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Obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja
oraz 98. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
– Katowice, 3 maja 2019
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W Katowicach odbyły się dziś wojewódzkie obchody Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego
Maja oraz 98. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. W głównych uroczystościach wziął
udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Uroczystości  rozpoczęły  się   złożeniem  kwiatów  pod  Pomnikiem  Powstańców  Śląskich.
Następnie w Archikatedrze Chrystusa Króla odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny pod
przewodnictwem metropolity katowickiego ks. abp. Wiktora Skworca. Spod katedry uczestnicy
uroczystości w barwnym, biało-czerwonym pochodzie przeszli ulicami miasta na plac Sejmu
Śląskiego,  gdzie  pod  pomnikiem  Wojciecha  Korfantego  odbyła  się  główna  część
trzeciomajowych  obchodów,  która  rozpoczęła  się  od  odegrania  przez  orkiestrę  hymnu
państwowego i podniesienia flagi na maszt.

 – Jedynie tylko wypowiadam prośbę gorącą do ludu śląskiego, a mianowicie by zawsze był
wierny zasadom chrześcijańskim i zawsze był bliska Polski. Te słowa prawie 92 lata temu
wypowiedział jeden z największych mężów stanów, jeden z sześciu ojców założycieli, ten przed
którym mamy zaszczyt tu dzisiaj stać w dniu bardzo symbolicznym, bo to jest 98 rocznica 3
powstania śląskiego, którego Wojciech Korfanty był dyktatorem jak również kolejna rocznica
uchwalenia konstytucji 3 maja, która w swojej preambule i w swoim zamyśle przede wszystkim
kładła  nacisk  na  dobro  obywateli,  szacunek  do  społeczeństwa,   siłę  narodu  polskiego  i
wyzbycie się partykularnych interesów i egoizmu. Szanowni Państwo Śląsk i województwo nie
tylko stoi na silnej gospodarce na fabrykach na autostradach, ale przede wszystkim stoi siłą
swoich  mieszkańców.  To  jest  ten  potencjał  który  przez  te  ponad 200  lat  od  1791 roku
doprowadził  do tego,  że żyjemy w Państwie wolnym, suwerennym i  demokratycznym. Ta
odwaga,  charyzma,  siła  okupiona krwią i  trudem poprzez rozbiory I  wojnę,  odrodzenie II
Rzeczypospolitej, II wojnę światową, reżim komunistyczny i transformację. (…) To jest naszą
powinnością  naszym absolutnym obowiązkiem, żebyśmy trwali  na straży Rzeczypospolitej
Polskiej . Żebyśmy służyli Jej obywatelom i mogli cieszyć się z sukcesów każdego z Państwa –
mówił dziś podczas uroczystości wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Po przemówieniu wojewody odbyły się: uroczysty Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie
kwiatów. Ulicami wokół urzędu przeszła też defilada z udziałem pocztów sztandarowych, służb
mundurowych i orkiestr. Uczestnicy obchodów wysłuchali również występu Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk”.
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Po  oficjalnych  uroczystościach  przyszedł  czas  na  historyczne  wmurowanie  kapsuły  czasu  w
fasadę gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tym samym upamiętnienie 90. rocznicy
oddania do użytku gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – perły polskiej
architektury  dwudziestolecia  międzywojennego.  Aktu  wmurowania  instalacji  jubileuszowej
dokonali Wojewoda Śląski wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

– W tym roku obchodzimy 90-lecie tego przepięknego budynku. Ten budynek został wpisany
do katalogu Pomników Historii wraz z Archikatedrą Chrystusa Króla, także tym bardziej będzie
dla nas cenne, że możemy coś dla naszej potomności zostawić – mówił wojewoda

W instalacji znalazły się 3 zwycięskie w konkursie „Śląskie w kapsule czasu” artefakty, czyli
własnoręcznie  zrobiony  album  ze  zdjęciami  obrazującymi  czasy  współczesne,  autorstwa
uczennicy III liceum ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie Wiktorii Zyglińskiej z kl. I
C ,  kolekcja zdjęć związana z I wojewodą śląskim Józefem Rymerem, przekazana przez jego
prawnuka Mirosława Rymera oraz książka autorstwa Marka Szołtyska „Śląsk – takie miejsce na
ziemi. Oprócz tych przedmiotów do instalacji została włożona figurka św. Barbary wykonana z
węgla, przekazana przez JSW, kopia aktu erekcyjnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach,  kopia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r.,  w sprawie
utworzenia  w  województwie  śląskim  związku  metropolitalnego  pod  nazwą  „Górnośląsko-
Zagłębiowska  Metropolia”,  akt  pamiątkowy  objęcia  górnego  Śląska  przez  Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej, broszura dla zwiedzających opisująca Śląski Urząd Wojewódzki oraz
zdjęcie jego pracowników zrobione z okazji 90-lecia gmachu.   Kapsuła ma zostać otwarta za
90 lat.

Samą uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Katowice, a na jej zakończenie mażoretki z
grupy Akcent przedstawiły swój układ taneczny z Flagą.
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