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Narodowe Święto Niepodległości 2022

Poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, uroczystościach i wydarzeniach
artystycznych mieszkańcy Bielska Podlaskiego uczcili Narodowe Święto
Niepodległości. Czynny udział w tych inicjatywach brały udział też
delegacje przedstawicieli samorządu miejskiego, na czele z
burmistrzem Jarosławem Borowskim oraz przewodniczącym rady miasta
Andrzejem Roszczenką.
Powiatowe obchody rozpoczęły się 11 listopada 2022 roku nabożeństwem w
cerkwi św. Archanioła Michała, któremu przewodził dziekan bielski ks. mit.
Leoncjusz Tofiluk. Później przed tablicą pamiątkową poświęconą marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu, a umieszczoną na ścianie budynku dawnego klasztoru
karmelitów, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Następnie w kościele Matki
Bożej z Góry Karmel odbyła się msza za Ojczyznę, której przewodził ks. kan.
Zbigniew Domirski.
Po zakończeniu części religijnej, uczestnicy uroczystości przemaszerowali w
towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przed pomnik Niepodległości
Polski. Tam zgromadzonych powitał współorganizator uroczystości – starosta
bielski Sławomir Jerzy Snarski. Program artystyczny zaprezentowała młodzież
z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, a pokaz tańców – Zespół Pieśni i
Tańca „Podlaskie Kukułki”.

Przed pomnikiem Niepodległości Polski złożono też wieńce i wiązanki kwiatów.
Uczyniły to delegacje lokalnych samorządów, poseł na Sejm RP Paweł Krutul,
przedstawiciele służb mundurowych, sądu, instytucji i przedsiębiorstw, szkół,
przedszkoli i placówek wychowawczych, a także organizacji politycznych i
pozarządowych.
Organizatorami obchodów byli: Starosta Bielski oraz Powiatowy Zespół ds.
Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Patriotycznych.
Po południu w Bielskim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości, którą poprzedziło rozstrzygnięcie
konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej pod nazwą „Zawód żołnierz – to
brzmi dumnie”.
Na głównej sali widowiskowo-kinowej BDK-u zaprezentowali się laureaci
Konkursu Piosenki Patriotycznej „Moja mała i duża Ojczyzna”, a także osoby
niepełnosprawne i podopieczni bielskich placówek pomocowych. Wszyscy
zgromadzeni mogli wyśpiewać pieśni patriotyczne wspólnie z Chórem Polskiej
Pieśni Narodowej, a także wysłuchać recitalu w wykonaniu Marty Szałkiewicz i
Andrzeja Grzybowskiego.
Organizatorami tej części uroczystości byli: Bielski Dom Kultury w Bielsku
Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Wojskowe Centrum
Rekrutacji w Bielsku Podlaskim.
Tego samego dnia na ulicach Bielska Podlaskiego odbył się 3.
Niepodległościowy Obywatelski Przejazd Samochodów Rodzinnych i Motocykli.
Jego uczestnicy w ten sposób uczcili Narodowe Święto Niepodległości.
Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa
Społeczna.
Wydarzenie miało miejsce 11.11.2022
Fot. Powiat Bielski i Bielski Dom Kultury
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