STOWARZYSZENIE „KLUB GORLICZAN”

Gorlice, dnia 20 stycznia 2015

W imieniu Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” oraz władz Miasta i Powiatu Gorlickiego
serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w nadzwyczajnym Zjeździe Gorliczan z okazji setnej
rocznicy Bitwy Gorlickiej. Ówczesny dramat miasta i jego mieszkańców, a także wydarzenia
wojenne, które przesądziły o losie Polski i Europy rozpoczęły się 2 maja 1915 roku. Dokładnie w sto
lat po pierwszej artyleryjskiej salwie tamtej bitwy, chcielibyśmy razem z Wami zamanifestować, że
Gorlice i Ziemia Gorlicka odrodziła się po zagładzie, trwa nadal i trwać będzie, dzięki tym, którym
jest nieobojętna.
Chcemy także, przedstawić Wam dzisiejsze sukcesy i problemy, którymi żyjemy na co dzień
w mieście i regionie.
Stowarzyszenie „Klub Gorliczan” zamierza przy okazji uroczystości rocznicowych,
zaakcentować historyczny wysiłek zbrojny i ofiary krwi Polaków w tej wojnie poprzez wmurowanie
tablicy poświęconej pamięci honorowego obywatela Gorlic, bohatera tamtych czasów, jednego
z twórców odrodzonej Polski - marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablica ulokowana zostanie na
kamienicy Lasockich, pierwszym budynku ulicy Piłsudskiego (skrzyżowanie z ulicą 3 Maja).
Apelujemy o złożenie na ten cel, dowolnej sumy i wpłacenie jej na konto 02 1240 5110 1111
0000 5206 4780 (Stowarzyszenie „Klub Gorliczan”, 38-300 Gorlice ul. Biecka 3).
Proponujemy następujący program Zjazdu Gorliczan z okazji setnej rocznicy Bitwy Gorlickiej.
2 maja 2015 (sobota)
godz. 9.00
msza św. w Bazylice Mniejszej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach
godz. 10.00
odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy (kamienica Lasockich) poświęconej
honorowemu obywatelowi miasta Gorlice marszałkowi Polski - Józefowi Piłsudskiemu
godz. 11.00
złożenie wieńca przed tablicą upamiętniająca zniszczenie miasta w 1915 r. pod Urzędem
Miasta na płycie rynku
godz.12.00
złożenie wieńca od Zjazdu Gorliczan na cmentarzu wojskowym nr 91 w Gorlicach
godz. 13.00
uroczysty obiad w Dworze Karwacjanów (po obiedzie program artystyczny połączony z
otwarciem okolicznościowej wystawy)
godz. 15.00
wyjazd do Szymbarku - zwiedzanie ekspozycji poświęconej 100. Rocznicy Bitwy pod Gorlicami
godz. 16.00
wyjazd do Sękowej na plenerowe widowisko - „Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami”
godz. 19.00
zakończenie Zjazdu Gorliczan w Dworze Karwacjanów

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 31 marca 2015 roku na adres
klubgorliczan@klubgorliczan.pl lub telefonicznie 18 353 56 18.
W związku z planowanym wydaniem z okazji Zjazdu, okolicznościowego wydawnictwa,
prosimy o przesłanie krótkiego biogramu (fotografia mile widziana). Materiały te zostałyby
wykorzystane w w/w publikacji.
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