
Świętowano  100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę   
 

W dniu 11 listopada odbyły się obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawili w  tutejszym kościele 
ks. kanonik Sławomir Siewkowski oraz proboszcz parafii w Nowej Wsi  ks. kanonik Robert 
Dadacz. Następnie w asyście Kapeli z Borku Wielkopolskiego korowód przemaszerował 
na rozdrażewski cmentarz, gdzie delegacje władz gminy, kombatantów, harcerzy, szkół 
i przedszkoli oraz organizacji społecznych i politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńcy 
oraz zapaliły symboliczne znicze pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny 1918-1920. 
Dalsza część obchodów miała miejsce w sali wiejskiej w Rozdrażewie, którą rozpoczęto 
wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Wójt Gminy Mariusz Dymarski w swoim 
przemówieniu nawiązał do długiej, trudnej walki Polaków o niepodległość Ojczyzny. Uznał, 
że nie możemy dziś zawieść naszych rodaków, którzy w walce  o wolną Polskę poświęcili, 
to co najcenniejsze dla każdego człowieka - swoje życie. Dzięki tej ofierze mamy własne 
terytorium, godło, flagę, hymn oraz język polski, w którym mówimy. Podkreślił jak istotne 
jest, abyśmy w sprawach najważniejszych, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 
zarówno Państwa, czy gminy naszej małej Ojczyzny potrafili się porozumieć, niezależnie 
od różnic politycznych. Nie wolno nam zapominać o dobrych wzorach jakie daje w tym 
zakresie rok 1918. Apelował też, by manifestować swój patriotyzm, nie wstydzić się uczuć 
do Polski, uczyć dzieci miłości do Ojczyzny. 

Uroczystości rocznicowe uświetniło widowisko „Z pieśnią na ustach szliśmy 
ku Niepodległości” przygotowane przez grupę nauczycieli SP w Nowej Wsi pod 
kierownictwem Sabiny Moraś. Prowadzony przez Milenę Dudę i Pawła Mizerę spektakl był 
przypomnieniem historii utraty przez Polskę  suwerenności, 123 lat niewoli, walk 
powstańczych i w okopach I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości. Na scenie 
zabrzmiały pieśni patriotyczne takie jak: „Bogurodzica”, „Ostatni Mazur”, „Szara piechota”, 
„Czerwone maki na Monte Casino”, Warszawskie dzieci”, „Marsz marsz Polonia”, 
„Niepodległa niepokorna” czy „Rozkwitały pąki białych róż”, które wykonali: młodzież  
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, chóry SP w Rozdrażewie i Nowej Wsi pod 
kierownictwem Piotra Ratajczaka, grupy artystyczne i zespoły działające w gminie: 
przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew, Zespół „Ale Babki” 
z Rozdrażewa, Zespół „Kalina” z Nowej Wsi, Zespół Śpiewaczy Seniorów „Aktywni” pod 
przewodnictwem Dariusza Rupocińskiego, p. Małgorzata Zagrodnicka.  

Podczas uroczystych obchodów Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Artur 
Jakubek oraz Wójt Gminy Mariusz Dymarski wręczyli nadaną po raz pierwszy przez 
rozdrażewski samorząd Odznakę Honorową „Zasłużony dla Gminy Rozdrażew”. Na wniosek 
UKS „Doliwa” w Rozdrażewie odznakę przyznano p. Edwardowi Jankowskiemu, w uznaniu 
zasług dla rozwoju sportu szkolnego i pozaszkolnego.  

Następnie Kierownik Zespołu „Kalina” z Nowej Wsi Pani Halina Wałęsa oraz Wójt 
Gminy wręczyli listy gratulacyjne Zuzannie Nowakowskiej, Marcie Krzekotowskiej 
i Aleksandrze Biernackiej - nastolatkom towarzyszącym Zespołowi „Kalina” podczas 
Powiatowego  Przeglądu Artystycznego w Krotoszynie, gdzie zdobył I miejsce.  

Obchodom towarzyszyło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego dla 
przedszkolaków pod hasłem: „Polska moja Ojczyzna”. Wójt Gminy Mariusz Dymarski, 
Przewodniczący Rady Gminy Artur Jakubek wraz z dyrektorem przedszkola Danutą Bałą  
wręczyli nagrody laureatom, którymi w kategorii wiekowej 3-4 lat zostali: Piotr Panek, 
Magdalena Kęsy i Natalia Karwik, a w kategorii wiekowej 5-6 lat: Weronika Karwik, 
Wojciech Rataj i  Adam Kęsy. 

Uczestnicy uroczystości rocznicowej mieli okazję podzielić się refleksjami przy 
tradycyjnym rogalu i kawie oraz zapoznać się z wystawą prac przygotowaną przez uczniów 



SP w Rozdrażewie pod nazwą „Plakaty dla Niepodległej” oraz ekspozycją  historyczną 
„Jak powstała Niepodległa” wykonaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie.   

 


