100-lecie Odzyskania Niepodległości.
Tweetnij
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Arkadiusz Goszka
zapraszają 11 listopada na obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Z tej okazji w naszym mieście zaplanowano m.in. uroczystości patriotyczne, Dzień Otwarty Cytadeli, festyn w
Forcie Wielka Księża Góra i koncerty.
Program:
- godz. 10.00, Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja - msza św. z asystą wojskową,
- godz. 11.15, Rynek - uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego,
- godz. 11.00-15.00, Twierdza Grudziądz - osoby, które odwiedzą Cytadelę będą mogły zwiedzić m.in. majdan i punkt
widokowy z lunetami, a także bramy, raweliny, bastiony oraz chodniki: komunikacyjne, minowe i kontrminowe. Żołnierze i
pracownicy wojska z Garnizonu Grudziądz oraz z zaprzyjaźnionych jednostek przygotowują pokaz wyposażenia i
umundurowania wojskowego. Na zaproszenie Komendanta 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego na majdanie rozlokują
się grupy rekonstrukcji historycznej ze Złotowa, Chełmna, Torunia i Grudziądza, a Klub Strzelecki COMBAT ze Złotowa
wystawi strzelnicę z broni pneumatycznej. Na scenie polowej z inscenizacją nawiązującą do 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości zaprezentuje się młodzież z I LO w tańcach polskich: polonezie i mazurze. Uczniowie rozdadzą
śpiewniki, a chór TIBI MARIAE zaprosi do wspólnego wykonania najbardziej znanych polskich utworów patriotycznych.
Wystąpi również Grudziądzka Orkiestra Dęta. Będzie biało i czerwono, ponieważ rozdamy 1000 chorągiewek i pomalujemy
w barwy narodowe wszystkie chętne buzie. Ponadto RAWELIN chce zaproponować wszystkim gościom wspólne wysłanie
wiadomości do….. przyszłych pokoleń - kapsuły czasu. Przygotowany zostanie list z życzeniami dla Polski, pod którym
każdy uczestnik święta będzie mógł się podpisać. Zachęcamy także do przyniesienia ze sobą i przekazania podpisanych
zdjęć osobistych lub portretów całych rodzin, które zostaną umieszczone w kapsule czasu - szczelnie zamkniętym
pojemniku odpornym na działania „ziemi wody ognia i powietrza”. Pomysłodawcy wierzą, że za wiele, wiele lat, ktoś
odnajdzie nasze przesłanie i list do potomnych. Przesyłka zawierająca list oraz zdjęcia zostanie ukryta na terenie Cytadeli
Twierdzy Grudziądz, a miejsce jej zdeponowania znane będzie tylko obecnemu Komendantowi 13. WOG oraz osobom
bezpośrednio zabezpieczającym i ukrywającym kapsułę. Osoby te będą honorowo zobowiązane przez Komendanta do
zachowania tajemnicy „po wsze czasy”. Przed Bramą Główną Cytadeli zlokalizowany będzie „główny punkt aprowizacyjny”,
gdzie będzie można zjeść wojskową grochówkę z wkładką lub wypić ogólnowojskową czarną kawę dobrze osłodzoną, wstęp
wolny. Warto dodać, że dla zmotoryzowanych udostępniony zostanie parking. Urząd Miejski uruchomi również specjalną
linię autobusową:
●

●

na trasie: al. 23 Stycznia - 18 Pułku Ułanów Pomorskich - obowiązujące przystanki: al. 23 Stycznia (przystanek w
kierunku ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza, Legionów / Szkoła, Forteczna / Legionów, Forteczna / Szkoła, Jagiełły / Księcia
Witolda, Jagiełły / Czwartków, 18 Pułku Ułanów Pomorskich (obowiązujący przystanek końcowy dla linii nr 13). Godziny
odjazdu z al. 23 Stycznia: 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45,

na trasie: 18 Pułku Ułanów Pomorskich - al. 23 Stycznia - obowiązujące przystanki: 18 Pułku Ułanów Pomorskich
(przystanek początkowy, obowiązujący dla linii nr 13), Jagiełły / Czwartków, Jagiełły / Księcia Witolda, Forteczna / Szkoła,
Forteczna / Legionów, Legionów / Szkoła, Wybickiego, Sienkiewicza, al. 23 Stycznia. Godziny odjazdu z 18 Pułku Ułanów
Pomorskich: 10.59, 11.29, 11.59, 12.29, 12.59, 13.29, 13.59, 14.29, 15.09.

Rozkład jazdy tutaj.
Od przystanku Sienkiewicza przejazd do al. 23 Stycznia przez ulice: Sienkiewicza, Mickiewicza, Piłsudskiego, al. 23
Stycznia. Przystanek końcowy jest równocześnie przystankiem początkowym dla tej linii. Przejazd na podstawie
obowiązującej taryfy przewozowej (obowiązują wszystkie rodzaje biletów).
- godz. 11.00-18.00, Fort Wielka Księża Góra - przejażdżki pojazdami militarnymi w odstępach co 30 minut, występ zespołu

na żywo, zwiedzanie Fortu z przewodnikiem. Ponadto przygotowane zostaną gadżety związane ze świętem m.in. białoczerwone flagi, opaski odblaskowe, smyczki i długopisy. Dostępny będzie także punkt, gdzie kupić będzie można
grochówkę, bigos, napoje oraz pamiątki, wstęp wolny,
- godz. 18.00, Gmach Główny Muzeum - recital pieśni polskich „W cieniu polskiej wierzby” w wykonaniu: Aleksandry
Rykowskiej - mezzosopran i Laury Kluwak-Sobolewskiej - fortepian. Wierzba w kulturze polskiej ma szczególne znaczenie.
Jako ogólnie przyjęty na świecie symbol życia i śmierci, wierzba dla Polaków jest synonimem tęsknoty za wolnością,
polskością i kulturą, która przez 123 lata była stłamszona przez zaborców. Z wierzbą najbardziej utożsamiana jest
twórczość Fryderyka Chopina, ale wyraz tęsknoty za wolnością w swojej twórczości dało wielu innych kompozytorów
polskich. Podczas koncertu wykonane zostaną utwory m.in. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana
Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza i Henryka Opieńskiego, wstęp wolny.
Warto dodać, że w naszym mieście odbędzie się również bieg i będzie okazja, by zwiedzić kościół zlokalizowany na terenie
Zakładu Karnego - listy chętnych są już zamknięte.
Ponadto w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości włączyły się grudziądzkie szkoły. Część wydarzeń z tej okazji już za
nami, a pozostałe zaplanowano w ciągu najbliższych tygodni. Szczegółowa lista tutaj.
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