Obchody Święta Niepodległości w Gminie
Lubań

11 listopada to data symboliczna, to dzień, kiedy w całym kraju organizowane są obchody
upamiętniające odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości. W tym roku świętujemy
wyjątkowo uroczyście, bowiem mija już 100 lat odkąd Polska stała się krajem wolnym i
suwerennym.
W Gminie Lubań obchody jubileuszowe, upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości rozpoczęły się 9 listopada w świetlicy wiejskiej w Kościelniku. Do wspólnego
świętowania zaprosili mieszkańców naszej gminy organizatorzy: dyrektor ZSP w Kościelniku - Ewa
Pietrzyk oraz Justyna Antoszewska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Patronat nad
uroczystościami objął Wójt Gminy Lubań, Pan Zbigniew Hercuń. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego przy akompaniamencie akordeonu, przyszedł czas na program artystyczny pt. Radosna
bo Niepodległa, przygotowany przez uczniów i nauczycieli ZSP w Kościelniku, którym to uczciliśmy
tę wyjątkową rocznicę.
Jako pierwsze na scenie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Kościelniku, prezentując
publiczności niepodległościowe pieśni, wzruszające recytacje oraz niezwykle emocjonujący taniec,
wyrażający burzliwe dzieje naszej Ojczyzny- poprzez wojny i niewolę, po wyzwolenie i radość z
odzyskania wolności. Kolejnym punktem programu był Przegląd piosenki patriotycznej, w którym
uczestniczyli uczniowie ZSP w Smolniku, dzieci szkół gminnych, grupa wokalna Gminy Lubań,
zespół Maksymilianki, Gabriela Gola oraz Dawid Kusibab. Po tych pełnych wzruszeń występach, sala
rozbrzmiała donośnym, radosnym śpiewem zebranych mieszkańców i gości. Tym wspólnym
wyśpiewywaniem pieśni żołnierskich uczciliśmy pamięć wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli i
ginęli za naszą Ojczyznę, pamięć ludzi, dzięki którym narodowa tożsamość, kultura i tradycja nie
zanikły.
Druga część obchodów stulecia niepodległości odbyła się 11 listopada w kościele pw. Ścięcia Św.
Jana Chrzciciela w Kościelniku, gdzie po uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i przemówieniu
okolicznościowym Wójta Gminy Lubań, delegacje władz samorządowych, szkół, sołectw i jednostek
organizacyjnych Gminy Lubań złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych
bohaterów. Zabrzmiały również słowa hymnu narodowego oraz pieśni patriotycznych. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za obecność. Swoim udziałem w obchodach jubileuszowych, każdy z nas
wyraził wdzięczność walczącym o niepodległość bohaterom, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju,
mówimy polskim językiem, chodzimy do polskich szkół.
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