Wyróżnienie Prezydenta RP dla Gminy Żyrzyn
Poniedziałek 11 listopada 2013 r., dzień Święta Niepodległości na długo zapadnie
w naszej pamięci, gdyż w tym dniu rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze obchody
150. rocznicy Powstania Styczniowego.
Wójt i Sekretarz Gminy Żyrzyn mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach
zorganizowanych w Pałacu Prezydenckim, w trakcie których Pan Prezydent Bronisław
Komorowski podziękował wszystkim laureatom konkursu za organizację wydarzeń i jak
zaakcentował „za odwagę w podejmowaniu wydawałoby się tematu trudnego do
wylansowania”.
Jak podkreślił w swoim wystąpieniu „zdumiewająca i niesłychanie budująca” jest dla
niego „wielość miejsc w Polsce, które wzięły udział we wspólnych działaniach zmierzających
do wypełnienia konkretną treścią roku powstania styczniowego”, a były to instytucje
samorządowe, muzea, szkoły, organizacje społeczne i osoby prywatne.
Prezydent podziękował wszystkim „którzy poczuli potrzebę serca, aby pamiętać nie
tylko o tym, co wydarzyło się blisko naszych czasów, ale również o tych wydarzeniach, które
kształtowały poglądy, myśli, emocje pokolenia naszych dziadków i pradziadków, tego
pokolenia, które odzyskało niepodległość”.
Prezydent Komorowski przed przystąpieniem do wręczenia nagród i wyróżnień
podziękował za „tysiące pomysłów i za ich wykonanie, za tyle serca i dobrych myśli
związanych z bardzo już odległym powstaniem, które, jak widać w dalszym ciągu jest jeszcze
obecne w naszym myśleniu o tradycji niepodległościowej”.
W tak ogromnej grupie uczestników konkursu Gmina Żyrzyn uplasowała się na
3 miejscu wśród 22 wyróżnionych.
W jury konkursu, które przyznało 3 nagrody główne, 2 specjalne i 22 wyróżnienia,
zasiadali: Pan Maciej Klimczak Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta (przewodniczący
Komisji); Pani prof. Zofia Kozłowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego;
Pan prof. Henryk Samsonowicz historyk, członek Polskiej Akademii Nauk; Pan prof. Tomasz
Nałęcz historyk, publicysta doradca Prezydenta ds. historii i dziedzictwa narodowego i Pan
Krzysztof Dudek Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Po uroczystości wręczenia nagród wszyscy udali się do prezydenckiego sektora na
Placu Piłsudskiego, aby uczestniczyć w obchodach 95. rocznicy odzyskania niepodległości.
Następnie wspólnie z Panem Prezydentem delegacje brały udział w Marszu dla Niepodległej.
Relację fotograficzną z tych uroczystości wykonaną przez Pana Wójta Andrzeja Bujka
prezentujemy w galerii fotografii.
Przedstawiamy także relację z przebiegu uroczystości, dyplom i fotografie uzyskane z
Kancelarii Prezydenta RP wykonane przez Pana Wojciecha Olkuśnika z Biura Prasowego
Kancelarii Prezydenta RP.

