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Manifestacja patriotyczna, składanie kwiatów pod pomnikami, okolicznościowe
przemówienia - tak uczczono w Cieszynie 97. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Na płycie rynku nie mogło również zabraknąć ósmej lekcji śpiewania
patriotycznego.

Na cieszyńskie uroczystości związane ze Świętem Niepodległości Ojczyzny zaprosiła mieszkańców Rada Miejska
Cieszyna, Rada Powiatu Cieszyńskiego, Burmistrz Miasta Cieszyna, Starosta Cieszyński, Stowarzyszenie
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej oraz organizacje kombatanckie Cieszyna i Powiatu Cieszyńskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Jezusowym w Cieszynie w intencji ojczyzny.
Następnie, tradycyjnie już na Placu Wolności przy Pomniku Niepodległości odśpiewano hymn państwowy i złożono
kwiaty. Uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry przemaszerowali ulicami Cieszyna i złożyli kwiaty także pod
tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz pod Pomnikiem Legionistów
gdzie odśpiewano Rotę. W cieszyńskich uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości wzięły udział liczne delegacje z
Zaolzia. Byli przedstawiciele Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Macierzy Szkolnej, Ruchu Politycznego
„Coexistentia” oraz uczniowie i nauczyciele z Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie z dyr.
Andrzejem Bizoniem.
Tradycyjnie już nie zabrakło tego dnia również patriotycznego śpiewania. Ósma lekcja zgromadziła na płycie rynku
radnych, włodarzy, działaczy społecznych a także mieszkańców. Odśpiewano m.in. pieśń „Moja Ojczyzna”, „Na
wojenkę poszli chłopcy”, „O mój rozmarynie” czy „Jedzie żołnierz”. To już ósma edycja wydarzenia, które
zapoczątkowaliśmy w 2012 roku, w ramach obchodów Święta Niepodległości. Przyznajemy, że polubiliśmy
te z Państwem spotkania na cieszyńskim Rynku. Polubiliśmy wspólne śpiewanie pieśni i piosenek, które
wydobyte z zakamarków pamięci narodowej stają się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością –
podkreślają twórcy rozdawanych na rynku śpiewników z patriotycznymi pieśniami ze Stowarzyszenia Komitet
Obywatelski Śląska Cieszyńskiego.
Dwie pierwsze pieśni zostały wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Cieszyna-Krasnej. Patriotyczne
śpiewanie otworzył Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Bardzo jesteśmy wszyscy wdzięczni Komitetowi
Obywatelskiemu Śląska Cieszyńskiego. Dziękuję Wam za to, że od lat gromadzicie nas tutaj na rynku,
abyśmy wspólnie przeżywali nasz patriotyzm, naszą polskość.
Dopełnieniem obchodów była uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej połączona z wręczeniem Laurów
Ziemi Cieszyńskiej tzw. Cieszynianki. Impreza ta odbyła się wczoraj (11.11) w cieszyńskim Teatrze.
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