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Uroczystość 11 Listopada 2007 r.

W dniu 11 Listopada 2007 r. odbyły się w Siewierzu obchody 89 rocznicy Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem
pocztów sztandarowych z rynku do kościoła pw. św. Macieja Apostoła gdzie odbyła się Msza Św. za Ojczyznę. W nabożeństwie uczestniczyły
władze Miasta i Gminy Siewierz oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji Waldemar Andzel, Posła Grzegorza
Dolniaka reprezentowała przedstawicielka jego biura poselskiego - Pani Monika Lniak obecny był również Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej kapitan Dariusz Zawadzki. Mszę celebrowali: Ksiądz kanonik Józef Dawczyński oraz ksiądz Proboszcz Jan Lubieniecki i ksiądz
wikariusz Mariusz Dydak. Po mszy św. uczestnicy uroczystości  udali  się pod pomnik Józefa Piłsudzkiego, tam oddano hołd bohaterowi i
współzałożycielowi II Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.
Po wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisława Banasia, który nawiązując do historii, wyraził wdzięczność za „ ofiarę krwi,
poświęcenie i patriotyczny entuzjazm” ówczesnych bohaterów. Bo „to dzięki nim możemy być dzisiaj wolnym narodem i odważnie spoglądać w
przyszłość.”  Kończąc swoje wystąpienie zaznaczył,  że to właśnie my „Jesteśmy ich wdzięcznymi spadkobiercami.”  Jednym z elementów
kończących pierwszą część uroczystości było poświęcenie przez Księdza Proboszcza samochodu bojowego , który po wcześniejszej karosacji
został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy dla OSP w Siewierzu.

Drugą część obchodów Dnia Niepodległości odbyła się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Na koncert przygotowany przez uczniów
Zespołu  Szkół  w Siewierzu przybyło  liczne grono mieszkańców Gminy Siewierz.  Muzyka Chopina,  akcenty  ludowe i  mundury  wojskowe
wspaniale oddały nastrój owych czasów tak trudnych do zrozumienia dla kolejnych pokoleń. Przedstawienie przygotowane przez młodzież było
wzruszające prawie tak, jak 89 lat temu, gdy Polska odzyskała swoją niepodległość. Akademia była piękną lekcją historii i patriotyzmu, która
zapewne każdemu utkwi na długo w pamięci.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


