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Choszczno 2019 - Niepodległościowe reminiscencje
15.11.2019.

CHOSZCZNO. Tradycyjnie już w Narodowe Święto Niepodległości zaprosiliśmy na kilkanaście imprez,
głównie sportowych, koncertów i wieczornic, ale nie mogło zabraknąć też mszy w intencji Ojczyzny oraz
niepodległościowego capstrzyku. Do niektórych z tych wydarzeń wracamy w naszym fotoreportażu.

W
niedzielę (10 listopada), w kościele pw. NNMP odbyła się msza w intencji
Ojczyzny, z udziałem sztandarów i kompanii honorowej Wojska Polskiego, a
po jej zakończeniu przemaszerowano do parku Moniuszki. Tam żołnierze
przeprowadzili niepodległościowy capstrzyk zakończony złożeniem wieńca
od choszczeńskiego społeczeństwa.

***
W poniedziałek (11 listopada), nad jeziorem Raduń odbyła się 9.
edycja Regionalnych Zawodów Wędkarskich Parami. W klasyfikacji
generalnej triumfowała para z Choszczna EUGENIUSZ SOSNOWSKI &ndash; ZENON ŁAKOS (Choszczno
&ndash; 5805), natomiast wśród mikstów bezkonkurencyjnym okazał się duet z Drezdenka MARIOLA
KORZEŃ &ndash; SEBASTIAN ZIELIŃSKI (2015). Największą rybę, leszcza o wadze 1,4 kg złowił
ZDZISŁAW SŁAWEK ze Strzelec Krajeńskich.
***

Również w poniedziałek w Klubie 12 BZ rozegrano Turniej Brydża
Sportowego &ndash; Grand Prix Pomorza Zachodniego o puchar dowódcy 12 BZ i
burmistrza Choszczna. Tu bezkonkurencyjna okazała się para z Drawna ROBERT LEWANDOWSKI RYSZARD URBAŃSKI, drugie miejsce zajęli Jan CHMIELEWSKI - JANUSZ WIERUCKI (Koszalin), a trzecie
ANDRZEJ KOŃCZAK - PIOTR KAZUB (BVB Niemcy).

***

W poniedziałek harcerze ze 8. Szczepu Ziemi Choszczeńskiej &bdquo;Infinitum&rdquo;
zorganizowali grę miejską, która nazwali &bdquo;Lokalnie&rdquo;. Każdy mógł wziąć
mapę i poszukać w mieście wskazanych przez nich obiektów.

***
W Wardyniu KAMILA KANIECKA wraz dziećmi uczęszczającymi do
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świetlicy środowiskowej, sołtysem oraz Kołem Gospodyń Wiejskich
zaprosili mieszkańców wsi na spotkanie, połączone z prezentacją
okolicznościowej wieczornicy.

***

W sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury odbył się koncert
polskiej piosenki, zatytułowany &bdquo;Cudze chwalicie&hellip; swego nie znacie&rdquo; w
wykonaniu katowickiego zespołu A.Quartet.
***
Na finał niepodległościowego święta, do auli Szkoły Podstawowej nr 1 w
Choszcznie zaprosili harcerze 8. Szczepu Ziemi Choszczeńskiej
&bdquo;Infinitum&rdquo;, którzy zaprezentowali owacyjnie przyjętą wieczornicę
zatytułowaną &bdquo;Wolność, kocham i rozumiem&rdquo;.

Tadeusz Krawiec
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