Roztańczona Wigilia Święta Niepodległości
Kotyliony, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, rekonstruktorzy historyczni z samym marszałkiem
Józefem Piłsudskim, a nawet wielki polonez &#8211; tegoroczna Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości
odbyła się, zgodnie z tradycją, w radosnym, ale i podniosłym nastroju. Podczas wydarzenia zaprezentowali
się artyści z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna: Warmia Rhythm Team, Chór Warmii i Mazur z Gietrzwałdu
pod kierunkiem Alicji Kucharzewskiej-Samko, Zespół Wokalny &#8222;Cantemus&#8221; z Tuławek pod
dyrekcją Krzysztofa Włodarskiego, Anastazja Maciąg, Karolina Duda, Maria Król i Marietta Ostapczuk. Po raz
pierwszy w historii imprezy pojawił się taniec. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć dzieci z Zespołu Szkół w
Jezioranach, które zatańczyły poloneza, by chwile później poprowadzić taniec, w który włączyli się
uczestnicy uroczystości. Duże zainteresowanie wzbudził szpital polowy i replika broni z czasów I wojny
światowej, które przywieźli rekonstruktory z grupy &#8222;Marienburg&#8221;. Można było obejrzeć też
broń bardziej współczesną, którą przywieźli przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd im. mjra
Szendzielarza ps. Łupaszka. Jeszcze długo po zakończeniu imprezy przed budynkiem Starostwa
Powiatowego w Olsztynie kilkanaście osób śpiewało pieśni patriotyczne z trio
mandolinowo-gitarowo-perkusyjnym z &#8222;Węgojskiej Strużki&#8221;. Nie zabrakło tez gorącej
herbaty z cytryną i miodem na rozgrzewkę.
- 11 listopada 1918 r. jest bardzo ważną datą w dziejach państwa polskiego. Święto Niepodległości zostało
ustanowione, by przypominać Polakom, że gdyby nie wydarzenia sprzed 98 lat, nie byłoby obalenia
komunizmu, wolnych wyborów, przystąpienia Polski do Unii Europejskiej&#8230; Powiat Olsztyński od 5 lat
organizuje w przeddzień tej ważnej dla nas wszystkich daty, Wigilię Święta Niepodległości – uroczystość z
jednej strony podniosłą, z drugiej jednak radosną, bo cieszymy się z bycia wolnymi ludźmi i z życia w
wolnej Polsce &#8211; mówiła wicestarosta olsztyński Joanna Michalska.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. parlamentarzyści Andrzej Maciejewski i Mirosław Pampuch, burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, dyrektor Urzędu
Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska, szef Powiatowej Służby Drogowej Artur Bal oraz radni
powiatowi: Alicja Wąsik, Grażyna Grzegorzewska i Krystyna Szter, a także dyrektorzy powiatowych szkół:
Joanna Maziuk i Krzysztof Janczara.
Organizatorem Powiatowej Wigilii Święta Niepodległości jest Powiat Olsztyński. Partnerzy: gmina Dywity i
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Patroni medialni: Gazeta Olsztyńska, Gazeta
Warmińska i portal olsztyn24.com.
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