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W Książnicach uczczono 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie było również okazją do upamiętnienia porucznika Jana
Hajca, legionisty I Brygady Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Książnicach, której przewodniczył kapelan garnizonu Nowa Dęba ks.
płk Szczepan Madoń. Następnie zgromadzeni przeszli przed nowopowstałe miejsce pamięci, gdzie asystę honorową wystawiła 21. Brygada Strzelców
Podhalańskich, 1 Warszawska Brygada Pancerna, 3 Podkarpacka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowa Straż Pożarna, Jednostka
Strzelecka 2093 oraz grupa rekonstrukcyjno-historyczna im. W. Lisa „Mściciela”. W ceremonii brały również udział poczty sztandarowe Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz Zespołu Szkół im. prof.Janusza Groszkowskiego. Po Hymnie Państwowym swoje słowa do zebranych skierował Józef Piątek.
Wójt Gminy Mielec. - Dziękuję Obywatelskiemu Komitetowi Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości że spojrzeliśmy w tym samym
kierunku, że pomimo odmiennych nieraz zdań udało nam się osiągnąć wspólny cel jakim jest upamiętnienie legionistów z terenu Gminy. Potrzeba
było stu lat, aby oddane zostało im to co bezwzględnie Im się należy. Dzięki takim inicjatywom pamięć o nich już nigdy nie zaginie. Dziś zamykamy
historię porucznika Jana Hajca. Człowieka, który swoje życie oddał za naszą ojczyznę. Poruczniku Janie Hajcu, choć twoje ciało pozostało na polu
ostatniej bitwy pamięć o Tobie powróciła i trwać będzie w Twoich rodzinnych Książnicach. – powiedział Wójt.

Następnie uczeń Szkoły Podstawowej w Książnicach przedstawił zebranym bohaterskie czyny Jana Hajca. Po odczytaniu biogramu głos zabrał Marek
Zalotyński, przedstawiciel Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. - Pragniemy, by pamięć o legionistach, patriotach
nieszczędzących daniny krwi na polach bitew legionowej epopei, nie zatarła się, a posadzone drzewa były żywymi pomnikami rosnącymi w ich
rodzinnych miejscowościach dla utrwalenia pamięci o nich i dania symboliki wzorca miłości Ojczyzny dla przyszłych pokoleń. Z naszej strony
koordynatorem dzisiejszej podniosłej uroczystości był pan Eligiusz Hajec, którego dążenie do upamiętnienia swego kuzyna oraz zaradność i trud
zgromadził nas dziś w tym szczególnym miejscu. Pragnę mu w tym miejscu pogratulować i podziękować w imieniu nas wszystkich – powiedział.
Ponadto przedstawiciele Komitetu za wspólne, piękne i owocne działania rocznicowe wręczali pamiątkowe odznaki Wójtowi Gminy Mielec oraz ppłk
Jackowi Birusiowi,  Komendantowi 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Po wręczeniu odznak przyszedł czas na odsłonięcie kamienia Pamięci Jana Hajca, którego dokonali Jerzy Dębicki, Honorowy przewodniczący Komitetu
oraz Józef Piątkek. Następnie Józef Baczyński Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela poświęcił kamień oraz dąb niepodległość Jana Hajca a harcerze z
Chorągwi Łódzkiej ZHP, złożyli ziemię z pobojowiska pod Kostiuchnówką, ostatniego pola walki legionisty. Część wojskową uroczystości zakończyło
odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa oraz odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz sztandarów organizacji pozarządowych.

Patriotyczny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Książnicach rozpoczęła część artystyczną. Następnie mini
koncert utworów patriotycznych przedstawiała Orkiestra Dęta Dobrynin, która zadbała również o oprawę muzyczna całej uroczystości. Pamiątkowe
zdjęcie zakończyło uroczystości przed miejscem pamięci. Po uroczystościach na terenie Szkoły odbył się piknik rodzinny.

Organizatorami wydarzania była rodzina Jana Hajca, Obywatelski Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu,
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Szkoła Podstawowa w Książnicach. – Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali
się w tą wspaniałą inicjatywę, Dziękujemy sponsorom bez których nie doszło by do powstania tak okazałego miejsca pamięci. Dziękujemy
społecznikom oraz wszystkim osobom, które nie tylko czynem ale i dobrym słowem wspierali nas w trakcie działań. Słowa uznania należą się również
przedstawicielom Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im W. Lisa za uświetnienie niedzielnych
uroczystości – dziękują organizatorzy.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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