Dzieñ Niepodleg³oœci w Chojnowie
Za inauguracjê tegorocznych miejskich
obchodów Dnia Niepodleg³oœci uznaæ
mo¿na wernisa¿ wystawy "Uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ prezentuj¹:
Wywalczona Niepodleg³oœæ". (o szczegó³ach tego wydarzenia piszemy na str. 6).

Oficjalne miejskie obchody rozpoczê³y
siê 11 listopada tradycyjnym spotkaniem
pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. Przyby³ych powita³a orkiestra dêta pod batut¹
Piotra Koziara.

Jak co roku, tu¿ przed 11 listopada Spo³eczne Ognisko Muzyczne zaprosi³o na
Koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
8 listopada, w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej uczniowie
Ogniska, prezentuj¹c swoje uzdolnienia
i nabyte umiejêtnoœci, uczcili 98. rocznicê
odzyskania przez Polskê suwerennoœci.
Œpiewem i gr¹ na gitarze, pianinie, skrzypcach dziêkowali za mo¿liwoœæ nauki,
realizacji swoich pasji i ¿ycia w wolnym,
demokratycznym kraju.

Tu¿ po hymnie Polski i Apelu Poleg³ych,
przedstawiciele w³adz powiatu, miasta,
gminy, reprezentanci lokalnych organizacji pozarz¹dowych, poczty sztandarowe chojnowskich szkó³ i organizacji
mundurowych oraz delegacja naszego
partnerskiego miasta z Czech, wieñcami
kwiatów, p³on¹cymi zniczami i swoj¹
obecnoœci¹ zaakcentowali niegasn¹c¹
pamiêæ o wydarzeniach i ludziach, którym nasz kraj zawdziêcza autonomiê.
- Po 123 latach niewoli polski naród
odzyska³ suwerennoœæ, godnoœæ i nale¿ne

Od szeœciu ju¿ lat w niepodleg³oœciowe
uroczystoœci wpisuje siê Ognisko Patriotyczne (czytaj str 6) organizowane przez
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w ramach
Tygodnia Patriotyzmu. Jego VI edycja
odby³a siê 9 listopada w parku przy ul.
PoŸniaków.

mu miejsce na mapie Europy - mówi³
w swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies. - Droga do wolnoœci by³a d³uga
i trudna. Wiele tysiêcy naszych rodaków
zginê³o w czasie walki, tysi¹ce znalaz³o
siê w wiêzieniach na Syberii i innych
miejscach zes³ania. Jeszcze inni zostali
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zmuszeni do emigracji. Dzieñ wyzwolenia uznajemy za dzieñ ukoronowania
drogi, w której sprawdzi³y siê polskie elity,
polscy przywódcy polityczni, intelektualiœci i ¿o³nierze na wszystkich frontach.
Dziœ po 98 latach chylimy czo³a przed
wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeñ. Dziêkujemy za ofiarê i trud kilku
pokoleñ naszych rodaków. 11 listopada
jest dziœ dla nas - z jednej strony dniem
zadumy i refleksji nad wydarzeniami
z przesz³oœci, z drugiej dniem radoœci
i ogromnej odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ. Walczmy zatem ka¿dego dnia
o Niepodleg³¹ Polskê, zgodn¹ z zasadami, uczciw¹ i sprawiedliw¹.

Po uroczystoœciach pod obeliskiem œwiêtuj¹cy, w asyœcie orkiestry, przeszli do
chojnowskiej fary.
Mszê œw. w intencji Ojczyzny celebrowa³ ks. proboszcz Marek Osmulski i ks.
proboszcz Miros³aw Makowski.

Uroczysta akademia z okazji rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci odby³a siê
w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
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- Cieszy mnie fakt, ¿e nasze miasta przyczyni¹ siê do jednoczenia kontynentu mówi³ burmistrz Jan Serkies - Integracja
Europy jest procesem globalnym, ale tak
naprawdê dokonuje siê na poziomie lokalnym. Dlatego w nasze partnerstwo
nale¿y teraz tchn¹æ ¿ycie. Zapewniam, ¿e
Chojnowianie z ¿yczliwoœci¹ odnosz¹ siê
do nowych europejskich kontaktów.
Jestem przekonany, ¿e te stosunki bêd¹
rozwija³y siê w ró¿nych aspektach ¿ycia,

Okolicznoœciowe widowisko przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 2. Wyst¹pi³ tak¿e chojnowski chór Skoranta.
S³owno-muzyczny spektakl ilustruj¹cy
historiê odzyskania przez nasz kraj niepodleg³oœci, uzupe³ni³ autorski film przygotowany przez szko³ê.
W tegoroczny program obchodów wspaniale wpisa³o siê wa¿ne dla naszego
miasta wydarzenie. Tu¿ po czêœci patriotyczne, odby³o siê uroczyste podpisanie
partnerskiej umowy z czeskim miastem
Mnichovo Hradištì. 17 wrzeœnia - w³adze
obu miast zawar³y oficjalne porozumienie o wielop³aszczyznowej wspó³pracy
w Czechach, 11 listopada dope³niono formalnoœci sk³adaj¹c podpisy w Chojnowie.

jednocz¹c mieszkañców i tworz¹c nowe
prê¿nie dzia³aj¹ce œrodowiska. Wiele
nadziei pok³adamy w m³odzie¿y licz¹c, ¿e
kontakty towarzyskie przekszta³c¹ siê
w ró¿ne formy wspó³pracy organizacji
m³odzie¿owych.

- Nasze narody wiele ³¹czy - doda³ starosta Mnichovo Hradištì Ondøej Lochman

- Mamy podobn¹ historiê, podobny jêzyk,
podobne s¹ te¿ nasze miasta. Jestem
przekonany, ¿e wspó³praca bêdzie uk³adaæ siê wspaniale i za dziesiêæ lat œmia³o
bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e to by³a
doskona³a decyzja, a nasze spo³ecznoœci
wspaniale ze sob¹ wspó³dzia³aj¹.
Oprawê artystyczn¹ tego wydarzenia zapewni³ Brooklyn - trzy formacje taneczne z MOKSiR oraz zespó³ wokalnoinstrumentalny i chór ze Szko³y Podstawowej nr 4.

W tym samym czasie w Parku Piastowskim na starcie pierwszego Biegu Tkacza
stanê³o ponad stu biegaczy.
O tym wydarzeniu piszemy na str. 13.
eg

11 listopada w Commentry
Nasi francuscy przyjaciele z Commentry
uczcili Dzieñ Niepodleg³oœci w swojej
miejscowoœci. Tamtejsza Polonia z³o¿y³a
symboliczne kwiaty i zapali³a znicze pod
obeliskiem sk³adaj¹c ho³d walcz¹cym
o wolnoœæ. To wspania³y gest i wspa-

nia³a lekcja patriotyzmu dla najm³odszego
pokolenia Polaków mieszkaj¹cych poza
granicami naszej Ojczyzny.
eg
Pozdrawiamy przyjació³ z Commentry.
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