
Gminne Obchody 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę 

 

W słoneczną niedzielę, dokładnie w dniu setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę 

odbyły się w Wiśniowej uroczyste obchody z okazji tego pięknego Jubileuszu. 

11 listopada 2018 roku przy kościele parafialnym NMP Królowej Świata zebrali się zaproszeni 

goście, mieszkańcy gminy, aby wspólnie świętować ten dzień. W progach kościoła większość 

otrzymała pamiątkowe przypinki. 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości rozpoczęły się odtworzeniem hejnału Wiśniowej, skomponowanego w 2016 roku 

przez Andrzeja Szypułę na okoliczność 650-lecia wsi. Następnie zgromadzeni dołączyli do 

narodowego tańca Polski, jakim jest Polonez, poprowadzony przez zespół pieśni i tańca „Wisznia”  

z Ośrodka Kultury w Wiśniowej,  zespół pieśni i tańca „Różanka” działający przy Szkole 

Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance oraz zespół ludowy „Wisienka” ze Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej. „Polonez na 100 Par” poprowadził wraz  

z małżonką Marcin Kut, wójt Gminy Wiśniowa do melodii nagranej przez kapelę ludową 

„Wiśniowianie”.  

Po trzykrotnym okrążeniu kościoła tanecznym krokiem, wykonując  różne figury,  wierni 

zgromadzili się na Mszy Świętej za Ojczyznę, odprawionej przez ks. proboszcza Marka Materę oraz 

ks. wikariusza Jarosława Stefańskiego. Za oprawę liturgiczną odpowiadał niezawodny chór męski 

„Echo” z Wiśniowej, I czytanie: Michał Salamon, II czytanie: Marta Pastuszak, modlitwa wiernych: 

Wanda Gąsior, procesja z darami: Renata Rymarska-Wójtowicz oraz Piotr Ciosek. Podczas Mszy Św. 

ks. proboszcz poświęcił także tablicę upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez 

Polskę zamontowaną w prawej nawie kościoła : 

 

Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone 

przodkom i nam by stanowić o wspólnym dobru… 

                                     (Myśląc Ojczyzna… Karol Wojtyła) 

1918-2018 

100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

Parafianie i Duszpasterze 

Wiśniowa, dnia 11.XI.2018r. 

 

Po zakończeniu mszy, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Wiśniowej oraz chór 

„Echo” zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony historii Polski, który został 

zakończony wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Tym samym parafia oraz cała gmina 

Wiśniowa włączyły się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hymnu”. 



 

 

 

Kolejna część uroczystości to odsłonięcie i poświęcenie okazjonalnej tablicy pamiątkowej na 

zewnątrz kościoła, przy dębach papieskim i katyńskim, w „kąciku pamięci”, jak nazwał to miejsce 

ks. proboszcz. Tablica przymontowana do kamienia figuruje z wpisem: 

 

1918     2018 

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłu i serc 

aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, 

uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych 

i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” 

                                                                                                                     Jan Paweł II 

Wdzięczni za bezcenny dar wolnej Ojczyzny  

w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

                  Mieszkańcy Gminy Wiśniowa 

                          11 listopada 2018 r. 

 

Pod tablicą kwiaty złożyli włodarze Gminy Wiśniowa: Marcin Kut, wójt gminy, Ryszard Strzępek, 

przewodniczący Rady Gminy oraz Jacek Rybczyk, sekretarz Urzędu Gminy oraz Radni do Rady 

Powiatu: Piotr Myćka i Grzegorz Tomaszewski. 

Następnie kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II złożyły delegacje: Rada Sołecka z Wiśniowej: 

Michał Salamon, Marta Pastuszka, Zdzisław Ozga, Rada Sołecka z Jazowej: Renata Rymarska-

Wójtowicz, Franciszek Szczotkowski, Marek Zdon, Koło Gospodyń Wiejskich z Jazowej: Janina 

Rymarska, Marta Wójcik, Agata Szczotkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Wiśniowej: Beata 

Włodyka, Małgorzata Tęcza, Maria Basamania, Alicja Pastuszak, Piotr Król, Zarząd Gminny OSP RP  

z Wiśniowej: Zbigniew Miga, Stanisław Krochmal, Jan Tęcza. 

W uroczystościach brały także udział delegacje z pocztami sztandarowymi wszystkich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wiśniowa na czele z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP. 

Całość imprezy poprowadził Grzegorz Tomaszewski, który odpowiadał także za układ 

choreograficzny i animację Poloneza. 

                                                                                                                                 

 

 

 


