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80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

    W dniu 1 września przy pomniku znajdującym się na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu odbyły się
uroczystości  upamiętniające  bohaterów walczących  o  wolną  Polskę.  80.  rocznica  wybuchu  II  wojny
światowej była także okazją do wspomnienia ofiar terroru hitlerowskiego, a szczególnie mieszkańców
miasta i gminy Siewierz poległych w obronie ojczyzny.

    O godzinie 10:00 pod pomnikiem ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II
wojny  światowej  rozpoczęła  się  główna  część  obchodów.  Uroczystości  rozpoczął  koncert  pieśni
wojskowych i patriotycznych w wykonaniu zespołu ESKADRA, reprezentującego Związek Weteranów i
Rezerwistów Wojska Polskiego. 
 
    Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś powitał przybyłych gości: przedstawicieli
władz, urzędów, instytucji, organizacji społecznych, poczty sztandarowe, jednostki OSP, Koła Gospodyń
Wiejskich dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców.
 
    Pośród zaproszonych gości na uroczystość przybyli Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Posłowie
na Sejm RP Beata Małecka-Libera i Anna Nemś, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta
Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Będzina Rafał Adamczyk oraz Radni Rady Miejskiej w Siewierzu na czele z
Przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Bochenek.
 
    W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Zdzisław Banaś przybliżył historię wybuchu II wojny
światowej oraz wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat, które miały miejsce w Siewierzu. Przemówienie
wygłosiła również Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak. Następnie, poprzez złożenie kwiatów na
pomniku, swój hołd ofiarom wojny złożyli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych.
 
    Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wzbogacił program artystyczny zawierający
patriotyczne pieśni i wiersze przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół w Siewierzu pod opieką pana
Mariusza Torbusa. Ponadto muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i
Gminy Siewierz.
 
    W ramach obchodów przy Placu Wojska Polskiego odbył się piknik militarno-historyczny. Na specjalnie
zaaranżowanych stanowiskach można było zobaczyć dawną broń i umundurowanie polskich żołnierzy.
Grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała także ćwiczenia walki na bagnety oraz żołnierskiej musztry, a
także Batalionowy Punkt Opatrunkowy z okresu II wojny światowej.
 
    Szczególne zainteresowanie zdobył historyczny pokaz mody, w ramach którego młodzi rekonstruktorzy
zaprezentowali zarówno umundurowanie żołnierzy piechoty i marynarki wojennej, jak również damskie i
męskie stroje cywilne oraz wieczorowe z okresu międzywojennego. Pokazowi towarzyszyła wystawa zdjęć
pt. „Ostatnie takie lato 1939...”.
 
    Dla uczestników pikniku przygotowano darmowy poczęstunek - grochówkę wojskową, którą z kuchni
polowej serwował pan Sławomir Czekaj z rodziną.
 
    Równolegle do pikniku obyła się kolejna odsłona akcji Narodowego Czytania. W tym roku Para
Prezydencka zaproponowała do czytania osiem polskich nowel. W godzinach popołudniowych wydarzenia
rocznicowe przeniosły się na zamek w Siewierzu gdzie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego
zorganizowała pokazy pod hasłem „Z orężem przez wieki”.
 



    Ponadto w dniu 4 września br. przypadała 80. rocznica rozstrzelania 10 mieszkańców Siewierza przez
okupanta hitlerowskiego. Pamiętając o tym smutnym wydarzeniu, przedstawiciele samorządu gminnego w
osobach Zastępcy Burmistrza Damiana Dawczyńskiego oraz Sekretarza Miasta i Gminy Siewierz Urszuli
Radziwołek złożyli kwiaty na grobie ofiar, znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Siewierzu.
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