
11 LISTOPADA 2022

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
W BORNEM SULINOWIE

PROGRAM OBCHODÓW

Część oficjalna:

11:00 - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Brata Alberta 
w Bornem Sulinowie

11:45 - przejście z kościoła na skwer przy Urzędzie Miejskim

12:00 - uroczystość patriotyczna przed obeliskiem poświęconym pamięci 
ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego i sowieckiego przy Urzędzie Miejskim 
oraz złożenie kwiatów

12:30 - złożenie kwiatów przez władze samorządowe przy obelisku 
na cmentarzu wojennym oraz przy pomnikach ofiar Oflagu IID w Kłominie

Część sportowa (Centrum Kultury i Rekreacji):

15:00 - bieg uliczny pn. "MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI"

16:30 - wręczenie nagród

Część artystyczna (Budynek Kulturalno-Oświatowy):

17:30 - Wieczornica Patriotyczna pn. "Kochasz ty dom, rodzinny dom" w wykonaniu 
Teatru Kameralnego działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz 
Koncert pn. "Marszem i galopem do Niepodległości" w wykonaniu zespołu SPOCZNIJ



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W BORNEM SULINOWIE

zaprasza na 
Wieczornicę Patriotyczną 

z okazji obchodów 
Narodowego Dnia Niepodległości

W programie:

Wieczór poetycki 
pn. "Kochasz ty dom, rodzinny dom" 
w wykonaniu Teatru Kameralnego 
inspirowany utworami literackimi 

Marii Konopnickiej

Koncert
pn. "Marszem i galopem 

do Niepodległości" 
w wykonaniu zespołu SPOCZNIJ

Ojczyzna moja
Ojczyzna moja - to ta ziemia droga, 
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła 
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja - to wioski i miasta, 
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, 
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja - to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 
To duch rycerski, szlachetny a męski, 
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja - to te ciche pola, 
Które od wieków zdeptała niewola, 
To te kurhany, te smętne mogiły - 
Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Maria Konopnicka

11 listopada 2022, godz. 17:30 
Aula Budynku Kulturalno-Oświatowego

https://poezja.org/wz/Maria_Konopnicka/

