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103 rocznica bitwy pod Krzywopłotami
W Bydlinie jak co roku w pierwszą niedzielę przypadającą po 11 listopada odbyły się obchody upamiętniające bitwę
pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem. W tym roku była to 103. rocznica bitwy, która została stoczona na początku
pierwszej wojny światowej.

Jak podkreślił podczas przemówienia Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, pierwsza wojna światowa, podczas której
została stoczona bitwa pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem, nazywana była Wielką Wojną, ponieważ nigdy
wcześniej w dziejach świata nie było konfliktu zbrojnego na tak wielką skalę.
Dzięki temu, że po przeciwnych stronach konfliktu stanęli nasi zaborcy, dla Polski pojawiła się szansa na odzyskanie
niepodległości. Dostrzegł ją m.in. Józef Piłsudski, twórca i dowódca Legionów. O nim, późniejszym Marszałku Polski,
Premier Ignacy Mościcki powiedział: „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Zgromadziliśmy się tutaj, aby
oddać cześć legionistom, którzy w 1914 roku ponieśli najwyższą ofiarę dla przyszłej Polski. W tamtym czasie
odzyskanie wolności było jedynie pragnieniem. Ziściło się ono po 4 latach wojny i po 123 latach zaborów – powiedział
Norbert Bień.
Wójt podziękował wszystkim, którzy co roku bez względu na pogodę przybywają na cmentarz w Bydlinie, aby oddać
cześć legionistom, pomodlić się za poległych i złożyć kwiaty pod krzyżem. Zaprosił także wszystkich na
przyszłoroczne świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Główna część obchodów - msza święta i apel poległych – miała miejsce na cmentarzu w Bydlinie przy mogile
legionistów. Nabożeństwo odprawił bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, który podczas kazania
powiedział m.in.: Przywołujemy dzisiaj pamięć o bohaterskim czynie legionistów, czynie zbrojnym, dzięki któremu
mamy dzisiaj mamy wolną, ukochaną Ojczyznę. Nie tylko legionistom, dzięki którym zyskaliśmy niepodległość, ale
także wszystkim naszym bohaterom, należy się cześć, pamięć, szacunek i wdzięczność.
Razem z księdzem biskupem nabożeństwo odprawili proboszcz parafii Bydlin ks. Krzysztof Słomian i ks. dziekan Marek
Szeląg. We mszy świętej uczestniczyli także pozostali księża z parafii na terenie gminy Klucze.
Na miejsce uroczystości – pod mogiłę legionistów - uczestnicy obchodów rocznicowych udali się w pochodzie, w
asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej, z pocztami sztandarowymi organizacji
kombatanckich, stowarzyszeń, instytucji, szkół, zakładów pracy, związków zawodowych i służb mundurowych. Do
Bydlina przybyli posłowie, m.in. Agnieszka Ścigaj, Lidia Gądek i Jacek Osuch. Obecni byli również przedstawicieli rządu
oraz samorządu różnych szczebli: Województwa Małopolskiego i Województwa Śląskiego, Powiatu Olkuskiego, Gminy
Klucze oraz sąsiednich gmin i miast, a także mieszkańcy gminy Klucze.
Po mszy świętej i ceremoniale wojskowym (apel poległych, salwa honorowa) delegacje składały kwiaty i wieńce pod
krzyżem legionistów. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do szkoły w Bydlinie, aby wysłuchać koncertu
patriotycznego. Jednak przed koncertem Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bydlinie
Paweł Milanowski powitali serdecznie ks. Romana Wojtana, długoletniego proboszcza parafii Bydlin (obecnie na
emeryturze), który 24 października w Pałacu Prezydenckim w Warszawie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (z wnioskiem o przyznanie orderu zwrócił się do Prezydenta RP Wójt Gminy Klucze Norbert
Bień, a aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Podsekretarz Stanu w
Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski - ZOBACZ RELACJĘ NA STRONIE PREZYDENTA RP >>>). Ks. Roman Wojtan
otrzymał to odznaczenie za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski oraz za działalność
kombatancką i społeczną. Po otrzymaniu odznaczenia w Warszawie, młodzież ze szkoły w Bydlinie przeprowadziła z
księdzem Wojtanem wywiad, którego fragmenty w postaci filmu, uczniowie zaprezentowali przed częścią artystyczną
obchodów w Bydlinie.
Po laudacji zgromadzeni na sali uczestnicy obchodów mieli okazję obejrzeć i wysłuchać wierszy oraz pieśni
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patriotycznych we wspaniale przygotowanym i przedstawionym koncercie, który składał się z trzech części. Jako
pierwsi wystąpili w spektaklu patriotycznym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Bydlinie oraz absolwenci szkoły. Na program złożyły się recytacje wierszy, fragmenty listów frontowych oraz utwory
muzyczne śpiewane przez grupę wokalną uczennic klasy II gimnazjum oraz solistów: Karolinę Paś (absolwentka
gimnazjum w Bydlinie, uczestniczka programu „Mam Talent”), Pawła Pasia (II kl. gimnazjum) i Filipa Rydzyka (kl. VII
SP w Bydlinie). Program został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: Marzeny Wojtachy i Agnieszki Demus. W
organizację spektaklu włączył się także absolwent szkoły Michał Kucharski (obsługa sprzętu nagłaśniającego).
Następnie odbył się recital utalentowanej wokalistki Karoliny Dudek zatytułowany „Niepodległa”. Akompaniował jej na
gitarze Mateusz Sołtysik. Finałem koncertu był występ zespołu Ziemia Kluczewska pod kierunkiem Moniki Korpusik.
Występ wszystkich wykonawców dostarczył wielu muzycznych wzruszeń. To był koncert z dużą klasą i pełen
artystycznych emocji!
Uroczystość z okazji 103. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem odbyły się
pod patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.
Obchody zostały zorganizowane w ramach projektu "Śladami Pamięci" przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII INTERNETOWEJ - WEJDŹ TUTAJ
>>>
http://gmina-klucze.pl/galeria,art,1978,obchody-103-rocznicy-bitwy-pod-krzywoplotami-bydlin-12-listopada-2017-zdje
cia
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