
Limanowában ünnepeltünk a lengyelekkel 

A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 12 tagú delegációja 2012. november 11-12-én 
Limanowa város Önkormányzatának és a Limanowai Föld Kulturális Egyesület meghívására látogatást 
tett a városban Lengyelország Nemzeti Ünnepe alkalmából. 

Csoportunk kifelé utazva megtekintette Bártfa főterét, majd Ószandec-ben fejet hajtottunk Szent Kinga 
hamvai előtt, illetve megnéztük az általa alapított kolostort és templomot. A délutáni órákban 
szerencsésen megérkeztünk és elfoglaltuk szállásunkat a Siwy Brzeg hotelban. Este tiszteletünkre a 
polgármester úr fogadást adott, melyen jelen voltak a képviselő testület tagjai és a kulturális egyesület 
képviselői. A társalgás nem okozott gondot, hiszen csoportunk fele beszélte a lengyel nyelvet. 

Másnap, a Függetlenség Napi rendezvények nagyon színvonalasak és tartalmasak voltak. 10 órakor a 
város vezetésével együtt megkoszorúztuk a Jabłoniec hegyen lévő I. világháborús katonai temetőt. A 
központi emlékművön kívül virágokat, mécseseket, kis magyar zászlókat helyeztünk el több, a Miskolci 
10. honvéd gyalog ezred katonájának sírján, akik itt estek el, s találtak örök nyugodalmat a lengyel 
földben. A programot hagyományőrzők sorfala, hegedűjáték és trombitaszó színesítette. 

A központi ünnepség a díszelgő alakulatok bevonulásával 11 órakor kezdődött a város főterén. A 
Krakkói légideszant dandár díszszázadát Pawel Iwanicki főhadnagy, a hagyományőrző Lövész Egyletét 
Stanislaw Dębski főhadnagy, a Kulturális Egyesület hagyományőrző csoportját Marek Sukiennik 
vezette. Nemsokára kürtszó jelezte, hogy elöljáró érkezik! Hintón, lovasok kíséretében megérkezett 
Józef Piłsudski tábornok, aki az 1914-15-ös Galíciai harcok alatt a Lengyel Légió parancsnoka volt. A 
tábornok úr fogadta Dębski főhadnagy jelentését, üdvözölte a katonákat, majd harcra buzdító 
(korabeli) beszédet mondott nekik. 

Ez után kezdődött az ünnepség hivatalos része, melyben mgr. inż. Wladysław Bieda úr, a város 
polgármestere, illetve Bárcziné Sowa Halina a Miskolci Lengyel Önkormányzat elnöke mondott 
beszédet. A szónoklatok után - a díszelgő csapatok és a több száz fős helyi lakosság - a közelben lévő 
Katyń-i emléktáblához vonult, majd megkoszorúzták azt. Ezt a programot szentmise követte a 
Bazilikában. 

A rendezvényt katonai bigos kóstoló, kötetlen beszélgetések, fényképezkedés a korabeli ruhában lévő 
hagyományőrzőkkel zárult. Az időjárás végig kitartott, így jó hangulatban - a mihamarabbi miskolci 
találkozás reményében - köszöntünk el vendéglátóinktól. 
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