Tak świętowaliśmy 100-lecie
Niepodległości
W dniu 10 listopada 2018 roku, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, na cmentarzu
odbył się Apel Poległych. Po raz pierwszy uroczystość ta miała miejsce przy nowej, poświęconej 1
sierpnia Mogile, kryjącej szczątki pomordowanych i poległych podczas II wojny światowej.
Tegoroczne Narodowe Święto obchodzone było w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W czasie mszy rozpoczynającej uroczystości w Koluszkach, Kaznodzieja zwrócił
uwagę na palący problem współczesnego pokolenia Polaków, jakim jest pojednanie. Powyższy apel
wydaje się tym bardziej palący, gdy przypomnimy sobie emocje, jakie udzielały się naszemu
społeczeństwu w ostatnim czasie, a które były związane ze sposobem przeżywania setnej rocznicy
naszej Niepodległości.
Po mszy św. uszeregował się orszak mieszkańców, z burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem
i starostą powiatu łódzkiego wschodniego Andrzejem Opalą na czele, przewodniczącą Rady Miejskiej
w Koluszkach, Anną Szostak, przewodniczącym Rady powiatu łódzkiego wschodniego Sławomirem
Sokołowskim, a także dziekanem naszego dekanatu, ks. proboszczem Krzysztofem Nowakiem,
wojskiem, harcerzami, drużynami strażackimi, kolejarzami, pszczelarzami, emerytami,
kombatantami, motocyklistami, przewodniczącymi Zarządu Osiedli, nauczycielami, dziećmi i
młodzieżą szkolną oraz ubranymi w historyczne stroje sprzed 100 lat, członkami stowarzyszenia
„Historia Koluszek”. Na czele pochodu jak zawsze szła orkiestra OSP w Koluszkach, przygrywając
patriotyczne pieśni. Przemarsz koluszkowian zakończył się przy ulicy 3 Maja pod Pomnikiem Orla
Białego, który jest kopią przedwojennego dzieła światowej sławy artysty rzeźbiarza, Władysława
Strzemińskiego, mieszkańca Koluszek na przełomie lat 20-tych i 30 -tych XX wieku.
Pod pomnikiem wysłuchaliśmy przemówienia burmistrza, który powiedział m.in.: „Celebrując 100lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości okazujemy szacunek tym wszystkim, którzy o nią
walczyli. Bohaterowie tamtego czasu mają prawo oczekiwać od nas podejmowania wyzwań i
realizacji przedsięwzięć na miarę ich marzeń o wolnej Polsce. (…).
Musimy dbać o naszą Ojczyznę, o siłę naszego państwa. O to żeby wspólnota narodowa nie
rozmieniała się na drobne, nie wdawała się w jałowe spory. Istotne jest to by dostrzegać wspólne
wartości czyli to co nas łączy.
Ten jubileusz jest szczególny. Pięknie go czcimy, radośnie, rodzinnie i wspólnotowo w wielkiej,
barwnej paradzie niepodległości. Niezależnie od poglądów politycznych. Są dzieci, młodzież i dorośli.
Wszyscy wspólnie manifestujemy radość z tego, że mamy niepodległy, wolny i suwerenny kraj.
Jesteśmy pokoleniem, które żyje w wolnej Polsce. Sami stanowimy o sobie. Tamtego marzenia,
pradziadków, dziadków, ojców, nie wolno nam zmarnować”.
Poszczególne delegacje złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów, a podczas wnoszenia flagi
państwowej na maszt, zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Po części oficjalnej mieszkańcy wysłuchali
programu artystycznego przygotowanego przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Galkowie Dużym oraz koncertu pieśni wojskowych i patriotycznych w
wykonaniu orkiestry dętej OSP w Koluszkach. Pozowanie do wspólnych zdjęć na tle Orła Białego to

już coroczna tradycja, co stało się i tym razem. Po uroczystościach można było przejść do pobliskiej
Sali Muzeum Koluszek i ogrzać się gorącą herbata i kawą i obejrzeć eksponaty na wystawie. W
godzinach popołudniowych mieszkańcy zebrani w MOK oklaskiwali młodzież z ZSP nr 2 w
Koluszkach, która przygotowała i wystawiła program artystyczny poświęcony tematyce
niepodległościowej. Na tym nie koniec bo o godz. 19 i 20 zebrani na placu przed Urzędem Miejskim
w Koluszkach podziwiali pokaz „tańczących fontann”, którym towarzyszyła patriotyczna muzyka.

