
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ PARTNERSTWO DLA ZIEMI SĄDECKIEJ”  

   
                         25-10-2021

         Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Banderia Konna „ISKRA”
Dolina Dunajca organizuje w dniu 30 października 2021  zgromadzenie mające na celu utrwalenie pamięci o
bohaterach walczących o wolną Polskę zwłaszcza w latach 1918-1920  w tym żołnierzy 1psp oraz Marszałka
Józefa  Piłsudskiego.  Uroczystość  ta  jest  niejako  „zamknięciem”  różnych  naszych  działań  związanych  z
upamiętnieniem 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wkładu tworzącego się wojska, a w
szczególności żołnierzy 1psp w odzyskanie i utrwalenie niepodległości.
        Z  uwagi  na  sytuację  pandemiczną  i  niepewność  co  do  możliwości  organizowania  uroczystości
postanowiliśmy w sposób prawie spontaniczny, zorganizować zgromadzenie w dniu 30-10-2021 o godz. 1330

pod Basztą Kowalską w Nowym Sączu, pod tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy 1psp by oddać hołd
żołnierzom zarówno tym z przed 100 lat jak i tym którzy dziś bronią naszych granic. 

PROGRAM
1. O godz. 1330  przy tablicach na Zamku informacja o rocznicy wyzwolenia Sądecczyzny i Nowego Sącza w 
nocy z 30 na 31 października 1918  

-  modlitwa odprawiona przez Kapelana -Banderii  w intencji poległych Żołnierzy 1psp (Funkcjonariusz Straży 
Granicznej  zagra „ciszę” na trąbce)

- odśpiewanie Hymnu oraz złożenie wieńców

- krótkie przemówienia  

2. Przejazd „Banderii konnej” oraz przemieszczenie się uczestników pod Pomnik Piłsudskiego przy Alejach 
Wolności (Przejazd Banderii i uczestników na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym)

3.  Przy pomniku Józefa Piłsudskiego około godz. 1430 Banderia „układa” się wokół pomnika. Prowadzący 
przedstawia informację o roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 
1918 roku – przypomnienie słów Piłsudskiego skierowanych do żołnierzy 1psp po walce w Brześciu nad 
Bugiem podczas przysięgi żołnierzy 1psp. na podstawie dokumentów 

- krótkie przemówienia

- złożenie wieńców  i modlitwa Kapelana Banderii (pieśni Legionowe Piłsudskiego około 15 minut) 

Zakończenie zgromadzenia około godz. 1530
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