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RADOŚNI Z WOLNOŚCI, DUMNI Z POLSKOŚCI - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE
SIEWIERZ

    W dniu 11 listopada w Siewierzu uroczyście świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Jak co
roku  w  obchodach  uczestniczyli  licznie  zgromadzeni  mieszkańcy  pragnący  upamiętnić  tych,  którym
zawdzięczamy  życie  w  wolnym  i  niepodległym  kraju.  To  radosne  święto  siewierzanie  rozpoczęli
przemarszem z udziałem pocztów sztandarowych pod przewodnictwem Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta
i Gminy Siewierz oraz Kompanii Honorowej OSP z Rynku do kościoła pw. św. Macieja Apostoła, w którym
odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny.
 
    Wśród  licznie  przybyłych  na  uroczystości  gości  znaleźli  się  również  przedstawiciele  polskiego
parlamentu  oraz  władz  samorządowych:  Senator  RP  Beata  Małecka-Libera,  Wicestarosta  Będziński
Dariusz Waluszczyk,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz
z Radnymi Rady Miejskiej.  W obchodach uczestniczyła także czterdziestoosobowa delegacja z miasta
partnerskiego Edeleny na Węgrzech z Burmistrzem Oszkarem Molnarem, która przyjechała do Siewierza
w  ramach  projektu  realizowanego  ze  środków  Fundacji  im.  Wacława  Felczaka,  której  celem  jest
przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom.
 
    Mszę świętą w intencji Ojczyzny koncelebrowali ksiądz wikariusz Tobiasz Mazur oraz proboszcz parafii
w Edeleny István Kelemen. Cieszymy się, że możemy świętować razem z wami Święto Niepodległości.
Przyjaźń,  jaka  od  wieków  łączy  nasze  narody  stanowi  przesłanie  braterstwa,  które  przykazał  nam
Chrystus.  Naszym  zadaniem  jest  przekazywać  ideały  wolnych  i  niepodległych  ojczyzn  kolejnym
pokoleniom. - mówił na zakończenie mszy ksiądz Istvan Kelemen. Odwołał się również do dziedzictwa św.
Jana Pawła II, który 20 sierpnia br. został ogłoszony patronem miasta Edeleny: Dziękujemy Polakom, że
wyszedł od Was święty, którego szanuje nasz węgierski naród oraz cały świat. Nauczanie Jana Pawła II
napełniło  nasze  serca  wartościami,  które  powinniśmy  przekazywać  następnym pokoleniom w duchu
braterstwa i ewangelizacji. Poprzez wybranie go na patrona, nasi mieszkańcy mogli zanurzyć się głębiej w
jego słowach i życiowej postawie. Jan Paweł II mówił - nie lękajcie się - dlatego i my nie obawiajmy się
dawać świadectwa o Chrystusie oraz zachowywać naszych wartości i dziedzictwa naszych przodków, tak
aby mogły je poznawać kolejne pokolenia. Ksiądz Tobiasz Mazur dodał, że od śmierci papieża Polaka
minęło już 14 lat, ale jego naukę wciąż możemy wprowadzać w nasze życie. Dziękując za te piękne słowa,
pamiętajmy, aby odświeżać sobie przesłanie jego pontyfikatu. To nasze zadanie. - dodał. 
 
    Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po odegraniu Hymnu
Polski przez Orkiestrę Reprezentacyjną Miasta i Gminy Siewierz głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz  Zdzisław  Banaś.  W  swoim  przemówieniu  Burmistrz  nawiązał  do  historii  polskiej  drogi  do
niepodległości: W dniu obchodów 101. rocznicy wydarzeń, które zmieniły losy Polski i świata, dziękujemy
zatem, że po 123 latach niewoli i rozbiorów nasza Ojczyzna odzyskała wolność i niepodległość. Jest to
powód  do radosnego świętowania, ale także do refleksji nad tym, w jaki sposób  odpowiadamy na ten dar
wolności i w jaki sposób objawia się nasz patriotyzm. Współcześnie, wielu z nas zapomina o historii,
Ojczyźnie  i  o  nadrzędnych wartościach.  Zapatrzeni  w sprawy dnia  powszedniego odwracamy się  od
własnych  korzeni,   mając  obojętny  stosunek  do  zagadnień  patriotycznych.  Zapominamy,  że  nasza
Ojczyzna, to nie tylko rząd, państwowe urzędy  i instytucje, ale przede wszystkim to my wszyscy, którzy
tworzymy Polskę (…) Nasi przodkowie zdobyli wolność nie tylko dla swojego pokolenia, ale też dla nas.
Pamiętając,  że wolność raz zdobyta i  niepodległość raz osiągnięta nie jest  czymś trwałym, dbajmy i
szanujmy naszą wolną i niepodległą Ojczyznę.
 
    Również Burmistrz Edeleny - Oszkar Molnar w swoim przemówieniu życzył nam abyśmy potrafili
korzystać z daru wolności, a jednocześnie nie zapominali o naszej historii i tradycji oraz dbali o ochronę



tego co jest fundamentem naszej niepodległości. Burmistrz zwrócił się do mieszkańców naszej gminy tymi
słowami: Nasze narody łączy tysiącletnia przyjaźń i  wspólnie wyznawane wartości.  Nie ma chyba na
świecie dwóch takich narodów, jak Polska i Węgry, które tyle wycierpiały i  musiały walczyć o swoją
tożsamość.  To  prawdopodobnie  nas  łączy  i  pozwala  znajdywać  porozumienie.  Można  podać  wiele
przykładów z historii, kiedy będąc w trudnej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc Polaków. Wspomnę tylko
postać Józefa Bema – generała, który walczył o niepodległość Węgier razem z Polakami. Przypomnę także
wydarzenia w związku z nadchodzącą 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. W wojnie polsko-bolszewickiej
Polakom brakowało amunicji i to właśnie Węgrzy, pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej, jako jedyny kraj
przekazali wtedy wojsku polskiemu 80 wagonów amunicji, aby walczyć z najeźdźcą sowieckim. Przywołał
również postać polskiego papieża, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych. Nasze miasto, jako jedyne
na Węgrzech przyjęło za patrona św. Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał nawet jego
relikwie do naszego kościoła. Jesteśmy dumni, że cząstka Jana Pawła II jest od teraz pośród nas, Węgrów.
 
    W dalszej części uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w celu
wyrażenia szacunku dla ludzi, którzy swoje działania podporządkowali Ojczyźnie oraz poważania dla tych,
którzy walczyli o niepodległą Polskę.
 
    Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i
Turystyki  w  Siewierzu,  gdzie  zaprezentowano  multimedialny  spektakl  słowno-muzyczny  pod
tytułem  "Radośni  z  wolności,  dumni  z  polskości",  przygotowany przez uczniów i  nauczycieli  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego  w  Wojkowicach  Kościelnych.  Na  widowisko  złożył  się  szereg  utworów
muzycznych, w tym również muzyki popularnej jak np. „Jaskółka uwięziona” Stana Borysa. Nie zabrakło
także znanych wszystkim pieśni legionowych i patriotycznych, takich jak: „Rozkwitały pąki białych róż”
czy  „My,  Pierwsza  Brygada”.  Ponadto  najmłodsi  uczniowie  zaprezentowali  polski  taniec  narodowy –
polonez.
 
    Występy młodych wykonawców pod hasłem „Śpiewam Tobie Polsko” zostały bogato zilustrowane
projekcjami filmowymi w tle,  na które złożyły się animacje prezentujące historię Polski oraz filmowe
materiały archiwalne, gdzie na czarno-białych ujęciach można było zobaczyć polskich żołnierzy walczących
o niepodległość. Widownia mogła obejrzeć również film prezentujący najpiękniejsze zakątki naszego kraju,
jego zabytki oraz dziedzictwo przyrodnicze. Na filmie pokazano m. in. krakowskie Stare Miasto, Szlak
Orlich Gniazd, górskie szczyty, morskie porty czy mazurskie jeziora, dzięki czemu goście z zagranicznej
delegacji mogli zobaczyć Polskę „w pigułce”. Widownia mogła również usłyszeć czego z okazji Święta
Niepodległości  życzą rodakom powstańcy warszawscy.  Ich przesłanie  do młodych Polaków zawierało
przypomnienie, że to właśnie od młodego pokolenia zależy jak będzie wyglądać przyszłość naszego kraju
oraz, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wyrazem radości z życia w wolnym i niepodległym kraju była
finałowa  piosenka  pt.  „Słodkiego,  miłego  życia”,  którą  odśpiewali  wszyscy  występujący  tego  dnia
uczniowie.

    Burmistrz Zdzisław Banaś podziękował za przygotowanie widowiska nauczycielom, uczniom oraz ich
rodzicom. Wyraził również ogromne zadowolenie, że dzięki takim występom możemy hucznie świętować w
Gminie Siewierz odzyskanie niepodległości. Podkreślił też, że takie wydarzenia stanowią doskonałą lekcję
patriotyzmu dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla młodego pokolenia.
 
    To jednak nie był  koniec radosnego świętowania tego dnia.  Po południu członkowie węgierskiej
delegacji udali się do remizy OSP Wojkowice Kościelne, gdzie zostali ugoszczeni przez lokalną społeczność
– członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wojkowic Kościelnych oraz miejscowych strażaków – ochotników.
Węgrzy  mogli  zobaczyć  jak  przyrządza  się  tradycyjne  pieczonki,  a  następnie  ich  skosztować.  Dla
zagranicznych  gości  wystąpiły  również  lokalne  zespoły  śpiewacze  KGW  Wojkowice  Kościelne,  KGW
Leśniaki  oraz „Niezapominajki”,  przybliżając kulturę ludową, dawne zwyczaje i  popularne pieśni,  jak
choćby „Od Siewierza jechał wóz”.

    Delegacja  miasta  partnerskiego  wyjeżdżała  z  Siewierza  bogata  we  wrażenia  i  doświadczenia



„polskości”.  Poza uroczystościami  w Siewierzu,  na zaproszenie  Burmistrza Miasta i  Gminy Siewierz,
Węgrzy wzięli również udział w „Koncercie dla Niepodległej – Słowa, które znaczą”, zorganizowanym 10
listopada w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i sfinansowanym
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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