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CHOSZCZNO &bdquo;Niepodległa, suwerenna, wolna&rdquo; to tytuł inscenizacji historycznej, którą z
okazji Narodowego Święta Niepodległości w domu kultury zaprezentowali choszczeńscy gimnazjaliści. W
okolicznościowej mszy wzięły udział poczty sztandarowe i kompania honorowa Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Choszcznie, a przy obelisku w Parku Moniuszko wartę honorową objęli żołnierze z
dywizjonu artylerii samobieżnej.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już w piątek. W wypełnionej po
brzegi sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury obejrzeliśmy spektakl zatytułowany
&bdquo;Niepodległa, suwerenna, wolna&rdquo;. Ten montaż wokalno-poetycki zaprezentowali uczniowie
z choszczeńskiego gimnazjum, a jego reżyserami byli: WIOLETTA KOŁODZIEJSKA, MAŁGORZATA
SZEMLIJ, SŁAWOMIR GIZIŃSKI i ROBERT KORZENIEWSKI. &ndash; W czasach kiedy nie wolno nam było
mówić o prawdziwej historii naszego kraju zdecydowanie częściej garnęliśmy się do miejsc, w których o
niej mówiono. Dziś, kiedy nie mamy prawie żadnych ograniczeń, zamiast się cieszyć demolujemy
ambasady, niszczymy Choszczno  Obchody Narodowego Święta Niepodległościsklepy, w Choszcznie
lampy lub w ogóle nie interesujemy się takim wydarzeniem jak Narodowe Święto Niepodległości &ndash;
mówi pan Zdzisław. Jego zdaniem magistrat wszystkie wydarzenia, czyli akademię, spektakl, mszę i
składanie kwiatów powinien organizować w jednym dniu. Tu przypomina czasy kiedy jeszcze pracował i
brał udział w takich uroczystościach jako przedstawiciel swojego zakładu pracy. &ndash; Jeszcze się taki
nie narodził, który by wszystkim dogodził &ndash; wtrąca jego żona. Jej zdaniem to pełnia demokracji i
wolnego wyboru. Otwarcie przyznaje, że nigdy na takie imprezy nie chodziła. &ndash; To dlaczego
Choszczno  Obchody Narodowego Święta Niepodległościw tym roku tu jesteście? &ndash; pytamy.
Tłumaczą, że zaprosiła ich występująca na scenie wnuczka. Pan Zdzisław już bez żony pojawił się również
na uroczystej mszy celebrowanej przez dziekana GRZEGORZA SUCHOMSKIEGO. Całość zwieńczyło
wystawienie warty honorowej przez obelisku w Parku Moniuszki. Zaciągnęli ją żołnierze ze stacjonującego
w Choszcznie dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Tu białoczerwony wieniec od społeczeństwa choszczeńskiego złożyli harcerze. Kwiaty składały też delegacje i
mieszkańcy gminy. W odrębnych artykułach piszemy również o imprezach towarzyszących
zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości czyli ogólnopolskim turnieju badmintona,
regionalnych zawodach w wędkarstwie spławikowym parami, a także regionalnym turnieju brydża.
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