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Główne, dąbrowskie uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości odbyły się w Sanktuarium
NMPA w Dąbrowie Górniczej. Dzisiejsza uroczystość miała szczególny charakter. Celebrowano ją
w warunkach zagrożenia epidemicznego, może skromniej niż zwykle, ale kontynuując dzieło
wielkiego dąbrowskiego patrioty harcmistrza Kazimierza Kalagi. Pośród oﬁcjalnych delegacji byli
również przedstawiciele dąbrowskich stróżów prawa na czele z I Zastępcą Komendanta
Miejskiego Policji mł. insp. dr Piotrem Uwijała.
W uroczystość 102. rocznicy odzyskania niepodległości, została odprawiona w Bazylice Najświętszej Maryi Panny
Anielskiej, Msza święta w intencji Ojczyzny oraz za tych wszystkich, którzy oddali życie w jej obronie. W
uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, władze Dąbrowy Górniczej, zaproszeni goście oraz Dąbrowianie.
Oﬁcjalnej delegacji z dąbrowskiego garnizonu Policji przewodniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Dąbrowie Górniczej mł. insp. dr Piotr Uwijała. Mszę celebrowano w warunkach zagrożenia epidemicznego, może
skromniej niż zwykle, ale kontynuując dzieło wielkiego dąbrowskiego patrioty harcmistrza Kazimierza Kalagi, który
kształtował postawy patriotyczne młodzieży sprowadzając do naszej bazyliki ziemię z nekropolii oraz pól bitewnych,
gdzie nasi przodkowie oddawali życie za Niepodległą. Dzięki jego staraniom cząstką naszej dąbrowskiej ziemi stały się
miedzy innymi prochy z Cmentarza Orląt Lwowskich, Monte Cassino, wileńskiej Rossy.

W dniu dzisiejszym, dzięki inicjatywie Zastępcy Komendanta Miejskiego w Dąbrowie Górniczej mł. insp. dr
Piotra Uwijały do Dąbrowy Górniczej sprowadzona została ziemia, pobrana z polskich Kresów - z Zadwórza.
Z polskich Termopil. Z miejsca, gdzie 100 lat temu wykuwała się nasza Niepodległość. Dziś w stulecie
bitwy policjanci garnizonu dąbrowskiego wraz z harcerzami, realizując obowiązek dbania o naszych
bohaterów, sprowadzili do Dąbrowy Górniczej - do naszej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej,
ziemię z pola bitewnego pod Zadwórzem. Ziemię tą w dniu 14 września 2020 roku pobrał, a następnie
przewiózł do Dąbrowy Górniczej, obecny na uroczystościach nadkom. Marek Dzierżęga - Ekspert
Kontyngentu Policyjnego w Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Ten kawałek naszej historii w
postaci ziemi w urnie, upamiętniającej naszych przodków został poświęcony przez ks. kan. por. Andrzeja
Stasiaka. W tym trudnym czasie oddano hołd poległym, w naszym duchowym centrum, bo Dąbrowa
Górnicza to miasto przemysłu i nowoczesności, ale także miasto w którym kultywuje się tradycję i
patriotyzm.

