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Âwi´to niepodleg∏oÊci
w Ciechocinku

Zainaugurowa∏a je msza Êwi´ta w intencji Ojczyzny,
która zosta∏a odprawiona w koÊciele pod wezwaniem
Êw. Piotra i Paw∏a. Nast´pnie mieszkaƒcy i goÊcie mia-
sta, przedstawiciele w∏adz, szkó∏ i zak∏adów pracy spot-
kali si´ pod pomnikiem Romualda Traugutta. Okolicz-
noÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ burmistrz Ciecho-
cinka Leszek Dzier˝ewicz, który w swym wystàpieniu,
oprócz nawiàzania do historii sprzed 96 lat i podkre-
Êlenia, jak wa˝nym dla Polaków jest 11 listopada, od-
niós∏ si´ tak˝e do czasów wspó∏czesnych: Ten nieby-
wa∏y entuzjazm naszych przodków powinien udzieliç
si´ równie˝ i nam, inspirujàc nas do dzia∏ania oraz
budzàc dum´ z tego, ˝e jesteÊmy Polakami, ˝e mamy
tak bogate dziedzictwo narodowe i ˝e kontynuujemy

dzie∏o wielkich Rodaków. Nie mo˝emy ich przecie˝
zawieÊç. Uczucia patriotyczne powinny byç  w nas
tak ˝ywe, jak wtedy - 11 listopada 1918 roku. DziÊ,
w tym szczególnym dniu rodzi si´ refleksja: czy po-
trafimy wykorzystaç najlepsze wzorce z postaw na-
szych przodków? Czy zdo∏amy przekuç je w coÊ trwa-
∏ego? Czy potrafimy dobrze wykorzystaç wolnoÊç wy-
walczonà przez poprzednie pokolenia? (...) Ka˝dy
z nas powinien odpowiedzieç sobie na te pytania.
DziÊ ˝yjemy w wolnej Polsce, zjednoczonej Europie.
Ka˝dy z nas mo˝e swobodnie wyra˝aç swoje poglàdy.
Mamy mo˝liwoÊç decydowania o sobie - o tym gdzie
i jak chcemy ˝yç. (...) A w sprawach najwa˝niejszych
zwiàzanych z bytem narodu i z prawid∏owym fun-
kcjonowaniem paƒstwa oraz naszej ma∏ej Ojczyzny,
niezale˝nie od ró˝nic politycznych, które sà czymÊ
naturalnym, powinniÊmy umieç si´ porozumieç. Nie
wolno nam zapominaç o tradycji i dobrych wzorcach.
Wielkie znaczenie ma te˝ wychowanie m∏odego poko-
lenia w duchu patriotyzmu. Przy ka˝dej okazji po-
winniÊmy podkreÊlaç dum´  z tego, ˝e jesteÊmy Pola-
kami. Do tego zobowiàzuje nas przesz∏oÊç naznaczona
krwià i ofiarami…..

Po przemówieniu burmistrza Ciechocinka z∏o˝ono
kwiaty pod pomnikiem.

Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a miejsce w Teatrze
Letnim, gdzie odby∏ si´, zorganizowany przez Miejskie
Centrum Kultury, koncert w wykonaniu trio wokalno-
instrumentalnego w sk∏adzie: Gabriela Machowska-
Kopietz - fortepian, narracja, Piotr Kopietz - akordeon,
Piotr K´dziorek - Êpiew. T∏umnie zebrana publicznoÊç
oklaskiwa∏a artystów, którzy w koncercie pt. „Radosny
dzieƒ, radosna muzyka” zaprezentowali pieÊni patrio-
tyczne oraz pieÊni Polskich Legionów.

      Red.

11 listopada - w 96. rocznic´ odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, w Ciechocinku odby∏y si´
uroczystoÊci patriotyczne.
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