Burmistrz Miasta Zgorzelec, Starosta Zgorzelecki oraz Dziekan Dekanatu
Zgorzeleckiego zapraszają na obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Obchody rozpoczną się mszą św. w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona 11
listopada o godz. 12:00 w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu (Pl. Jana Pawła II nr
1)
O godz. 13:30 przed pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy II Armii WP
odbędzie się uroczystość patriotyczna upamiętniająca rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Kolejnym punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2019 będzie
Wielkie Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w PGE Turów Arena o godz. 17:00
„11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, spotkajmy się w PGE
Turów Arenie i zaśpiewajmy razem dla Niepodległej” – zapraszają do udziału
tegorocznej edycji wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych Burmistrz Rafał Gronicz i
Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.
W tym roku mija sześć lat od dnia, kiedy mieszkańcy Zgorzelca po raz pierwszy spotkali się
na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Ciepło przyjęte przez mieszkańców muzyczne
spotkanie, którym wówczas uczciliśmy 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
jest kontynuowane, z każdym rokiem gromadząc coraz liczniejszą publiczność. To właśnie z
uwagi na dużą popularność koncertu w latach ubiegłych, tegoroczne wspólne śpiewanie po
raz pierwszy odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej PGE Turów Arena, zachowując
oczywiście swoją dotychczasową formułę, czyli wolny wstęp i aktywny udział publiczności,
która razem z muzykami śpiewa i współtworzy wyjątkową atmosferę świątecznego dnia.
„Cieszę się widząc jak wiele osób przychodzi na wspólne śpiewanie. Byłem pod
wrażeniem ubiegłorocznego koncertu, którym uczciliśmy 100. rocznicę naszego
narodowego święta i już teraz zapraszam na kolejne wspólne śpiewanie. Tym
razem do hali PGE Turów Arena” – mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
Współorganizatorami wydarzenia upamiętniającego 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości są: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu oraz Centrum Sportowo Rekreacyjne w

Zgorzelcu.
Koncert poprowadzi Dorota Adaszewska. Na program koncertu złożą się pieśni patriotyczne
w aranżacjach Joanny i Dominika Lewickich. Razem z Państwem wykonywać je będzie Chór
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu,
przygotowany przez panią Magdalenę Dudę. Towarzyszyć mu będzie Zgorzelecka Orkiestra
Mandolinistów im. Tadeusza Grudzińskiego pod dyrekcją Dominika Lewickiego.
Serdecznie zapraszamy!
11 listopada 2019r., godzina 17.00, hala PGE Turów Arena, ul. Lubańska 9A

