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Uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Krynicy – Krynica,
11 listopada 2018

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 r.  w Krynicy
(gm. Suchożebry woj. mazowieckie) odbyła się uroczystość nadania imienia Marszałka
Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Krynicy oraz odsłonięcie odbudowanego
Pomnika Wolności.

Na uroczystości pojawili się licznie mieszkańcy i władze gminy Suchożebry, przedstawiciele
Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach oraz sponsorzy. Instytut Pamięci Narodowej
reprezentowała Renata Soszyńska, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Krynicy, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Kolejnym punktem
uroczystości była ceremonia odsłonięcia odrestaurowanego Pomnika Wolności przy Szkole
Podstawowej w Krynicy oraz złożenia wieńców pod pomnikiem ku czci Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru uczniom Szkoły
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Podstawowej w Krynicy, którzy na sztandar szkoły złożyli przysięgę. Dyrektor Szkoły Teresa
Rozbicka przedstawiła historię placówki oraz okoliczności powstania Pomnika Wolności.
Uczniowie zaprezentowali program artystyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość zakończyły przemówienia gości. Renata Soszyńska, Zastępca Dyrektora Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa odczytała list Prezesa IPN. W liście skierowanym do
uczestników uroczystości Prezes IPN napisał: „Uroczystość w Krynicy dowodzi jak żywa na
Podlasiu jest tradycja patriotyczna, a odsłaniany dziś odbudowany pomnik jest czytelnym
znakiem umiłowania wolnej Ojczyzny przez mieszkańców tej ziemi.  Dziś pokolenie wnuków
i prawnuków spotyka się w tym samym miejscu, co ich przodkowie, aby -jak głosi wykuty
na pomniku napis- oddać hołd „Wskrzesicielowi Polski” – Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu.” Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzył również radosnego
świętowania w duchu wdzięczności dla wszystkich tych, którzy Niepodległość wywalczyli.

Instytut Pamięci Narodowej wsparł finansowo odbudowę Pomnika Wolności w Krynicy.

Szczegółowa relacja znajduje się na stronie szkoły. 
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