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98 obchody Święta 

Niepodległości w 

Bojanowie  

 
 
11 Listopada 2016 obchodziliśmy 98. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. W Bojanowie po Mszy 
Świętej w kościele parafialnym pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bojanowie, delegaci z gminy, 
kierownicy jednostek organizacyjnych, radni oraz 
uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
pamięć poległych mieszkańców. Apel Poległych 
prowadzili Harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej Granatowe 
Tropiki w Bojanowie. 

Kolejnym etapem upamiętniającym 11 listopada 
zgromadzeni na apelu udali się do sali widowiskowo- 
kinowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i 
Rekreacji w Bojanowie na program artystyczny 
przygotowany przez uczniów tutejszego gimnazjum, 
któremu przewodziły panie Natalia Pożoga i 
Magdalena Garbacz. Całość zamykał Zespół Pieśni i 
Tańca „Gołaszyniacy”, który zaprezentował na scenie 
swe utwory 

 
. Tekst/zdjęcia : Krzysztof Rzeszutko 
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POEZJA 

Nigdy więcej 

  
Nigdy więcej, słów bez skargi. 
Nigdy więcej strachu w mowie. 
Drzwi przymknięte w oknach jawy. 
Przez dzień cały, noc zamknięta. 
  
Nigdy więcej, bólu cierpień, 
głodu, wojny, strachu, nieszczęść. 
Wrota jasne, park już ciemny. 
Zza drzew ból, wyciąga martwych. 
  
Delikatnie, tak bez barwnie. 
W jednym rzędzie wszyscy stoją. 
Już no jeno, żołnierz z armii, 
broń gotową ma przy sobie.. 
  
Taka wojna, taka zmora. 
Co dzień nam męci w głowie. 
Co dzień walki, bezustanne. 
co raz bitwy, bezpodstawne. 
  
Tylko cierpień, tu bez liku, 
słów wylanych, wody strumień. 
Bez pomocy, bez radości. 
Świat ku upadkowi, co dzień dąży. 
  
Tylko miłość i modlitwa, 
Czy też dobroć naszych serc, 
może ten świat, dziś bezbarwny, 
jutro w kolor go zamienić. 
  
Delikatnie, tak bezbarwnie, 
Człowiek ku godności stoi. 
Jedna z osób tak bezsilna, 
w grupie raźniej, władza z Nami. 
  
Jeden patyk, bardzo kruchy, 
w dłoni kilka, nie złamanych. 
Ciągła przyjaźń i związanie, 
To przepis na Zwyciężanie. 
 
Autor: Krzysztof Rzeszutko . 
 

CYTATY POLAKÓW 
 

„Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne 
przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać 

czynem.” 
Józef Piłsudski  

 

MOTYWACJA 

 

Źródło: 
http://www.fabrykasily.pl/W_zyciu_walki_nie_unikniesz-
6826 
 

CIEKAWOSTKA 
 

 Źródło: http://slideplayer.pl/slide/1216223/ 
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