marszałek czekał na ławce na łącznika. To miejsce było punktem kontaktowym IV
Zarządu Dolnośląskiego WiN.
Scena nr 5, ul. Kleczkowska, godz.15.00 (spotkanie przy murze więzienia)
18 lipca 1946 roku. Rozstrzelanie Heleny Motykówny z oddziału Otta, jedynej kobiety rozstrzelanej we
Wrocławiu. Helena Motykówna została rozstrzelana wraz z Idzim Piszczałką. Motykówna była w bardzo
zaawansowanej ciąży (8-9 miesiąc). Salwa plutonu egzekucyjnego nie zabiła Heleny. Ranna, osunęła się na
ziemię i przeraźliwie krzyczała „Mamo, mamo – dobijcie mnie”. Dobił ją oficer – dowódca plutonu
egzekucyjnego. Wszyscy więźniowie w celach uderzali w menażki, aby zaprotestować przeciwko tej egzekucji.
Żołdacy w plutonie egzekucyjnym byli pijani.

