Skierniewice: urodziny miasta z orłem w koronie
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Profesjonalny sokolnik Krzysztof Domański zaprezentuje m.in orła, sokoła, myszołowa, jastrzębia i puchacza. Każdy z gości będzie mógł na własne
oczy z bliska zobaczyć, jakim majestatycznym i pięknym ptakiem jest orzeł przedni i przekonać się, dlaczego orzeł był tak często wybierany przez
ludzi jako symbol siły i wolności.

Z okazji 562. urodzin naszego miasta, Muzeum Historyczne Skierniewic przygotowało w
swojej nowej siedzibie ciekawe wydarzenie. Odbędzie się 15 lutego, a jego główną osią
będzie wystawa „Orły Wojska Polskiego w XX wieku”.
W sali wystaw czasowych zostanie zaprezentowana bogata kolekcja orłów, emblematów noszonych
na czapkach przez wojsko oraz inne służby mundurowe. Podstawę wystawy stanowi 200 unikatowych
eksponatów, które udostępnił Robert Skorłutowski.
Zbiór obejmuje orzełki używane na przestrzeni ostatnich stu lat. Wystawa pokaże piękno tych
emblematów oraz ich dużą różnorodność. Prezentowaną kolekcję uzupełnią eksponaty, wypożyczone
z na tę okazję z innych muzeów, a posiadające historię, czyniącą je wyjątkowymi unikatami. Będą to
m.in. orły wykopane podczas prac archeologicznych w Katyniu, orły AK z powstania warszawskiego
oraz orły z pól ważnych bitew, jak zmagania nad Bzurą czy obrona Helu w 1939 roku.

Organizatorzy wystawy – Piotr Paradowski i Radosław Stefanek – postanowili wzbogacić wernisaż o
dodatkowe punkty programu. Imprezę rozpocznie pokaz ptaków drapieżnych w ogrodzie muzeum
(od godz. 13.). Profesjonalny sokolnik Krzysztof Domański zaprezentuje m.in orła, sokoła, myszołowa,
jastrzębia i puchacza. Każdy z gości będzie mógł na własne oczy z bliska zobaczyć, jakim
majestatycznym i pięknym ptakiem jest orzeł przedni i przekonać się, dlaczego orzeł był tak często
wybierany przez ludzi jako symbol siły i wolności.
O godzinie 17. gościem muzeum będzie profesor Marek Adamczewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Ten
wybitny polski heraldyk przybliży skierniewiczanom genezę innego ważnego dla nich symbolu, jakim
jest herb miasta. Dowiemy się m.in. czy jego historia sięga aż do średniowiecznej Francji i czy lilie na
nim umieszczone to w rzeczywistości snopki zboża nad wstęgą rzeki Łupi. Po wykładzie
przewidziano czas na krótką dyskusję, po której nastąpi uroczyste otwarcie wystawy (godz. 17).
Wystawa prezentowana będzie w muzeum do 22 kwietnia. Patronem jest "Głos Skierniewic i Okolicy"
wsp. Radosław Stefanek
Źródło: https://eglos.pl/aktualnosci/item/30777-skierniewice-urodziny-miasta-z-orlem-w-koronie

