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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 2017 R. W GMINIE SIEWIERZ

    Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada 2017 r. w Gminie Siewierz obchodzone było w sposób
niezwykle uroczysty. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął przemarsz
uczestników wydarzenia z Rynku w Siewierzu do kościoła parafialnego pw. Świętego Macieja Apostoła,
gdzie Mszę świętą w intencji ojczyzny celebrował Proboszcz Parafii ks. Jan Lubieniecki. Po Eucharystii,
miała miejsce część oficjalna uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie licznie
przybyli  przedstawiciele  władz  państwowych  i  samorządowych,  organizacji,  stowarzyszeń  i  instytucji
złożyli kwiaty jako wyraz hołdu i szacunku dla bohaterów, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę.

    Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Siewierzu,
byli  między innymi: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel,
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Będzińskiego  Jan  Mucha  oraz  Przewodniczący  Górnośląsko-
Zagłębiowskiej  Metropolii  Kazimierz  Karolczak.  W obchodach uczestniczyła  także delegacja  z  miasta
partnerskiego Edeleny wraz z Burmistrzem Oszkarem Molnarem.

    Po wysłuchaniu hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Siewierz, do
licznie zgromadzonych uczestników uroczystości zwrócił się Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław
Banaś, który odniósł się w swym wystąpieniu do historii walki o wolność, ale także podkreślił znaczenie
współczesnego patriotyzmu i jego komponentów.

    Obchody uświetniła „żywa lekcja historii” - inscenizacja walk Legionów Polskich (w rolę których wcielili
się  członkowie  Stowarzyszenia  Chorągiew  Rycerska  Księstwa  Siewierskiego)  z  oddziałem  rosyjskim
(Grupa  Rekonstrukcji  Historycznej  72.  Tulski  Pułk  Piechoty).  Rekonstruktorzy  wyposażeni  w  repliki
umundurowania, broni oraz amunicję hukową przybliżyli swoim przedstawieniem realia I wojny światowej.
Po zakończeniu inscenizacji publiczność mogła podejść do rekonstruktorów i z bliska przyjrzeć się ich
wyposażeniu, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z odtwórcą postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

    Niezwykłym wydarzeniem był program artystyczny pt. „W moim sercu bije Polska” w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, który odbył się po w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki.

    Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz Burmistrz Miasta Edeleny
Oszkar Molnar złożyli podpisy pod nowym programem współpracy miast partnerskich na lata 2018-2020,
w celu dalszej realizacji porozumienia o współpracy międzynarodowej zawartego w 2005 roku. Współpraca
ta  jest  realizowana na  wielu  płaszczyznach,  takich  jak:  samorząd,  oświata,  kultura,  czy  organizacje
pozarządowe.
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