
 

 

 

 

 

Żołnierze Królestwa Polskiego na żuławskich kwaterach.Żołnierze Królestwa Polskiego na żuławskich kwaterach.Żołnierze Królestwa Polskiego na żuławskich kwaterach.   
Masakra w Fiszewie i Elblągu. Rozruchy w Nowym Stawie.Masakra w Fiszewie i Elblągu. Rozruchy w Nowym Stawie.Masakra w Fiszewie i Elblągu. Rozruchy w Nowym Stawie.   
Przyszły biskup lubelski internowany w ŻelichowiePrzyszły biskup lubelski internowany w ŻelichowiePrzyszły biskup lubelski internowany w Żelichowie---Cyganku.Cyganku.Cyganku.   

   

Powstańcy listopadowi  Powstańcy listopadowi  Powstańcy listopadowi     
na Żuławach na Żuławach na Żuławach    
zapraszamy wszystkichzapraszamy wszystkichzapraszamy wszystkich   

do kawiarenki obywatelskiej na otwartą prelekcję nt. do kawiarenki obywatelskiej na otwartą prelekcję nt. do kawiarenki obywatelskiej na otwartą prelekcję nt. losów żołnierzy Królestwa Polskiego losów żołnierzy Królestwa Polskiego losów żołnierzy Królestwa Polskiego    
po ich internowaniu w Prusach, w tym także na Żuławachpo ich internowaniu w Prusach, w tym także na Żuławachpo ich internowaniu w Prusach, w tym także na Żuławach. . .    
25 listopada 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00 25 listopada 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00 25 listopada 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00    
w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)   

Historyk, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historyk, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historyk, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego,    
uczestnik wielu XIXuczestnik wielu XIXuczestnik wielu XIX---wiecznych rekonstrukcji historycznych wiecznych rekonstrukcji historycznych wiecznych rekonstrukcji historycznych Łukasz SobczakŁukasz SobczakŁukasz Sobczak      
wygłosi w przededniu rocznicy powstania wykład ilustrowany wygłosi w przededniu rocznicy powstania wykład ilustrowany wygłosi w przededniu rocznicy powstania wykład ilustrowany    
pokazami historycznego umundurowania i wyposażeniapokazami historycznego umundurowania i wyposażeniapokazami historycznego umundurowania i wyposażenia   

   
 

„Powstańcy listopadowi na Żuławach” to działanie w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły” Powstańcy listopadowi na Żuławach” to działanie w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły” Powstańcy listopadowi na Żuławach” to działanie w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły”    
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja, współfinansowanego przez Województwo realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja, współfinansowanego przez Województwo realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja, współfinansowanego przez Województwo    Pomorskie.Pomorskie.Pomorskie.   


