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Czwarta edycja uroczystości Dzień Niepodległej
11 listopada 2007 roku
„Listopad 1918 r. - stała się rzecz wprost niesłychana dla świata, nie przewidy
wana nawet przez najznakomitszych mężów stanu. Mały liczebnie naród polski, mimo
działania tak wielkich i wrogich mu sił, uzyskał możliwość odzyskania niepodległości.
Fakt ten trudno inaczej wytłumaczyć, jak przez opiekę i szczególne zrządzenie Opatrz
ności Bożej”.
o. Eustachy Rakoczy
Wzorem lat ubiegłych M uzeum Regionalne w Siedlcach zorganizowało, 11 listopa
da 2007 r. (niedziela), czwartą edycję święta „Dzień Niepodległej” z okazji 89. rocz
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszą edycję tego święta zorganizo
waliśmy w 2004 r. Jednocześnie chcieliśmy podkreślić, że jest to jedyna w regionie
uroczystość poświęcona niepodległości, trwająca cały dzień. Pomysłodawcą tej uroczy
stości jest wicedyrektor muzeum Sławomir Kordaczuk.
Jako ilustrację do zaproszenia wykorzystaliśmy zdjęcie Marszałka Józefa Piłsud
skiego dekorującego sztandar 22. pułku piechoty Orderem W ojennym Virtuti Militari w Łazdunach koło Lidy (4 grudnia 1920 r.). Stronę ilustracyjną uzupełniliśmy re
produkcją orła haftowanego 22. pułku piechoty. Ponadto do zaproszenia dołączyliśmy
reklamówkę promującą święto z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze
szczegółowym programem. Każde zaproszenie na kolejną edycję uroczystości jest inne.
Prezentujemy na nich fotografie archiwalne, będące częścią zbiorów kolekcjonerskich.
Dekorację świąteczną sali audiowizualnej, w której odbywało się najwięcej pun
któw programu naszej uroczystości, stanowiły cztery portrety twórców niepodległości:
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera i W incentego Witosa. Każ
dego roku dołączamy kolejny portret twórcy Polski niepodległej. W 2008 r. dołączy
my gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego i zaprosimy historyka z wykładem o Powstaniu
Wielkopolskim.
Uroczystości „Dzień Niepodległej” w 2007 roku patronowali: Marszałek W ojewó
dztwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczoro
wski i Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości o. Eustachy Rakoczy. Sponsora
mi imprezy w tym roku byli: Maria Brzeska, Zakład Mięsny w Mościbrodach, Od
dział Regionalny w Siedlcach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polska Sieć Skle
pów Carlos w Siedlcach, Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach, Krzysztof
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Mioduszewski - Kodak Express Cyfrowy Świat w Siedlcach i Marker - Dystrybutor
Artykułów Szkolnych i Biurowych w Siedlcach.
„Dzień Niepodległej” rozpoczął się o godzinie 11.00 odśpiewaniem całego hymnu
państwowego. Dyrektor Andrzej Matuszewicz powitał gości, wśród których byli przed
stawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierzy niepodległości, organizacji
kombatanckich, sympatyków i przyjaciół muzeum oraz przedstawiciele mediów. Nastę
pnie sponsorzy, sympatycy i przyjaciele muzeum otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale
oraz upominki w postaci kompletu wydawnictw muzealnych przygotowanych specjal
nie z okazji tego święta. Po powitaniu i wręczeniu dyplomów odbył się koncert m u
zyki polskiej w wykonaniu Grupy Muzycznej ,,LIMBOS” pod kierownictwem W iesła
wa Miadziółki. Wykonawcy zagrali m.in.: „Kujawiaka”, „Mazura”, „Poloneza” z filmu
„Pan Tadeusz”, „Ostatniego Mazura” i na zakończenie swojego występu jeden z wy
konawców zespołu zaśpiewał „Dni, których nie znamy”.
W czasie trwania koncertu przed budynek muzeum zajechał samochód rozpoznaw
czy GAZ-67 z 1943 r. (popularny „Czapajew”). Samochód prezentowali zainteresowa
nym członkowie Lubelskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej.
Kolejnym punktem uroczystości były pokazy kolekcjonerskie Siedleckiego Klubu
Kolekcjonerów. Tematami dominującymi pośród kolekcjonerów były: falerystyka (od
znaki i odznaczenia), numizmatyka i filatelistyka. Przy stoiskach z odznaczeniami i numi
zmatami gromadziło się najwięcej oglądających. Nie mniejsze zainteresowanie wzbu
dzały albumy z pocztówkami, przedstawiające dawne Siedlce oraz polskie i zagranicz
ne banknoty z różnych okresów historycznych. W tej edycji uroczystości swoje zbiory
prezentowali: W ładysław i Adam Krzescy, Janusz Jasienowski, Cezary Aftyka, Tade
usz Bohatyrewicz, Bogusław Mitura i Piotr Rafalski.
Kontynuacją tematów militarnych była prezentacja działalności i dorobku Bractwa
Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej z siedzibą na Zamku w Liwie (w sali
audiowizualnej) oraz pokaz wozu bojowego 1. Siedleckiego Batalionu Rozpoznawcze
go (przed budynkiem muzeum). Prezentacja wozu bojowego przez żołnierzy batalionu
była wielką atrakcją i frajdą dla najmłodszych uczestników imprezy.
W sali audiowizualnej Mistrz Bractwa Sebastian Gajowniczek przedstawił bardzo
bogatą już działalność bractwa, a pozostali członkowie omówili elementy uzbrojenia
rycerzy średniowiecznych na przestrzeni wieków. Na zakończenie rycerze na trawniku
przed budynkiem muzeum urządzili dwie pokazowe walki na miecze. Obserwatorzy,
zarówno ci starsi, jak i młodsi byli zachwyceni pokazem, szczególnie gdy można było
dotknąć i dokładnie obejrzeć elementy zbroi średniowiecznej.
Niezwykle barwnie, atrakcyjnie, ale i kosztownie wyglądał pokaz artylerii gen. Jó
zefa Bema w wykonaniu Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał” z Warszawy.
Żołnierze ze Stowarzyszenia z okazji naszego święta oddali trzy salwy armatnie. Huk
z armat był tak głośny, że powodował włączanie się alarmów samochodowych.
Po pełnych wrażeń prezentacjach militarnych żołnierze siedleckiego batalionu w ar
kadach muzealnych wydawali grochówkę wojskową uczestnikom uroczystości i okoli
cznym mieszkańcom. Amatorów skosztowania wojskowej zupy było tak wielu, że
oczekiwanie na porcję trwało około 10 minut.
W trakcie oddawania salw armatnich przez żołnierzy SAD „Arsenał” w sali audio
wizualnej odbyło się otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu plasty
cznego i fotograficznego „Moja ulica”, zorganizowanego z okazji jubileuszu 460-lecia
nadania praw miejskich Siedlcom. Pierwsze nagrody otrzymali: Paulina Szarek za ze
staw czterech prac „Uliczne refleksy” i Marlena Skorupska za pracę „Stadnina w Siedl
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cach”. Następnie laureaci i uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie udali się na II
piętro muzealnej wieży, aby obejrzeć prace nagrodzone i wyróżnione.
W godzinach 11.00-16.00 w siedzibie Muzeum zostało uruchomione stanowisko
poczty polskiej z wydawnictwami i okolicznościowym datownikiem pocztowym przy
gotowanym specjalnie na nasze święto. O godz. 16.00 w sali audiowizualnej rozpoczę
ła się promocja książki Sławomira Kordaczuka pt. „Podlaskim szlakiem Oddziału Par
tyzanckiego >Zenona<”.
Wśród osób goszczących w Muzeum znaleźli się również partyzanci z Oddziału
„Zenona” : Tadeusz Sobieszczak ps. „D udek”, Kazimierz W ojtkiewicz ps. „W ysoki”
i Janusz Suchnicki ps. „Matros II”. Podczas promocji autor książki zaprezentował hi
storię oddziału. W ykład wzbogacony został bardzo ciekawym pokazem multimedial
nym związanym z działalnością członków oddziału „Zenona”. Ponadto pan Marek
Szyba przekazał na ręce dyrektora Andrzeja Matuszewicza, do zbiorów Muzeum Re
gionalnego - rękopis pamiętnika Józefa Dąbrowskiego. Autor opisał w nim dzieje
swego syna Bolesława, który służył w Oddziale Patryzanckim „Zenona” pod pseudo
nimem „Zdzisław” i pełnił w nim funkcję dowódcy III plutonu piechoty. Bohaterski
partyzant poległ w czasie Akcji „Burza”, w bitwie pod Kozłami (23 VII 1944 r.).
Bardzo miłym akcentem towarzyszącym promocji książki było wręczenie autorowi
Krzyża Pamiątkowego Oddziału Partyzanckiego 34. pp AK ,B enona” przez obecnych
na sali partyzantów. Sławomir Kordaczuk otrzymał również gorące brawa od całej wi
downi. Następnie autor wręczył książki osobom, które współpracowały przy jej wyda
niu. Promocja była również doskonałą okazją do zdobycia dedykacji autora.
Tło muzyczne dla tej części promocji stanowił koncert pieśni patriotycznych, odby
wający się w sali rotundowej muzeum, w wykonaniu zaprzyjaźnionej grupy muzyków
(Antonina Mąka, Anna Grudzień, Marek Mężyński, Stefan Sałata, Jarosław Sałata, M i
rosław Sałata) i Stowarzyszenia Klubu Seniora „Stokrotka”.
Zgromadzona na sali publiczność z wielkim zapałem dołączyła do muzyków tak,
że bardzo szybko zabrakło przygotowanych wcześniej śpiewników z tekstami pieśni
patriotycznych.
W szystkim tak bardzo spodobało się wspólne koncertowanie, że chętnie śpiewano
by dalej, jednakże czekała kolejna atrakcja gości - wieczór poetycki. W sali audio
wizualnej odbyło się piękne przedstawienie zatytułowane „Polska droga do wolności”
według scenariusza Renaty Żylak.
W przedstawieniu wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 Publicznego Gi
mnazjum Nr 6 im. ks. Stanisława Brzóski, recytując wiersze i śpiewając pieśni patrio
tyczne. Po występach młodych aktorów na scenę sali wkroczyli dwaj panowie recytu
jący fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza: Eugeniusz Mąka „Koncert nad kon
certami” z księgi XII i Jerzy Ostaszewski fragment księgi IV „Dyplomatyka i Iowy”.
Na zakończenie wieczoru poetyckiego dyrektorzy m uzeum Andrzej M atuszewicz
i Sławomir Kordaczuk wspólnie wręczyli podziękowania i upominki wszystkim arty
stom, którzy wprowadzili widzów w bardzo liryczny nastrój. Uśmiechy gościły na
twarzach wszystkich obecnych na sali osób.
Ostatnim punktem programu i zarazem uwieńczeniem obchodów „Dnia Niepodle
głej” było ognisko rozpalone przed gmachem Muzeum. Najbardziej wytrwali widzowie
mogli posilić się kiełbaską własnoręcznie upieczoną w ognisku. Uroczystości towarzy
szyła muzyka nawiązująca do charakteru święta. Ponadto uczestnikom obchodów roz
dawane i sprzedawane były publikacje okolicznościowe wydane z okazji odzyskania
niepodległości (nalepki, informatory, pocztówki, książki i śpiewniki).
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Na zakończenie warto zaznaczyć, że w pierwszej Edycji Konkursu „M azowieckie
Zdarzenia M uzealne - W ierzba” nasza uroczystość z 2006 r. otrzym ała III nagrodę
w kategorii „N ajlepsza im preza, pokaz, ekspozycja w plenerze - zorganizowana po
za siedzibą muzeum”.

Bractwo Rycerskie podczas obchodów Dnia Niepodległej

Biwak wojskowy przed budynkiem Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Koncert pieśni patriotycznych
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