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Muzyczna jesień w dawnym salonie

Tydzień Patriotyzmu w PZS
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W rocznicę odzyskania niepodległości
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W rocznicę odzyskania niepodległości
Oficjalne obchody 101 rocznicy odzys-
kania niepodległości zainaugurowała 
w naszym mieście Msza św. w kościele
pw. św. ap. Piotra i Pawła. Eucharystię 
w intencji Ojczyzny koncelebrowali ks.
dziekan Marek Osmulski, ks. proboszcz
Dariusz Pudełko i Honorowy Obywatel
Miasta Chojnowa ks. Tadeusz Jurek.

- W życiu trzeba od czasu do czasu uklęk-
nąć - mówił podczas kazania ks. Pu-
dełko. - Dzisiaj również na klęczkach
dziękujemy Bogu za przywróconą nam
przed 101 laty wolność. W dniu święta
niepodległości przyszliśmy do tej świą-
tyni, aby przed Matką Boską Często-
chowską, Królową Polski, patronką
naszej Ojczyzny, z sercem wyśpiewać
„Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy”…
Po Mszy św., w asyście członków Choj-
nowskiej Drużyny Strzeleckiej, I Choj-
nowskiej Drużyny Harcerzy „Białe Orły”
i pocztów sztandarowych, chojnowianie
przeszli pod obelisk przy ul. Chmielnej. 
- Narodowe Święto Niepodległości to 
w kalendarzu patriotycznych wydarzeń
dzień niezwykle ważny. Upamiętnienie
tej symbolicznej daty przypomina o wy-
darzeniach sprzed lat, które miały zna-
czenie w kształtowaniu Polski - roz-
począł swoje wystąpienie burmistrz Jan
Serkies. - Po 123 latach zaborów nasz
kraj ponownie znalazł się na mapie Eu-
ropy. O suwerenność walczyło wiele
osób, które nierzadko poniosły najwyższą
stratę. W procesie odbudowy państwa
wzięło udział wielu polityków, mężów
stanu, patriotów. 

Apel Pamięci przywołujący znaczące dla
naszej niepodległości postaci odczytał
komendant Chojnowskiej Drużyny Strze-
leckiej Czesław Dul. 
W hołdzie walczącym o wolną Polskę
złożono symboliczne kwiaty. Przedsta-
wiciele władz miasta, powiatu i gminy,
reprezentanci organizacji pozarządowych
na czele ze Związkiem Kombatantów 
i Związkiem Sybiraków, miejskich szkół
podstawowych oraz delegacja najmłod-
szego pokolenia chojnowian, przy wtórze
werbla, oddali pokłon bohaterom. 

- Do nas dziś należy dbanie o kraj i prze-
kazywanie kolejnym pokoleniom najważ-
niejsze wartości – kończył przemówienie
burmistrz. - Pielęgnując poczucie naro-
dowej dumy. Respektując siebie wzajem-
nie. Szanując Ojczyznę, godło, flagę oraz
hymn będziemy stale budować i tworzyć
piękną Polskę. 
„Porozmawiajmy o Niepodległości” - tak
zatytułowano kolejną część obchodów.
Sala Domu Schrama wypełniła się tego dnia
po brzegi. Mieszkańcy świętowali odzys-
kanie niepodległości muzycznie - krótki
koncert pieśni patriotycznych dał zespół
wokalny Szkoły Podstawowej nr 3 pod
kierunkiem Tomasza Susmęda i Marii
Pękali oraz chór Skoranta pod batutą
Piotra Koziara. Tradycyjne utwory przy-
pomniały wydarzenia sprzed lat i zachę-
ciły do wspólnego śpiewania. 
Narodowa pamięć, społeczna jedność,
kultywowanie dziedzictwa, to współ-
czesne symbole patriotyzmu. Mieszkańcy

naszego miasta godnie uczcili święto
niepodległości dając wyraz solidarności 
i dbałości o cenne wartości.
Okolicznościowe obchody odbywały się
także w chojnowskich placówkach oświa-
towych - począwszy od żłobka, poprzez
przedszkola, szkoły podstawowe i Ty-
dzień Patriotyzmu w Powiatowym Ze-
spole Szkół (czytaj str. 15).
Niecodziennym akcentem był zorgani-
zowany przez lokalną grupę „Rozbie-
gani” Bieg Niepodległości. 11 listopada
o godz. 11:11 kilkunastu pasjonatów
biegów terenowych wystartowało z miej-
skiego stadionu pokonując trasę 11 kilo-
metrów i 11 metrów w czasie 1 godziny 
i 11 minut. Inicjatywa i dbałość o sym-
bolikę w połączeniu z obywatelską po-
stawą, to doskonały przykład, jak w nie-
banalny i atrakcyjny sposób uczcić świę-
to Ojczyzny. eg
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Burmistrz Miasta

Chojnowa 

informuje, 

¿e do 30 listopada 

mo¿na sk³adaæ wnioski 

o zmianê zapisów 

miejscowego planu 

zagospodarowania

przestrzennego miasta

Chojnowa.

Wniosek powinien zawieraæ:

* imiê i nazwisko lub nazwê

wnioskodawcy, a tak¿e jego

adres,

* przedmiot i zakres wnios-

kowanej zmiany (nr dzia³ki,

po³o¿enie, wnioskowane

przeznaczenie),

* krótkie uzasadnienie wnios-

kowanej zmiany.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ

kserokopiê mapy ewiden-

cyjnej lub zasadniczej.

Wnioski nale¿y sk³adaæ 

w sekretariacie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie.

Dodatkowe informacje mo¿na

uzyskaæ w pok. nr 12 tut.

Urzêdu lub telefonicznie pod

numerem 

76/81-86-684. 

SSzzcczzeeppiieenniiaa pprrzzeecciiww ggrryyppiiee
W Polsce rejestruje siê od kilkuset tysiê-

cy do kilku milionów zachorowañ i po-

dejrzeñ zachorowañ na grypê w zale¿-

noœci od sezonu epidemicznego. Szczyt

zachorowañ ma miejsce zwykle miêdzy

styczniem a marcem. Szczepionka mo¿e

uchroniæ nas przed zachorowaniem,

ciê¿kim przebiegiem choroby i jej powik³a-

niami. Wed³ug statystyk, szczepienia prze-

ciw grypie zapobiegaj¹ zachorowaniom

u ok. 40-70% szczepionych osób, w za-

le¿noœci od sezonu i grupy osób szczepio-

nych. Zapewniaj¹ wysok¹ ochronê przed

powik³aniami pogrypowymi. 

Najlepiej zaszczepiæ siê jesieni¹ - to mo-

ment, kiedy dajemy organizmowi czas

na wytworzenie czynnej odpornoœci or-

ganizmu przed wyst¹pieniem epidemii. 

Mieszkañcy Chojnowa, powy¿ej 60.roku

¿ycia, dziêki miejskiemu programowi,

mog¹ zaszczepiæ siê w Przychodni Rejo-

nowej za darmo.

W ramach finansowanego przez samorz¹d

Miasta Chojnowa miejskiego programu

polityki zdrowotnej w zakresie szczepieñ

profilaktycznych przeciwko grypie osób

powy¿ej 60 roku ¿ycia, realizowanego

przez Przychodniê Rejonow¹ w Chojnowie,

we wrzeœniu br. zaszczepi³o siê 114 osób,

w paŸdzierniku - 190 osób. 

Kto ze wskazanej grupy nie skorzysta³

jeszcze z tej mo¿liwoœci, ma czas do 20

grudnia. Wystarczy umówiæ termin wizy-

ty w przychodni. Oœrodek rejestruje tele-

fonicznie pod numerem tel. 76 8188514

lub w rejestracji przychodni, codziennie

w godzinach 8-18. 

KKiinnoo ddrroo¿¿sszzee oo zz³³oottóówwkkêê
W zwi¹zku z rosn¹cymi kosztami utrzy-

mania kina od grudnia 2019 MOKSiR

podnosi ceny biletów. Pocz¹wszy od se-

ansów w dniu 06 grudnia br. cena biletu

normalnego wyniesie 15 z³, natomiast

ulgowego dla dzieci i ucz¹cej siê m³o-

dzie¿y - 12 z³. 

Wzrost nastêpuje wiêc w ka¿dej grupie o 1 z³.

JJuubbiillaattkkaa zzaapprraasszzaa
23 listopada o godz. 19.30 na specjalne

¿yczenie melomanów w kawiarni Jubi-

latka zagra chojnowski zespó³ Browar

Band Jawor Blues. Cena biletu 15.00 z³. 

MMiieejjsskkaa BBiibblliiootteekkaa
PPuubblliicczznnaa ppoolleeccaa 

Instytut Ksi¹¿ki zaprasza wszystkich

internautów w zabawn¹ podró¿ wœród

bibliotecznych rega³ów z dwójk¹ uro-

czych przedszkolaków. W ramach ogólno-

polskiej kampanii spo³ecznej "Ma³a

ksi¹¿ka - wielki cz³owiek" rozpoczê³a siê

emisja czytelniczych virali. Seria obejmu-

je 10 krótkich filmów, których akcja roz-

grywa siê w bibliotece. Virale s¹ publiko-

wane w ka¿d¹ œrodê na stronie "Ma³a

ksi¹¿ka - wielki cz³owiek" na Facebooku

do koñca roku. 

Materia³y filmowe: https://instytutksiazki.pl

NNeekkrrooppoolliiaa ww IInntteerrnneecciiee
Od kilku miesiêcy na oficjalnym serwi-

sie internetowym miasta chojnow.eu

dzia³a strona Cmentarza Komunalnego. 

Wchodz¹c na miejski portal, nale¿y

klikn¹æ w ikonê "Cmentarz" umiesz-

czon¹ w menu "na skróty".

Zainteresowani mog¹ skorzystaæ z wy-

szukiwarki osób zmar³ych, mapy cmen-

tarza z podzia³em na sektory i na posz-

czególne groby oraz spisu osób pocho-

wanych w sektorach.

Strona g³ówna portalu Cmentarza Ko-

munalnego w Chojnowie prezentuje

dane adresowe i kontaktowe, regulamin

cmentarza, cennik us³ug, og³oszenia. Sy-

stem jest pomocny w wielu sytuacjach.

Warto zapoznaæ siê z jego mo¿liwoœciami.

Zarz¹dc¹ Cmentarza Komunalnego w Choj-

nowie jest Urz¹d Miejski. Biuro nekropolii

znajduje siê przy ul. Parkowej 1; kontakt

tel. 76 8186680, 

e-mail: cmentarz@chojnow.eu
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz aktualnoœci z terenu
miasta ze zdjêciami, filmikami i plakatami
zapowiadaj¹cymi najbli¿sze wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
7 listopada w Domu Schrama odby³ siê
36. Zjazd Emerytów i Rencistów Zwi¹z-
ku Nauczycielstwa Polskiego. W spotka-
niu uczestniczy³y delegacje z Lubina, G³o-
gowa, Prochowic, Legnicy, Jawora, Z³oto-
ryi i Chojnowa. Do istotnych dzia³añ
ZNP nale¿y organizowanie spotkañ oko-
licznoœciowych, wspólne spêdzanie cza-
su, uczestnictwo w delegacjach, zjaz-
dach, opieka nad  chorymi oraz samotny-
mi cz³onkami, odwiedziny i pamiêæ o tych,
którzy odeszli…

Goœci przywita³a przewodnicz¹ca choj-
nowskiej sekcji El¿bieta Borysewicz 
i prezes ZNP w Chojnowie Ewa Wiêcek.
Dzia³alnoœæ sekcji w ci¹gu ostatnich lat
przybli¿y³a Stanis³awa Janczyn:
- W grudniu 2020 roku chojnowska sek-
cja bêdzie obchodzi³a 30. lecie swojego
dzia³ania. 6 grudnia 1990 roku na
wniosek kole¿anki £ucji Kupczyñskiej
powo³ano do ¿ycia pierwsz¹ kadencjê
sekcji emerytów i rencistów ZNP przy
oddziale w Chojnowie (…). Na pocz¹tku
sekcja liczy³a zaledwie dziewiêciu cz³on-
ków, z biegiem lat liczba ta wzrasta³a
(…). Aktualnie sekcja liczy 46 cz³onków,
w tym 44 nauczycieli i 2 pracowników
administracyjno-obs³ugowych. Sekcja
przetrwa³a 30 lat dziêki zaanga¿owaniu
jej cz³onków. 
Chojnów po raz czwarty goœci³ delegacje
ZNP. Po raz pierwszy nasze miasto by³o
organizatorem 10 zjazdu w roku 1993,
nastêpne 21 w 2004, 29 w 2012 roku.

Przyby³ym goœciom ¿yczenia z³o¿y³ bur-
mistrz miasta Chojnowa Jan Serkies:
- Jest mi bardzo mi³o, ¿e w Chojnowie
mo¿emy goœciæ nauczycieli, którzy za-
pisali siê z³otymi zg³oskami w historii
polskiej oœwiaty. To dzisiejsze spotkanie
jest dla mnie okazj¹, aby wyraziæ wielkie
podziêkowanie za wspó³pracê z ca³ym
Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.
¯yczê pañstwu udanego pobytu w na-
szym mieœcie. 
Do gratulacji i powinszowañ do³¹czy³a
siê tak¿e wicestarosta powiatu legnic-
kiego Janina Mazur:
- ¯yczê pañstwu satysfakcji i pomyœlnoœ-
ci, ale i refleksji. Przeszliœcie pañstwo
d³ug¹ drogê zawodow¹, niech to niesie
pañstwu du¿o radoœci, bo to zawód wy-
j¹tkowo trudny, ale jak¿e piêkny. Gra-
tulujê chojnowskiej sekcji organizacji
spotkania. Chojnów to miasto s³oneczne
i przychylne. Szczycê siê tym miastem.
To piêkna cz¹stka naszego powiatu leg-
nickiego. Dobrze, ¿e tak siê organizuje-
cie, bo przecie¿ ten zwi¹zek odegra³ i od-
grywa bardzo wa¿n¹ rolê. Ceniê sobie
ten zwi¹zek, musimy siê troszczyæ o na-
sze racje, niech autorytet nauczyciela
bêdzie przywrócony, zawsze odwa¿nie o tym
mówiê i siê o to upominam. 
Po czêœci oficjalnej wyst¹pi³a legnicka
grupa taneczna Companieras Flamencas
prezentuj¹c cztery tañce flamenco. Po
wspania³ym widowisku goœcie zostali
zaproszeni na spacer po Chojnowie. De-
legacje oprowadzi³ p. Jerzy Kucharski.
Przys³owiow¹ wisienk¹ na torcie sta³ siê
wystêp chojnowskiej grupy teatralnej
Antykwariat. Spektakl "Upiór w kuchni"
zaprezentowali aktorzy - amatorzy pod
okiem re¿yser p. Barbary S³otwiñskiej.
Pe³en wra¿eñ dzieñ zwieñczy³ wspólny
posi³ek, który by³ okazj¹ do planowania
kolejnego zjazdu.

Gratulujemy!
K. Burzmiñska

36. Zjazd Emerytów i Rencistów 
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 
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Jest rok 1885. Pañstwa polskiego
nie ma na mapach œwiata od 90 lat.
Ostatnie powstanie Polacy wznie-
cili w styczniu, od jego wybuchu
minê³y ju¿ 22 lata. Zosta³o krwa-
wo st³umione. Wiele osób zes³ano
w g³¹b Imperium Rosyjskiego. Nie-
znany jeszcze nikomu 18-letni Jó-
zef Pi³sudski wyruszy³ w³aœnie do
Charkowa, by tam podj¹æ studia
medyczne. Zarówno w zaborze ro-
syjskim, jak i pruskim zwalcza siê polski jêzyk, kulturê 
i tradycjê. Nie mo¿e byæ mowy o ¿adnej autonomii.
Nieco lepiej wygl¹da sytuacja w Królestwie Galicji i Lo-
domerii nale¿¹cym do Austro-Wêgier. Polacy zasiadaj¹
w ³awach parlamentarnych i piastuj¹ znacz¹ce stanowiska
urzêdnicze, w³¹cznie z ministerialnymi. Jest to jednak
tylko autonomia, nadal nie ma mowy o niepodleg³oœci.
W takich oto okolicznoœciach, w roku 1885 przyszed³ na
œwiat Juliusz PoŸniak syn Tadeusza PoŸniaka herbu
PoŸniak i Zofii Malczewskiej herbu Tarnawa. Urodzi³
siê w ¯ó³kwi, na terenie Austro-Wêgier. Ojca straci³
jeszcze we wczesnych latach ¿ycia. Wraz z matk¹ za-
mieszka³ najpierw w Tarnopolu, a nastêpnie we Lwowie.
Studia podj¹³ w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim. Pozna³ tam swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Annê Przedrzy-
mirsk¹. Prawdopodobnie to w³aœnie w Krakowie, w mo-
narchii Habsburskiej, Juliusza PoŸniaka zasta³a wiado-
moœæ o wybuchu I wojny œwiatowej. Konflikt mocarstw
mia³ przynieœæ Polakom upragnion¹ niepodleg³oœæ, jed-
nak trzeba by³o za ni¹ zap³aciæ wysok¹ cenê. Juliusz
PoŸniak w sierpniu 1914 roku koñczy³ 29 lat. Podj¹³
decyzjê godn¹ najwy¿szej pochwa³y, stan¹³ do walki za
ojczyznê. Znane jest nam zdjêcie m³odego u³ana z ele-
gancko przystrzy¿onym w¹sem, który praw¹ d³oni¹
lekko podpiera brodê, w lewej zaœ dzier¿y szablê. Za-
sadnicze znaczenie ma jednak mundur. Fotografia przed-
stawia oczywiœcie Pana PoŸniaka w mundurze u³añskim
z charakterystyczn¹ wysok¹ rogatywk¹, znakiem rozpoz-
nawczym beliniaków. Jest to mniej znane oblicze osoby,
której nazwisko ka¿demu mieszkañcowi Chojnowa przy-
wodzi na myœl nauczyciela, spo³ecznika, powojennego
pioniera, jednego z za³o¿ycieli chojnowskiego liceum,
wicedyrektora tej¿e szko³y oraz inicjatora i organizatora
chojnowskiego muzeum. Dzisiaj jednak to w³aœnie mun-
dur beliniaka ma dla nas szczególne znaczenie, œwiadczy
on bowiem o odwadze, o walce, o zaanga¿owaniu i trosce
o ojczyznê. Jest zatem najwy¿szym wyrazem mi³oœci do
ojczyzny. Dopiero po³¹czenie tych dwóch rozdzia³ów
jednego ¿yciorysu, najpierw u³ana walcz¹cego o niepod-
leg³oœæ, a póŸniej nauczyciela buduj¹cego szkolnictwo 
w kraju zniszczonym wojn¹, daje nam pe³ny obraz wybit-
nej postaci Juliusza PoŸniaka. 
My wszyscy, ¿yj¹cy dziœ w niepodleg³ej Polsce, posia-
damy d³ug wdziêcznoœci za poœwiêcenia Bohaterów
walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ. Form¹ sp³aty tego d³ugu
niech bêdzie pielêgnowanie pamiêci o Obroñcach Oj-
czyzny i codzienna troska o Niepodleg³¹.

(wyst¹pienie 
dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie 

Mariusza Garbery 
podczas uroczystoœci znakowania mogi³y)

Akcja "Ocalmy", to wspólna inicjatywa wojewody dolnoœl¹skiego 
i Instytutu Pamiêci Narodowej. Jej celem jest zachowanie pamiêci 
o polskich bohaterach. Projekt symbolicznego znakowania grobów
bohaterów walk powstañczych i wyzwoleñczych pochowanych na
terenie Dolnego Œl¹ska dotyczy legionistów, Powstañców Œl¹skich 
i Wielkopolskich, uczestników wojny polsko - bolszewickiej, ¿o³nierzy
Wrzeœnia'39, ¿o³nierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepod-
leg³oœciowych, ofiar i tych, którzy opierali siê systemowi komunisty-
cznemu po 1945 r.
Wœród tych bohaterów znalaz³ siê Juliusz PoŸniak - legionista, obroñca
Polski w wojnie z bolszewikami, nauczyciel, spo³ecznik, wychowawca
m³odzie¿y, zas³u¿ony dla kraju i naszego miasta.
20 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie odby³o siê
spotkanie maj¹ce na celu upamiêtnienie Juliusza PoŸniaka. W uroczys-
toœci wziêli udzia³  przedstawiciele w³adz miasta z burmistrzem Miasta
Chojnowa Janem Serkiesem i Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Janem Skowroñskim. W³adze powiatu reprezentowa³ Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Legnickiego Krzysztof Sowiñski oraz dyrektor wydzia³u
oœwiaty, promocji i spraw spo³ecznych starostwa powiatowego w Le-
gnicy El¿bieta Iwanicka. Duchowieñstwo reprezentowa³ ks. dziekan
Marek Osmulski. Obecni byli równie¿ dyrektorzy chojnowskich pla-
cówek oœwiatowych i kulturalnych, nauczyciele, m³odzie¿ Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, kombatanci oraz mieszkañcy
miasta. Najwa¿niejszym obecnym przy grobie Juliusza PoŸniaka by³
jego wnuk Hans Joachim Kuhnert, dla którego by³o to wzruszaj¹ce 
i podnios³e wydarzenie. 

Historiê legionisty przedstawi³ dyrektor Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie Mariusz Garbera. Naczelnik Oddzia³owego Biura Upamiêtniania
Walk i Mêczeñstwa w Instytucie Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu
Wojciech Trêbacz opowiedzia³ o istocie projektu "Ocalamy" i podziê-
kowa³ wszystkim tym, którzy zainicjowali spotkanie ku czci bohatera
Juliusza PoŸniaka: 
- Moje biuro podjê³o wyj¹tkow¹ inicjatywê zwi¹zan¹ ze 100. leciem
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Zastanawialiœmy siê, jak mamy
podejœæ do tego trudnego tematu. Bo przecie¿ 100 lat temu na tych
ziemiach Polska nie powsta³a. Historia potoczy³a siê tak, ¿e wraz z pañ-
stwem Polskim naród Polski tutaj tworzy³ swoj¹ historiê i now¹ trady-
cjê. Chcieliœmy, ¿eby ta tradycja by³a oparta o w³aœnie takie niezwyk³e
postacie i ¿yciorysy. Okaza³o siê, ¿e takich ludzi na Dolnym Œl¹sku jest
naprawdê du¿o, a wiedza o nich jest bardzo ma³a. Czêsto na ich
grobach pojawia siê napis: grób do likwidacji. I to by³ jeden z powo-
dów, ¿eby ochroniæ mogi³y przed fizycznym zniszczeniem, a drugim 
- ¿eby ocaliæ od zapomnienia i nadaæ tym postaciom jeszcze wiêksz¹
rangê. Tutaj dziêki pracy wielu osób, g³ównie rodziny, postaæ Juliusza
PoŸniaka na pewno nie zostanie nigdy zapomniana - mówi³ Wojciech
Trêbacz. 

Uroczystoœæ zakoñczy³o symboliczne z³o¿enie kwiatów na grobie
legionisty - bohatera, który przyczyni³ siê do budowania miasta Choj-
nowa. Juliusz PoŸniak jest jedn¹ z postaci historycznych, która w dzie-
jach miasta na sta³e zapisa³a siê, jako wyj¹tkowy cz³owiek, wspania³y
nauczyciel i wybitny patriota. eg,kb

JJuull iiuusszz   PPooŸŸnniiaakk  --   OOjjcczzyyzznnaa   sswweemmuu  oobbrrooññccyy
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W IX. edycji Chojnowskiej Jesieni 
z Muzyk¹ Dawn¹ na scenie Domu
Kultury zaprezentowali siê adepci
Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny
Szumi³o oraz Zespó³ Tañca Dawnego
„Damy i Kawalerowie” Akademii
Rycerskiej w Legnicy. Wœród prezen-
towanych arii i ariett dominowali kom-
pozytorzy w³oscy XVI i XVII stulecia -
Giulio Caccini, Andrea Falconieri, An-
tonio Francesco Tenaglia czy Giacomo
Carrissimi - ale starczy³o te¿ czasu 
i miejsca dla popularnego w Londynie
wieku XVIII Georga Friedricha Händla.
Taneczn¹ okras¹ dawnego salonu, do
którego zaprosili nas wykonawcy, by³y:
kontredans i menuet w wykonaniu „Dam
i Kawalerów”.
Muzyczna idea przybli¿ania chojno-
wianom, ale tak¿e przybywaj¹cym na
koncerty goœciom z oœciennych miej-
scowoœci, ewoluuje od kilku edycji. 
W ogromnej mierze jest to zas³ug¹ pani
Agnieszki Justyny Szumi³o i jej koncep-
cji aktywnego w³¹czania w poznawanie
muzyki osób paraj¹cych siê na co dzieñ
zupe³nie innymi zajêciami. Pomys³ - na
pierwszy rzut oka (czy raczej ucha) kar-
ko³omny - sprawdza siê doskonale. Nau-
czyciele, prawnicy, lekarze, ludzie prowa-

dz¹cy w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
studenci czy uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
spe³niania swych, czêsto g³êboko skry-
wanych, marzeñ. Sprawdzenia siê. Zmie-
rzenia. Z samymi sob¹. Z trem¹. Z pub-
licznoœci¹... 

Na ten magiczny, krótki czas scenicznej
prezentacji staj¹ siê kimœ innym. Czasem
rosn¹ im skrzyd³a, czasem bokiem ucie-
knie nuta, podpowiadaj¹c, ¿e „bycie
artyst¹” wcale nie jest proste. Scena daje
radoœæ, ale uczy te¿ pokory i odpo-
wiedzialnoœci. Kszta³tuje charakter. Bu-
duje cz³owieka od wewn¹trz. Pozwala
mu dojrzewaæ. Wchodziæ w interakcje 
z ludŸmi. Czasem a¿ trudno uwierzyæ,
jak wiele dokonuje siê w tak niewielkim
czasie. Ale przecie¿ – dzieje siê!
W zalewie rzeczy i wyrobów gotowych,

byle jakich, w ogromie powszechnego 
i, niestety, bezrefleksyjnego konsumpcjo-
nizmu idea zapraszania ludzi, by sami
stali siê twórcami, by doœwiadczyli, prze-
¿yli, w³¹czyli siê w budowanie czegoœ
wiêkszego i piêknego - jest tak o¿ywcza,
¿e mo¿na jej tylko przyklasn¹æ. I wspo-
mnieæ zakoñczenie „Testamentu mojego”
J. S³owackiego - „... a¿ was, zjadacze
chleba - w anio³ów przerobi”.
Przerabiajmy wiêc...

PS. Z podobnego za³o¿enia wysz³a za-
pewne grupa legnickich seniorów, for-
muj¹c Zespó³ Tañca Dawnego „Damy 
i Kawalerowie”. Dobrym duchem spraw-
czym formacji jest pani El¿bieta Chu-
cholska, a choreograficzn¹ wiedz¹ i po-
mys³ami wspiera j¹ pani El¿bieta Andru-
sieczko-Tor. 
Serdecznie dziêkujê im za udzia³ w IX
edycji Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹
Dawn¹, podobnie jak pani Agnieszce Ju-
stynie Szumi³o i panu Jackowi G³om-
bowi – dyrektorowi Teatru im. H. Modrze-
jewskiej w Legnicy, który nigdy nie od-
mawia nam wypo¿yczenia stylizowa-
nych strojów.

S. Horodecki

MMuuzzyycczznnaa jjeessiieeññ ww ddaawwnnyymm ssaalloonniiee

Hurra, hurra, hurra! Na dobre zakotwiczyliœmy w MOKSiR.
Nasz¹ siedzibê nazwiemy chyba - Zau³ek Niezale¿nej Kultury
(ZNK). Miejscówka jak siê patrzy.
Pocz¹tek weekendu, czyli pi¹tek 8 listopada zaowocowa³ ku-
mulacj¹ wydarzeñ kulturalnych. St¹d godzinê naszego spotkania
musieliœmy przesun¹æ na godzinê 17:00.
Nasi twórcy nie pró¿nuj¹. Pani Józefa Pawlak systematycznie
powiêksza swój dorobek plastyczny. Tym razem artystka za-
prezentowa³a dwa obrazy: "Jesieñ nad rozlewiskiem " i "Desz-
czowy rynek". Niby nostalgiczne tematy, ale ¿ywy dobór ko-
lorów wp³ywa na zmys³y pozytywnie.
Pan Jaros³aw Macewicz cierpliwie tworzy literack¹ trylogiê.
Ju¿ nied³ugo uka¿e siê "Zawczasu 2". Opowiadanie pt. "Ceglany
mur" powsta³o na kanwie "Antygony". Treœæ przekazu uœwiada-
mia czytelnikowi, jak wa¿ny jest pochówek cz³owieka.

Dawkê poezji zapewni³ wiersz Piotrka Misikiewicza pt. "Ku-
linarny". Co mo¿e zniszczyæ smak potrawy? Temat wyraŸnie
sprowokowa³ pani¹ Annê Wójcik. Zrobi³o siê smacznie i ciekawie.
Listopadowa Gildia by³a krótka, ale treœciwa. 
W grudniu spotykamy siê 6-go w pi¹tek o godzinie 18:00 
w MOKSiRZE.

Zapraszamy!
pm

Listopadowa GGildia
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Grupa teatralna Antykwariat od kilku
lat urozmaica artystyczny œwiat Choj-
nowa. Coroczne spektakle przygotowy-
wane na Dzieñ Kobiet ciesz¹ siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹. 
Maj¹ tremê przed ka¿dym wystêpem,
nigdy nie wiedz¹ ile osób przyjdzie na
spektakl, czy przedstawienie siê spodoba …
Przekonali siê ju¿ jednak, ¿e na choj-
nowsk¹ publicznoœæ mog¹ liczyæ, a jej
przychylnoœæ dodaje im skrzyde³. Ich
pasja do teatru kwitnie zatem, zasilana
sympati¹ i ogromnym wsparciem widzów.

Gazeta Chojnowska: Grupa zaprezen-
towa³a siê na scenie ju¿ kilka razy. Jak
Pani re¿yser ocenia pracê (progres)
aktorów? 
Barbara S³otwiñska (re¿yser) - Rozwój
aktorów jest niesamowity. Potrafi¹ samo-
dzielnie pracowaæ nad rol¹, maj¹ œwia-
domoœæ, ¿e trzeba budowaæ rolê z naj-
drobniejszych szczegó³ów. I najwa¿niejsze,
potrafi¹ improwizowaæ, co ratuje sytua-
cjê na scenie, gdy pojawiaj¹ siê czarne 
dziury.

G.Ch. - Co sprawia najwiêcej radoœci
w graniu na scenie? 
Janusz Szarek - Bardzo cieszy mnie, gdy
na widowni jest komplet, gdy publicznoœæ
¿ywo reaguje, kiedy dziêkuje oklaskami
wyra¿aj¹c w ten sposób zadowolenie. To
dla mnie najwiêksza radoœæ.
Stanis³aw Horodecki - Kontakt z publicz-
noœci¹, jej reakcje plus interakcje z akto-
rami. Im d³u¿ej to robimy, tym wiêcej
frajdy. 

G.Ch. - Czy prawd¹ jest, ¿e aby za-
graæ dobrze dan¹ scenê, trzeba zmierzyæ
siê z samym sob¹, zapomnieæ o pu-
blicznoœci, wczuæ siê w rolê i po prostu
staæ siê na chwilê kimœ innym?
Ma³gorzata Krzywda - Prawda. Ka¿da
nowa rola, to praca ze sob¹. Trzeba za-
panowaæ nad niepotrzebnymi ruchami,
kontrolowaæ brzmienie g³osu, czasami
pokonaæ wewnêtrzne s³aboœci. 
Dorota Chopkowicz - Na scenie staram
siê nie myœleæ o publicznoœci, skupiam
siê na grze, na tym co mam zrobiæ, bawiê
siê rol¹. 
Emilia Grzeœkowiak - W moim przy-
padku, w³aœnie to sprawia mi najwiêksz¹
satysfakcjê. Mentalna teleportacja w inn¹

czasoprzestrzeñ, kreowanie obcej mi oso-
bowoœci - to wyzwania, z którym lubiê siê
mierzyæ. Z jakim skutkiem, to ju¿ inna
sprawa.

G.Ch. - Czy Antykwariat zamierza wyjœæ
ze swoj¹ twórczoœci¹ poza Chojnów?
Krystyna Czapska - Myœlê, ¿e ka¿dy ar-
tysta - zawodowy czy amator -  chce do-
trzeæ do jak najszerszej grupy odbior-
ców. My te¿, ale potrzebny jest nam chy-
ba menager! 
Ró¿a Rzepakowska - Chcielibyœmy,
warto dzieliæ siê sztuk¹, bawiæ repertu-
arem i dawaæ ludziom radoœæ. Musi byæ
mi³o i weso³o! 

G.Ch. - Jak przygotowuje siê Pan/Pani
do roli? 
S. Horodecki - Nie ma co ukrywaæ -
d³ugo…
Adam Pruœ - Po otrzymaniu roli anali-
zujê postaæ, potem uczê siê tekstu. Po-
maga mi ¿ona, która czyta pozosta³e
kwestie. To dobry sposób. Polecam. 
J. Szarek. - Przed zaœniêciem, po prze-
budzeniu, w trakcie prac domowych, na
spacerze… po prostu, kiedy tylko mogê,
uczê siê tekstu. Potem to ju¿ re¿yser i po-
zostali cz³onkowie grupy ustawiaj¹, ko-
ryguj¹, dopinguj¹ i mam nadziejê, coœ 
z tego wychodzi.

G.Ch. - Scena to ¿ywio³. Mo¿na za-
k³adaæ, ¿e wszystko wyjdzie idealnie,
ale zdarzaj¹ siê te¿ sytuacje nieprze-
widywalne… 
Krystyna Czapska - Nieraz zapomni siê
jak¹œ kwestiê. Mimo, ¿e to zabawa, trak-
tujê tê pasjê, jak ka¿d¹, bardzo powa¿nie
i d³ugo po przedstawieniu wyrzucam so-
bie ma³e nawet wpadki. 
D. Chopkowicz - O tak! Mia³am tak¹
sytuacjê… w ulubionej scence zapom-
nia³am tekstu… dziura! Czarna dziura…
Kolega podpowiedzia³ cenne s³owo i po-
sz³o… da³am radê, choæ wtedy bardzo to
prze¿ywa³am. Na scenie nie ma idealnie 
i na tym polega ca³y urok. Czasem trzeba
umieæ zaimprowizowaæ. 
E. Grzeœkowiak - Z góry wiem, ¿e nie
bêdzie perfekcyjnie. Pomijaj¹c fakt, ¿e

jesteœmy amatorami w s³usznym wieku,
to scena wyzwala tyle ró¿nych emocji, ¿e
wpadki by³y, s¹ i bêd¹. Ucieka tekst, za-
planowany gest, rekwizyt czasem siê za-
podzieje... Wa¿ne ¿eby umieæ odnaleŸæ
siê w k³opotliwej sytuacji. Ca³y czas siê
tego uczymy. 

G.Ch. - Wed³ug jakiego klucza dobie-
rany jest repertuar? 
B. S³otwiñska - Repertuar jest z gatunku
lekkiego, komediowego. Chcemy bawiæ
publicznoœæ, podarowaæ jej chwilê oder-
wania od rzeczywistoœci. Jednoczeœnie te
zabawne teksty zawieraj¹ te¿ wa¿ne dla
wszystkich przes³ania. Trochê œmiechu,
trochê przemyœleñ.

G.Ch. - Jestem w Antykwariacie bo… 
R. Rzepakowska - Bo od dziecka lu-
bi³am byæ na scenie i gra³am ró¿ne role
w dzieciêcych teatrzykach. Spe³niam swoje
artystyczne marzenie.
A. Pruœ - Bo w tak wspania³ej grupie
ludzi czujê siê bardzo dobrze i czujê
wielk¹ satysfakcjê, kiedy publicznoœci po-
doba siê to, co robimy. 
M. Krzywda - Bo to grupa fajnych, po-
zytywnie zakrêconych ludzi, z którymi
czas mija szybko i radoœnie. Poza tym
œwietnie czujê siê na scenie. Dobrze siê
bawiê i ogromnie mnie cieszy, gdy pu-
blicznoœæ reaguje ¿ywio³owo. Bycie w Anty-
kwariacie sprawia mi ogromnie du¿o radoœci.

G.Ch. - Nasza Gazeta towarzyszy
wszystkim wystêpom Antykwariatu.
Te¿ obserwujemy ogromny progres
aktorów. Dziêkuj¹c za rozmowê ¿y-
czymy wielu kolejnych spektakli, coraz
szerszej publicznoœci i nieustaj¹cej
satysfakcji.
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Na zaproszenie Miejskiej Bibliotek Pu-
blicznej i Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
£GARZ w Chojnowie 7 listopada goœci-
liœmy prof. dr hab. Stanis³awa Rosika -
pracownika Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, kierownika
Pracowni Badañ nad Najdawniejszymi
Dziejami Europy Œrodkowej w tym¿e
Instytucie, a tak¿e Przewodnicz¹cego
Sta³ego Komitetu Mediewistów Polskich.
Temat wyk³adu, z jakim przyjecha³ do
naszego miasta prelegent, to "O Wan-
dzie, co siê nie utopi³a, lecz swym piê-
knem Niemca ubi³a… (z mistrza Win-
centego Kad³ubka wizji pocz¹tków Polski)".
Ka¿dy z nas zna legendê o Wandzie, co
nie chcia³a Niemca za mê¿a i wybra³a
œmieræ w falach Wis³y. Lecz czy na-
prawdê siê utopi³a? Czy w ogóle ist-
nia³a? Podobno w ka¿dej legendzie jest
ziarno prawdy, ale co jest prawd¹?
Te zawik³ania dotycz¹ce pierwszej w³ad-
czyni Polan wyjaœnia³ zaproszony goœæ,
który stwierdzi³, ¿e mitycznie Wanda
powinna by³a siê utopiæ aliœci…

W "Kronice Polski" mistrza Wincentego
zwanego Kad³ubkiem nasza antenatka
nie utopi³a siê, choæ z³o¿y³a siebie w ofie-
rze. Natomiast w Kronice Wielkopol-
skiej - powsta³ej prawdopodobnie w XIII
wieku lub póŸniej - zapisano, ¿e Wanda
utopi³a siê. Która wersja jest prawdziwa?
Czy mistrz Wincenty dla swoich potrzeb
przekszta³ci³ legendê? 
Wed³ug s³ów prof. Rosika kronikarz Ka-
d³ubek, ten œredniowieczny litteratus, za
pomoc¹ legendy metaforycznie ukaza³
podstawy, na których opiera siê dobrze
dzia³aj¹ce pañstwo i spo³eczeñstwo. Ku
przestrodze, jako ¿e Polska wówczas by³a
rozbita na dzielnice i stanowi³a doœæ s³aby
organizm polityczny.

Mityczny w³adca Krak pokonuje smoka
holofagusa - chaos. Zasiada na tronie na
wzgórzu Wawel. W ten sposób ³¹czy
Niebo i Ziemiê. Jest wys³annikiem, który
zaprowadza ³ad, gdzie by³ zamêt, desta-
bilizacja. Ale, aby ten porz¹dek utrzyma³
siê, wdra¿a prawa, na których stra¿y stoi
on - w³adca, heros - namiestnik Niebios
na Ziemi. Natomiast Wanda, nastêpczyni
Kraka, reprezentuje kraj, jak i ¿yj¹ce w nim
spo³eczeñstwo. Od jej imienia pochodzi
nazwa  plemienia - Wandale, Wenedzi,
jak i nazwa rzeki - Vandalus, Wis³a.
Kad³ubek jednak nie uœmierca naszej
pierwszej w³adczyni, ale ka¿e siê jej ofia-
rowaæ bogom. To ¿ertwa za uratowanie
przed najazdem z³ego Allemana. Do
koñca swego ¿ycia ma trwaæ w panieñ-
stwie. Nie ma nastêpców. Dynastia, któr¹
zapocz¹tkowa³ Krak, wygasa.
Od Wandy, wed³ug póŸnoœredniowiecz-
nej tradycji z Pomorza, pochodziæ mieli
te¿ Winedowie - S³owianie, których le-
gendarne dzieje opromienia s³ynne, mi-
tyczne miasto Vineta, po³o¿one u ujœcia
Odry. W kolejnych stuleciach uznano je
za s³owiañsk¹ Atlantydê poch³oniêt¹
przez morski ¿ywio³… 
Prelekcji s³uchaliœmy w skupieniu i z du-
¿ym zainteresowaniem. Pad³o wiele py-
tañ i by³o wiele wyczerpuj¹cych odpo-
wiedzi. Jednak pozosta³ niedosyt, bo py-
tania rodz¹ pytania, które rodz¹ pytania.
A mo¿e to by³o prawdziwym zamiarem
preceptora - "wkrêciæ" nas w poznawa-
nie najdawniejszych dziejów Polski?
Czy tê kwestiê  rozwi¹¿e prof. Stanis³aw
Rosik, kiedy ponownie zagoœci w Choj-
nowie?

Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK

przy MBP w Chojnowie

WWkkrrêêcceennii   ww  hhiissttoorriiêê

KKrroonniikkaa ttoowwaarrzzyysskkaa
Kocha siê za nic. 
Nie istnieje ¿aden powód do mi³oœci.

Paulo Coelho
***

Z okazji 50. rocznicy œlubu Krystyny i Kazimierza Czapskich wielu s³onecznych
dni przepe³nionych wzajemn¹ mi³oœci¹, ¿yczliwoœci¹ i oddaniem, wspania³ych,
wspólnie spêdzonych chwil, radoœci, szczêœcia, spe³nienia i du¿o, du¿o zdrowia
¿ycz¹ 

cz³onkowie chóru Skoranta 
wraz z maestro Piotrem Koziarem.

***
Mi³oœæ nie polega na tym, aby wzajemnie sobie siê przygl¹daæ,
lecz aby patrzeæ razem w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry

Zapisy na darmowe 
lekcje jêzyka angielskiego 

w Chojnowie. 

Zajêcia odbywaj¹ siê w SP 4
w poniedzia³ki i œrody 

o godz. 17:00. 

Wiêcej informacji: 
tel. 574 000 916, 535 700 009

Zachêcamy!
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Projekt koncertu, który wype³ni¹ pieœni

polskich kompozytorów i poetów XIX 

i XX wieku, zrodzi³ siê przed rokiem.

Wiadomo by³o, ¿e rok 2019, w zwi¹zku

z dwusetn¹ rocznic¹ urodzin, nale¿a³

bêdzie do Stanis³awa Moniuszki. Na-

turaln¹ wiêc rzeczy kolej¹ by³o siêgniê-

cie po „Œpiewniki domowe” - swoisty

muzyczny katechizm wielu pokoleñ na-

szych rodaków. Ale przecie¿ nie mo¿na

malowaæ polskiego pejza¿u bez dŸwiê-

ków Chopina. Muzycznych fraz Noskow-

skiego. Modernistycznej palety nut Kar-

³owicza. A inspiracje ludowoœci¹? Prze-

cie¿ i bez nich taki koncert by³by nie-

pe³ny, kolorystycznie i brzmieniowo

prze³amany. Jak z³o¿yæ to wszystko w jasn¹,

przekonuj¹c¹ ca³oœæ?

Z pomoc¹ przysz³a nam pani Agnieszka

Justyna Szumi³o i adepci jej Pracowni

Wokalnej. M³odsi i starsi. Ze sce-

nicznym doœwiadczeniem, ale i tacy,

którzy dos³ownie swe pierwsze wokalne

kroki stawiali w Domu Kultury w Choj-

nowie. Pracowali nad wydarzeniem kilka

miesiêcy, by 16 listopada br. zaprosiæ

chojnowian na swoist¹ wystawê „Pej-

za¿y polskich muzyk¹ malowanych”.

Wybrzmia³y szlagiery dawnych czasów:

„Prz¹œniczka” i „Kozak” Stanis³awa

Moniuszki, „Kuku³eczka” Zygmunta

Noskowskiego, „Piosnka litewska” Fry-

deryka Chopina, „Po szerokim, po sze-

rokim morzu” Mieczys³awa Kar³owicza

czy oparty na ludowej melodii „Kur-

desz”. By³y te¿ melodie i teksty mniej

dziœ znane, ale przecie¿ piêknie do-

pe³niaj¹ce obrazu dawnej Polski.

Koncert by³ te¿ okazj¹ do refleksji 

o ojczyŸnie i patriotyzmie, do chwili zasta-

nowienia nad wartoœci¹ jêzyka i kultury -

tak w czasach zaborów, jak i wspó³czes-

nej dobie. Piêknie mówi³a o tym, wpro-

wadzaj¹c s³uchaczy w tê swoist¹ „wys-

tawê”, jej muzyczna kuratorka, pani Ag-

nieszka Justyna Szumi³o.

Widzom, którzy w zakoñczeniu stali siê

te¿ uczestnikami wystêpu, œpiewaj¹c

wspólnie z wykonawcami „Pod laskiem

zielonym”, emocji i wzruszeñ z pewnoœ-

ci¹ nie zabrak³o.

Dziêkujemy wszystkim!

S. Horodecki

Pejza¿e polskie muzyk¹ malowane

Po raz kolejny w goœcinne wnêtrza kawiarni "Jubilatka" zawi-
ta³o wroc³awskie trio NIEWINNI. Znów w sk³adzie ze znanym
gitarzyst¹ sesyjnym Markiem "Stingiem" Popowem.
Sobotni wieczór 9 listopada wype³ni³y znane i lubiane stan-
dardy krajowe i zagraniczne w klimatach bluesrockowych.

Ca³oœæ zaserwowano w aran¿acjach akustycznych.
Kwesti¹ czasu by³o zatem, kiedy zape³ni siê parkiet. Muzyka
kusi³a i to skutecznie. Pó³noc wybi³a na zegarze, a impreza
niewinnie toczy³a siê dalej. Klimat wiêc by³. 
Czekamy na powtórkê z rozrywki.

pm

Niezawodni NiewinniNiezawodni Niewinni
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Na pami¹tkê 100-
rocznicy urodzin, uch-
wa³¹ Sejmu Rzeczpos-
politej Polskiej, rok
2019 ustanowiony zo-
sta³ Rokiem Gustawa
Herlinga-Grudziñ-

skiego: pisarza, eseisty, dziennikarza,
¿o³nierza i wiêŸnia ³agrów sowieckich.
Aresztowany przez NKWD, po agresji
ZSRR na Polskê, przebywa³ w stalinow-
skich wiêzieniach i ³agrach od 1940 do
1942 r. Za udzia³ w bitwie pod Monte
Cassino otrzyma³ Order Virtuti Militari.
W 1998 r., w uznaniu znamienitych za-
s³ug dla Rzeczypospolitej Polskiej, zosta³
odznaczony Orderem Or³a Bia³ego.

W Powiatowym Zespole Szkó³ w Choj-
nowie starano siê przybli¿yæ uczniom syl-
wetkê tego zas³u¿onego, ale jak¿e "nie-
szczêœliwego" pisarza. Gustaw Herling-
Grudziñski sta³ siê bowiem emigrantem 
z wyboru. Emigracja dla niego i jego
przyjació³ by³a rodzajem powo³ania, mi-
sj¹, dalszym ci¹giem walki o niepodle-
g³oœæ kraju, a tak¿e w innym ju¿ wymia-
rze, osobistym nieszczêœciem. Ca³ym ser-
cem wyrywa³ siê do Polski. Nieustannie
wraca³y do niego krajobrazy z dzieciñ-
stwa, które zakorzeni³y siê w nim g³êboko
i wielk¹ by³a têsknota pisarza do rodzin-
nych stron.
Przez ca³y okres PRL-u by³ pisarzem wy-
klêtym, jednym z tych, którzy zostali wye-
liminowani z ¿ycia publicznego. Wierzy³,
choæ by³ odosobniony w tym przeœwiad-
czeniu, ¿e pe³ne odzyskanie przez Polskê
suwerennoœci jest mo¿liwe, ¿e komunizm
upadnie, ¿e ten ustrój siê nie utrzyma, ¿e
to jest jedynie kwestia czasu.
"Wiara w wartoœci trwalsze ni¿ doraŸne
sytuacje i uk³ady polityczne - pisa³ Gru-
dziñski - wiara w idee i sens naszego ¿y-
cia dla innych, wiara w wartoœci i wed³ug
wartoœci - by³a i jest moj¹ wiar¹ przez
ca³e ¿ycie. Byæ mo¿e s¹ dziœ na ten temat
inne opinie, ale ja - patrz¹c wstecz na
mijaj¹cy wiek, którego mam ju¿ dosyæ za
to, co w nim uczyniono z cz³owiekiem -
pozostanê przy swoim."
Gustaw Herling-Grudziñski osobiœcie do-
œwiadczy³ z³a na nieludzkiej ziemi. By³
wiêziony przez dwa lata w obozie pracy
w Jercewie pod Archangielskiem. Tê obo-
zow¹ rzeczywistoœæ opisa³ w ksi¹¿ce "Inny
œwiat. Zapiski sowieckie". Tam, w tych
trudnych warunkach wiele zrozumia³,
wiele spraw przemyœla³, a m¹droœæ swo-
ich spostrze¿eñ zawar³ miêdzy innymi 
w s³owach: "Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ, nie

wiedz¹c po co ¿yje", "Nieszczêœliwy jest
samotny wszêdzie", "Biernoœæ oznacza
pewn¹ œmieræ". "Dzia³anie jest jedyn¹
szans¹ przetrwania", "Cz³owiek jest ludz-
ki tylko w ludzkich warunkach".
W paŸdzierniku, niektóre klasy Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie mia³y
mo¿liwoœæ obejrzeæ prezentacjê multime-
dialn¹ poœwiêcon¹ - "Pisarzowi, który
pisa³ noc¹". 

Czternaœcie zespo³ów wziê³o udzia³ w kon-
kursie wiedzy o ¿yciu i twórczoœci Gustawa
Herlinga-Grudziñskiego. Najwiêksz¹ wie-
dz¹ wykaza³y siê dwa zespo³y uczniów
zdobywaj¹c ex aequo I miejsce: Anna
Gorzyñska, Kasandra Ziembowska,
Magdalena Zió³kowska - uczennice
klasy IB Liceum Ogólnokszta³c¹cego
oraz  Jakub Niwiñski i Jakub Paszkie-
wicz. z II  klasy Technikum Mecha-
nicznego.
Drugie miejsce przypad³o uczennicom
IV klasy Technikum Ekonomicznego:
Weronice Grudzieñ, Agacie Ostrow-
skiej i Annie Romaniak. Trzecie wywal-
czy³y: Magdalena Kurzawa, Aleksan-
dra Pastyrnak i Kamila Kasprzak,
uczennice II klasy Technikum Ekono-
micznego.
Uczniowie mieli te¿ mo¿liwoœæ zaprezen-
towania swoich umiejêtnoœci plastycz-

nych i literackich. W og³oszonym konkur-
sie pod has³em "Nie wolno…!", który na-
wi¹zywa³ do s³ów pisarza: "Nie wolno
cz³owiekowi tworzyæ nieludzkich warunk-
ów, bo cz³owiek jest ludzki tylko w ludz-
kich warunkach" nagrody g³ówne zdo-
byli: Julia Musia³, uczennica klasy I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego (konkurs
plastyczny) i Adam Swatek, uczeñ III
klasy Technikum Ekonomicznego (kon-
kurs literacki). Wyró¿niono te¿ w obu
konkursach nastêpuj¹cych uczniów:
Krzysztofa Ho³owiñskiego, Agatê
Ostrowsk¹, Nataliê Ba³uch, Remigiusza
Dolê, Martynê Pirszlewicz, Majê My-
szograj, Jelizawetê Jermo³enko i Ka-
tarzynê Baczmañsk¹.
Warto przytoczyæ niektóre fragmenty ich
wypowiedzi. M³odzi ludzie pisali:
W nieludzkim œwiecie szukam ludzkiego
serca.
Ludzie stali siê jak zwierzêta.
W pogoni za pragnieniami - gubi¹ wartoœci."

"Œwiat nie chce byæ moralny
Œwiat nie chce byæ ludzki
Podaje nam propozycje zag³ady
A my siê zgadzamy"

"Okrucieñstwa II wojny œwiatowej niech
bêd¹ ostrze¿eniem dla ca³ego rodzaju
ludzkiego. Zgoda na z³o tworzy pow-
szechn¹ akceptacjê dla ludzkiej krzywdy 
i zniewolenia, i sprawia, ¿e oprawca czuje
siê bezkarny."
"Ludzie s¹ okrutni, gdy im siê na to poz-
woli. ...To nieludzkie, ¿e dla wielu dzieci, to
co normalne traci wartoœæ, jest zbyt odle-
gle, jest im nieznane. To nieludzkie, ¿e jest
siê niekochanym."
"¯yjemy dziœ w œwiecie odwróconych war-
toœci, jest to skutkiem "otwierania drzwi"
z³u. Myœlê, ¿e nie wolno tego robiæ. Nie
wolno, nam ludziom, wpuszczaæ z³a do
swoich dusz i umys³ów; ono rodzi nie-
ludzkie myœli i czyny, uruchamia reakcjê
³añcuchow¹, pomna¿a siê i rozprzestrzenia."
"S¹ i tacy, którzy postêpuj¹ honorowo 
i zgodnie z przyjêtymi powszechnie nor-
mami moralnymi. Nie wahaj¹ siê, gdy
trzeba poœwieciæ w³asne ¿ycie i stan¹æ 
w obronie zagro¿onych wartoœci."
"Czêsto s³ysz¹c stwierdzenie, ¿e czegoœ
nie wolno robiæ, traktujemy to jako ogra-
niczenie naszej wolnoœci. Rzadko patrzymy
na zakazy, jak na przestrogi i rady, które
maj¹ nas uchroniæ od problemów i cier-
pieñ. (…) Nigdy nie traæmy z oczu Cz³o-
wieka, niezale¿nie kim jest, gdzie pracuje,
czy jest chory, czy wykszta³cony…, bo
Cz³owiek tu na tej Ziemi, jest najcenniej-
sz¹ i najwy¿sz¹ wartoœci¹".

Jadwiga Matys

Rok Gustawa Herlinga-Grudziñskiego w PZS 
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Wojska Obrony Terytorialnej s¹ pi¹tym,

samodzielnym rodzajem si³ zbrojnych.

Ich misj¹ jest obrona oraz wspieranie

lokalnych spo³ecznoœci w czasie konfliktu

zbrojnego oraz podczas klêsk ¿ywio³o-

wych lub katastrof.

Chcesz zostaæ ¿o³nierzem TSW, ale jed-

noczeœnie nie chcesz zrezygnowaæ ze

swojej dotychczasowej pracy? Kochasz

swój region i chcesz dzia³aæ na rzecz

swojej lokalnej spo³ecznoœci? Lubisz

wyzwania i chcesz pokonywaæ w³asne

s³aboœci? Cenisz sobie takie wartoœci jak

odpowiedzialnoœæ, braterstwo, odwaga,

tradycja? Jeœli Twoja odpowiedŸ brzmi

"TAK", do³¹cz do nas i zostañ Teryto-

rialsem!

Wymagania do s³u¿by w TSW:

- obywatelstwo polskie,

- orzeczona zdolnoœæ fizyczna i psy-

chiczna do pe³nienia czynnej s³u¿by woj-

skowej ,

- wiek co najmniej 18 lat do 55 lat w kor-

pusie szeregowym, do 63 lat w korpusie

podoficerów i oficerów,

- niekaralnoœæ za przestêpstwa umyœlne,

- nieprzeznaczenie do s³u¿by zastêpczej,

- niepe³nienie innego rodzaju czynnej

s³u¿by wojskowej lub brak nadanego przy-

dzia³u kryzysowego, niereklamowanie

od obowi¹zku pe³nienia czynnej s³u¿by

wojskowej w razie og³oszenia mobilizacji

i w czasie wojny,

- posiadanie wykszta³cenia co najmniej

wy¿szego do korpusu oficerów, co naj-

mniej œredniego do korpusu podofice-

rów, co najmniej podstawowego do kor-

pusu szeregowych.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o powo³anie do TSW,

- dokumenty stwierdzaj¹ce posiadanie

wymaganego wykszta³cenia,

- kopia dowodu osobistego,

- inne dokumenty potwierdzaj¹ce kwali-

fikacje zawodowe, uprawnienia, umiejêt-

noœci

NABÓR DO 16. DOLNOŒL¥SKIEJ

BRYGADY WOJSK OBRONY

TERYTORIALNEJ

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ

www.glogow.wku.wp.mil.pl

w G³ogowie

ul. Wojska Polskiego 58

67-200 G³ogów

tel. 261 678 178, 261 678 156

e- mail: wkuglogow.wr@ron. mil.pl

WWKKUU ww GG³³ooggoowwiiee pprroowwaaddzzii nnaabbóórr ddoo TTeerryyttoorriiaallnneejj SS³³uu¿¿bbyy WWoojjsskkoowweejj

WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ 
zaprasza

Jeœli jesteœ osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹, zapraszamy 
do Warsztatu Terapii Zajêciowej. 

Oferujemy: 
* zajêcia terapeutyczne, * rozwój spo³eczny, 

* naukê czynnoœci dnia codziennego. 
Jesteœmy od poniedzia³ku do pi¹tku 

w godz. 7:30 - 15:30.
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8 listopada na boiskach MOKSiR-u 
w Chojnowie odby³y siê Eliminacje Po-
wiatowe o "Puchar Tymbarka" w kate-
gorii rocznika 2008 i m³. 
W rozgrywkach wyst¹pi³o 7 dru¿yn: SP 4
Chojnów I; SP 4 Chojnów II; SP 4
Chojnów III; SP 3 Chojnów; SP Spa-
lona; SP Rosochata; SP Legnickie Pole.
Rozgrywki odby³y siê w dwóch grupach.
Z kompletem zwyciêstw awans do
Fina³u Dolnoœl¹skiego uzyska³ zespó³ 

SP 4 Chojnów I. 
Kolejnoœæ przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
1. SP 4 Chojnów I
2. SP Spalona
3. SP 3 Chojnów
4. SP Rosochata
5. SP Legnickie Pole
6. SP 4 Chojnów III
7. SP 4 Chojnów II
Reprezentanci SP 4 Chojnów I pro-
wadzeni przez Pana Chrystiana Serkiesa

wyst¹pili w sk³adzie: Micha³ Fr¹c-
kowiak; Jakub Iwanicki; Filip Jurasik;
Tomasz Korba; Pawe³ Marciniszyn;
Piotr Pawlik; Krystian Sarapata; Ar-
kadiusz Sobieraj; Szymon Tomaszewski.

A.M.

O PPuchar TTymbarka

Klub Sportowy
"Chojnowianka" 

zwraca siê do sympatyków
klubu i mi³oœników pi³ki

no¿nej o wsparcie. 
Dla darczyñców, którzy

chcieliby wp³aciæ okreœlon¹
kwotê uruchomiono
rachunek o numerze 

57 1090 2675 0000 0001
4378 1069

w Santander Bank Polska S.A.

Zawodnicy oraz kadra
kierownicza

z góry dziêkuj¹ za pomoc!

Dobieg³a koñca jesienna runda rozgry-
wek pi³karskich na szczeblu A klas.
W przedostatniej kolejce spotkañ, jaka
zosta³a rozegrana w niedzielê 10 listopa-
da, Chojnowianka rozegra³a wyjazdowe
spotkanie z Burz¹ Go³aczów.
Gospodarz - ostatnia dru¿yna w tabeli -
gra ³adn¹ dla oka pi³k¹. Goœcie solidnie
siê wiêc przyszykowali. Jednak piêt¹
achillesow¹ Burzy jest brak lekarstwa na
kontry. Te natomiast zabójcze maj¹ bia³o-
niebiescy.
Wszystko siê sprawdzi³o w trakcie meczu.
Pi³karze z Go³aczowa koniecznie chcieli
pokonaæ rywala. Gra by³a bardzo zaciêta.
Do 86 minuty wynik brzmia³ 2:2. Gos-
podarze zwietrzyli okazjê do upragnionej
wygranej. Odkrywaj¹c siê, narazili siê
w³aœnie na kontrataki Chojnowianki.
Wykorzystane zosta³y bezb³êdnie. St¹d
korzystny wynik dla naszej dru¿yny -
wygrana 4:2.

Przed gwizdkiem sêdziego rozpoczyna-
j¹cego ostatnie spotkanie kolejki z Wilko-
wiank¹ Wilków zadawaliœmy sobie py-
tanie czy Chojnowianka tym meczem
ustanowi niebywa³y wyczyn wygranych
wszystkich pojedynków w jednej rundzie?
Taki przypadek na pewno zapisa³by siê
z³otymi zg³oskami w anna³ach historii
klubu. Na dodatek, z dobrze poinformo-
wanych Ÿróde³ dosz³y wieœci, ¿e rywal za
wszelk¹ cenê nie dopuœci do takiego pre-
cedensu. By³o wiêc siê czego baæ.

Analizuj¹c jednak historiê spotkañ obu
dru¿yn, wszystko przemawia³o na korzyœæ
Chojnowianki. Ale czy kadra trenera
Zbigniewa Grzybowskiego utrzyma tak
wysok¹ formê, by unikn¹æ potkniêcia?
Okaza³o siê, ¿e nie taki “wilk” straszny,
jak go maluj¹. Wynik spotkania otworzy³
z rzutu karnego Jêdrusiak (19 min). Po-
tem systematycznie pada³y nastêpne
bramki. Na listê strzelców wpisywali siê
kolejno: 34 min. po rzucie ro¿nym g³ówk¹
Romanek (2:0), 66 min. - po rzucie ro¿-
nym w zamieszaniu podbramkowym,
pi³ka trafia do Kulika. Ten plasowanym
strza³em, poprzez g¹szcz nóg, podwy¿-
sza na 3:0. 74 i 75 min. spotkania to
dwie efektowne akcje zakoñczone po-
wodzeniem. Strzelcem jest Eber, chwilê
póŸniej ponownie Romanek. 
Goœcie te¿ kilka razy zagrozili naszej
bramce. Tej jednak dobrze strzeg³ Ki-

zyma. Pod koniec spotkania dano szansê
pokazania siê naszemu rezerwowemu
golkiperowi Mateuszowi Grzelakowi.
Wilkowianka jednak gra³a do koñca.
Zdoby³a dwa gole (75 min ,80 min ).
Ostateczny wynik spotkania 5:2.
I sta³o siê: Chojnowianka niepokonana 
w rundzie jesiennej. Efektywna praca graj¹-
cego trenera Zbigniewa Grzybowskiego
przynios³a po¿¹dany skutek. Pe³ny kom-
plet punktów i wygranych. Choæ ³atwo
mo¿e nie by³o, ale cel uœwiêca œrodki.
Powtórka mile widziana na wiosnê. 

Burza Go³aczów
- KS Chojnowianka Chojnów

2:4
KS Chojnowianka Chojnów

- Wilkowianka Wilków
5 :2

pm; fot. bm

PI£KA NO¯NA

Historyczny wyczyn Chojnowianki Chojnów 
- wszystkie mecze w A klasie wygrane!!!



Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospoda-
rowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dopuszczalna tak¿e
zabudowa jednorodzinna. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹,  grzewcz¹ - c.o. eta¿owe.
Lokal wymaga remontu kapitalnego - skute tynki. 
Przetarg odbêdzie siê 23 grudnia 2019 r. o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹-
dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 16 grudnia 2019 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1061 t.j.), 

do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zez-
wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszka-
niow¹, dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do
nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty
i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem
lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie
do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿  550,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miej-
ska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.12.2019 r. - 16.12.2019 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1, po³o¿onego przy ul. Legnickiej
17A, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/16 o pow. 118 m2 wraz z udzia³em w gruncie,
dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00047111/9
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak, Katarzyna
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny - willê 
z lat 30. ubieg³ego wieku, w Konra-
dówce na dzia³ce o pow. 1200m2.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (35814)

Sprzedam mieszkanie z ogrodem 
i dzia³k¹ w Osetnicy gm. Chojnów
o pow. 34,30m2 sk³adaj¹ce siê z sy-
pialni, pokoju z aneksem kuchen-
nym, ³azienk¹ oraz przedpokojem.
Do mieszkania przynale¿y dzia³ka 
o pow. 3,7 ara z altan¹ oraz ogród 
o pow. 5 arów. 
Wiadomoœæ: tel. 661-158-139. 

Sprzedam mieszkanie w Goliszowie
56m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-

kój, ³azienka, strych, piwnica, 2 ko-
mórki, ma³y ogródek, podwójne
drzwi, rolety. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 729-388-919 lub
517-038-919. (035948)

Sprzedam lub wynajmê lokal han-
dlowy z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia
na mieszkanie wraz z miejscem par-
kingowym o powierzchni 163m2.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (36459)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po-
³o¿one w Chojnowie przy ul. Leœnej
i ul. Asnyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (35813)

Og³oszenia drobne



Krwią wyzwalana, sercem ukochana 
- Tydzień Patriotyzmu w PZS
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Hasło tegorocznej edycji Tygodnia
Patriotyzmu w Powiatowym Zespole
Szkół towarzyszyło każdemu przygo-
towanemu na tę okoliczność wydarzeniu.
Pierwszy dzień listopadowego Tygodnia…
rozpoczął uroczysty apel w auli PZS. 
Przypomniano tu ważne wydarzenia 
z przeszłości Polski, zarówno te radosne,
jak i tragiczne, wymagające ofiary z włas-
nego życia w imię wolności. Poetyckie
strofy i pieśni patriotyczne wzruszały, bo
pokazywały, że za ojczyznę często ginęli
młodzi ludzie, mający całe życie przed
sobą, a jednocześnie rozumiejący tra-
giczny wymiar historii i dziejowej ko-
nieczności. 

II Konkurs Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej wypełnił kolejny dzień. Reper-
tuar wojenny, powstańczy i niepodległo-
ściowy był tematem przewodnim wys-
tępów dzieci szkół podstawowych z miasta
i gminy Chojnów oraz młodzieży Powia-
towego Zespołu Szkół.
6 listopada, to głośne czytanie tekstów
patriotycznych. W samo południe 
w każdej klasie PZS czytano fragmenty
dzieł polskich patriotów. Uczniowie II 
i III klasy Technikum Mechanicznego
odwiedzili Przedszkole Nr 1, gdzie czy-
tali maluchom teksty mówiące o historii
Polski. Uczniowie klas I-III szkół pod-
stawowych wysłuchali opowiadania
Heleny Bechlerowej pt. “Zeszyt z Sy-

renką“. Starsze dzieci zapoznały się 
z fragmentem tekstu Grażyny Bąkiewicz
”Hej chłopcy!  - o przygotowaniach do
walki powstańczej…oraz z urywkami
opowiadania Joanny Papuzińskiej
„Asiunia”, historii małej Asiuni, dla
której wojna zaczęła się tuż po jej pią-
tych urodzinach, gdy pewnej nocy znikła
mama i cały dom. 

Atrakcyjną formą propagowania patrio-
tyzmu jest organizowane przez spo-
łeczność PZS, już po raz dziewiąty, Og-
nisko Patriotyzmu. Spotkanie młodzieży,
nauczycieli, zaproszonych władz samo-
rządowych, służb mundurowych, ducho-
wieństwa, przedstawicieli jednostek
oświatowych i kulturalnych oraz miesz-
kańców, w blasku płonącego ognia, ma
szczególny wymiar. Ta niecodzienna
scenografia skłania do refleksji, jedno-
cząc uczestników we wspólnej zadumie.
7 października teren przy Liceum Ogólno-
kształcącym, kolejny raz stał się planem
poruszających wydarzeń. Tradycyjnie
tego dnia, uczniowie pierwszej klasy
ratowniczo-pożarniczej, po złożonej przy-
siędze, zostali uroczyście pasowani, wstę-
pując jednocześnie w szeregi ochot-
niczych jednostek ratowniczych.
80 rocznica wybuchu II wojny światowej
i udział w międzynarodowym projekcie
”Świat kobiety – kobiety w świecie”
skłonił szkolną grupę teatralną pod kie-
runkiem Karoliny Rosockiej do pokaza-
nia kobiecego oblicza patriotyzmu. Przy-
gotowana przez „Zaświaty” inscenizacja
teatralno-muzyczna przypominająca za-
angażowanie „panien wyklętych” w walkę
z okupantem, w bardzo emocjonujący

sposób pokazała wrażliwość i odwagę
polskich kobiet tamtego okresu.
Atmosferę zadumy rozluźnił krótki film
z udziałem przedszkolaków z Przed-
szkola Miejskiego nr 1, które w rozbraja-
jący sposób opowiadały o Ojczyźnie,
barwach narodowych, wolności…
Ognisko Patriotyzmu, to także pieśni le-
gionowe i piosenki warszawskich pow-
stańców. Nad płonącą watrą niosły się
zatem patriotyczne melodie śpiewane
wspólnie przez młodzież i dorosłych. 
- Nawet najlepiej przeprowadzona lekcja
w sali nie odda tej lekcji, którą tu dzisiaj
razem tworzymy – celnie zauważył dy-
rektor PZS Mariusz Kowalczyk. – Ko-
lejny raz powiem, że jestem dumny 
z uczniów naszej szkoły, którzy przez cały
rok, we wszystkich uroczystościach po-
trafią godnie i odpowiednio się zacho-
wać. Rocznica odzyskania niepodległoś-
ci, to bardzo radosne święto, cieszmy się
zatem i radujmy. I Pamiętajmy!
Tydzień Patriotyzmu zakończyła wys-
tawa pod tytułem „Ojcowie Niepod-
ległości”. Przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej, Akademię Sztuk
Pięknych we Wrocławiu i Muzeum
Regionalne w Chojnowie traktuje o wiel-
kich Polakach - bohaterach, którym
zawdzięczamy ponad stuletnią wolność 
i suwerenność. 
Wernisaż wystawy stał się dodatkowo
okazją do nagrodzenia laureatów konkur-
su literackiego i plastycznego „Nie wol-
no…!”, dedykowanego Gustawowi Her-
lingowi-Grudzińskiemu (czyt. str. 9)

eg
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Alicja Zeler, uczennica SP 3,
ma 10 lat. Rysuje, tańczy 
w Małym Karambolu, gra
na keybordzie. Lubi „Aka-
demię Pana Kleksa i swojego
kota Puszka.


