
Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Zarządu Fundacji Dialog oraz Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, zapraszam
do udziału w realizacji  projektu pt.  „Etos bitwy pod Komarowem 1920r.”,  na który Fundacja Dialog
uzyskała wsparcie z programu Niepodległa na 2017 rok.

Fundacja wraz z Partnerami przewiduje czynny udział w projekcie w zakresie uzgodnień formalnych 
i budżetowych na kolejne lata oraz wsparcia rzeczowego dla tras edukacyjnych w regionie Roztocza,
licząc  na  współpracę  wszystkich,  którym  bliskie  jest  upamiętnienie  czynu  żołnierza  polskiego,
edukacja historyczna oraz promocja regionu. 
Projekt  pt.  Roztoczański  Szlak  Kawaleryjski  obejmuje  zarówno  tereny  pola  bitwy  w  gminach
Komarów-Osada,  Miączyn  i  Sitno,  jak  i  trasy  turystyczne  województwa  lubelskiego  oraz
podkarpackiego, związane z działaniami wojennymi w okresie I Wojny Światowej, Wojny Bolszewickiej
oraz II Wojny Światowej. 

Zapraszamy na Konferencję Programową w dniu 15.11.2017r. w Klubie Batalionowym w Zamościu 
- z udziałem osób, organizacji lokalnych, władz państwowych i samorządowych, wojska oraz instytucji,
które mogą przyczynić się do powstawania tras edukacyjnych –  liczymy na zgłoszenia pomysłów,
punktów,  miejsc  pamięci  i  innych  inicjatyw  lokalnych  związanych  z  kawalerią  oraz  historią
wojskowości!
Od 2009 roku z okazji rocznicy bitwy pod Komarowem 1920r. ustanowione jest i obchodzone przez
Siły Zbrojne RP – Święto Kawalerii Polskiej, którego przebieg dotyczy zarówno wydarzeń na terenie
pola  bitwy,  jak  i  uroczystości  w  Warszawie.  Obecność  kawalerii  w  Komarowie  to  ważny  znak
poszanowania tradycji, który pełni także rolę edukacyjną dla społeczeństwa. 

Program Konferencji „Etos bitwy pod Komarowem 1920r.” w dniu 15.11.2017r. - Klub Batalionowy,
ul. J. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel. 261-181-223 
godz. 14.30 rejestracja,
godz. 15.00 otwarcie spotkania i powitanie gości,
godz. 15.30 walory krajobrazowe i historyczne Ziemi Zamoyskiej – dr. Hubert Mącik,
godz. 16.00 prezentacja  koncepcji  tras  oraz  upamiętnienia  etosu  kawalerii  na  przykładzie  

pola bitwy pod Komarowem – Tomasz Dudek, Jacek Skoczylas, 
godz. 17.00 przedstawienie zasad współpracy przy projekcie – Jakub Czekaj,
godz. 17.30 dyskusja i zgłoszenia inicjatyw lokalnych,
godz. 18.00 zakończenie.

Materiały  konferencyjne  stanowią  plik  mulimedialny  oraz  publikacja  „Studium  Uwarunkowań
Historyczno-Kulturowych pola bitwy pod Komarowem” Komarów, 2016.
Do nabycia także książka „W blasku zachodzącego słońca” A. Wojda, 2017.
Akredytacje prasowe:  wspolpraca@bitwapodkomarowem.pl,  więcej informacji o rozwoju projektu na
www.bitwapodkomarowem.pl oraz www.niepodlegla.gov.pl 
znajdź nas na www.facebook.com/events/519911555048253

Z wyrazami szacunku,
Jakub Czekaj

Prezes Fundacji Dialog
ul. Pijarska 5/2, 31-015 Kraków
domosterwy@op.pl

  Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”  


