7 XI – Jerzmanowice – „Wieczó r naszej
niepodległoś ci”
7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” –
tradycyjne spotkanie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości.
Tegoroczne spotkanie w Jerzmanowicach stanowiło część Festiwalu Kultury Pamięci i inaugurację Konwencji
Pro Publico Bono „Odrodzenie ducha-budowa wolności”, która potrwa do 11 Listopada.
Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych.
Swoje talenty zaprezentowały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych artystów ze Świetlicy
„Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „Sokoły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę
dętą z Przegini.
W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy – Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i
przewodnikiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również w tym roku akompaniował on
wspólnym śpiewom, a na zakończenie spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki
lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe.
W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz
kultury pamięci. Pierwszy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które od wielu lat
podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane
zwłaszcza do najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia
lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami.
Drugie wyróżnienie trafiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budowaniu kultury
pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o
edukację i wychowanie młodego pokolenia.
„Wieczór Naszej Niepodległości” stał się również okazją do zaprezentowania społeczności Gminy
Obywatelskiego Komitetu, który powstał, by wspierać starania Gminy o utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia
w Szklarach. Po skutecznym złożeniu wniosku o wznowienie postępowania w tej sprawie, otwarcie szkoły zdaje
się być bardzo realne, z pewnością działania Komitetu pomogą w osiągnięciu tego celu.
W skład Komitetu weszli:
Prof. Zdzisław Łapiński – rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
Waldemar Rataj – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie
Dr Leopold Zgoda – filozof, etyk, przewodniczący Akademii Solidarności
Danuta Grechuta – wdowa po ś.p. Marku Grechucie, organizatorka Grechuta Festival
Jadwiga Kracik – pedagog, Wiceprezes Zarządu Chóru Cantata w Niepołomicach
Marta Nowaczyk-Łapińska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie
Elżbieta Hofman – starszy wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie
Prof. Andrzej Rzymkowski – wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie
Anna Chochół – współwłaścicielka Chochołowego Dworu
Ireneusz Raś- Poseł na Sejm R.P.
Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Skład Komitetu nie jest jeszcze zamknięty, a inicjatywa otwarcia Szkoły Muzycznej zyskuje poparcie w coraz
szerszych kręgach.
„Wieczór Naszej Niepodległości” zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich.

