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Szybownictwo

WÓJCIK MISTRZEM POLSKI

Zakoñczy³y siê Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Klasie Otwartej. Roz-
grywane by³y na lotnisku w Lesznie, w których startowa³o ponad 70 zawod-
ników w trzech szybowcowych klasach. Pogoda pozwoli³a na rozegranie
a¿ siedmiu konkurencji. £ukasz Wójcik w piêknym stylu wywalczy³ tytu³
Mistrza Polski wygrywaj¹c trzy konkurencje; dwa razy bêd¹c drugim,
a od drugiej konkurencji prowadzi³ a¿ do koñca zawodów z du¿¹ przewag¹
punktow¹ nad konkurentami.         (ci¹g dalszy - strona 13)

WITAJ SZKOŁO!

Drugiego wrze�nia o godz. 9.00 odby³a siê w Szkole Podstawowej im.
Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie uroczysto�æ rozpoczêcia roku
szkolnego 2019/2020.            (ciag dalszy - strona 3)

BYĆ KRÓLOWĄ RÓŻ

Szczegó³y - czytaj na stronie 7.

ŚWIĘTO RÓŻY

JUBILEUSZOWE

Niepoznany �wiat kultury ludowej

CEPELIADA

43 Miêdzynarodowe Targi Sztuki Ludowej rozpoczê³y siê Hejna³em
Mariackim 8 sierpnia o godz. 12.00.         (ci¹g dalszy - strona 5)

RÓŻANA KONFERENCJA

Podczas tegorocznego Kutnowskiego �wiêta Ró¿y odby³a siê,
7 wrze�nia w KDK, Konferencja Ró¿ana. Poprowadzi³a j¹ Liliana
Urbañczyk-Wójcik, inspektor Wydzia³u Kultury, Promocji i Roz-
woju Miasta Kutna, która po przywitaniu zaproszonych go�ci
i przedstawieniu programu konferencji o jej otwarcie poprosi³a
prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego.

(ci¹g dalszy - strona 9)

45 edycja z Królow¹ Kwiatów by³a wyj¹tkowa i roi³a siê od licz-
nych atrakcji, które mog³y zadowoliæ wszystkich, niezale¿nie od
wieku. (ci¹g dalszy - strona 8-9)

Z£OTA RÓ¯A � MARIUSZ SOBIESZEK �Pastella�® � pkt 88 (£ask).

BR¥ZOWA RÓ¯A � ADAM CHODUN �Dominica�® � pkt 84 (Rabliniec).

SREBRNA RÓ¯A � MARIUSZ SOBIESZEK �Piano�® � pkt 85 (£ask).

Wyniki Profesjonalnego Konkursu o Złotą Różę
Ogólnopolskiej Wystawy Róż  Kutno 2019
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¯YCIE REGIONALNE

SPACERKIEM PO KUTNIE
Ró¿ana Rodzina
W sobotê, 31 sierpnia, w Kutnow-
skim Domu Kultury odby³a siê
kolejna ods³ona �Ró¿anej Rodziny�.
Wi¹¿e sie ona z dzieæmi, które przy-
sz³y �na �wiat� w Kutnie w okresie
od 1 stycznia do sierpnia 2019 r.,
czyli 206 osesków.

Spocznij!
Jak podaje �Rzeczpospolita�, z 29
sierpnia, �kutnowski� genera³ bry-
gady Jaros³aw Kraszewski przesta³
byæ dyrektorem Departamentu
Zwierzchnictwa nad Si³ami Zbroj-
nymi w Biurze Bezpieczeñstwa
Narodowego, po jego wniosku
o odej�ciu z zawodowej s³u¿by
wojskowej. Jego nastêpc¹ zosta³
genera³ dywizji Andrzej Reudowicz.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dyrektor Beata Jurkowska-Przybysz bardzo serdecznie powita³a spo³ecz-
no�æ szkoln¹ oraz przyby³ych na uroczysto�æ go�ci - wójta gminy Kutno
Justynê Jasiñsk¹ i ksiêdza proboszcza Zbigniewa Strza³kowskiego.
Dyrektor szko³y podziêkowa³a wójtowi Justynie Jasiñskiej za wsparcie
jakie od niej szko³a otrzymuje, za pomoc i ¿yczliwo�æ oraz ¿yczy³a
dalszej, pomy�lnie uk³adaj¹cej siê wzajemnej wspó³pracy.
Pani Wójt w swoim wyst¹pieniu przekaza³a pracownikom szko³y, uczniom
i rodzicom najserdeczniejsze ¿yczenia: �...By rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny
by³ pe³en pozytywnych do�wiadczeñ i wielu edukacyjnych sukcesów. Niech
czas spêdzony w szkolnych murach bêdzie nie tylko okresem zdobywania
wiedzy, ale tak¿e okazj¹ do realizacji marzeñ, pasji oraz odkrywania
w³asnego potencja³u i kreatywno�ci�.
Dzisiejsze rozpoczêcie roku szkolnego jest szczególne, powiedzia³a pani
dyrektor: �...80 lat temu dzieci w Polsce szykowa³y siê tak jak my do
szko³y, jednak do niej nie posz³y. 1 wrze�nia 1939 roku wybuch³a II wojna
�wiatowa. Dziêki tym, którzy wtedy stanêli do walki w obronie naszej
Ojczyzny, my dzi� mo¿emy byæ w tym miejscu, w którym jeste�my�.

WITAJ SZKOŁO!

Dru¿yna trenera Marcina Smakowskiego - Stal BiS Kutno - wywalczy³a
to cenne trofeum w Osielsku pokonuj¹c zdobywcê PP z ubieg³ego roku
Silesiê Rybnik 12:11 i Barons Wroc³aw 13:0 (home runy - 2 Artur Wojt-
czak oraz Jakub Wojtczak i Phil Richmond). Kutnianie uzyskali prawo
gry w przysz³orocznym Pucharze Europy. Zwyciêzcy grali w sk³adzie:
Tobiasz �wiat³owski, Wojciech Zagawa, Jakub Nadolski, Kacper Kamiñski,
Jakub Wojtczak, Artut Wojtczak, Phil Richmond, Mateusz Serafin, Robert
Matecki, Dominik Gajdziñski, Bart³omiej Kopañski, £ukasz Dom¿a³,
Gracjan Bielecki, Mariusz Grzanowski, Kacper Cichowski, Rados³aw
Jó�wiak, Krzysztof Piotrowski. Gratulujemy!        /J.M.P./

Pamiêæ poleg³ych uczczono minut¹ ciszy. Po czym uczniowie klas V, VII
i VIII zaprezentowali siê w krótkim programie artystycznym przygoto-
wanym pod kierunkiem Anny Michalak i Krystyny Wasiñskiej. Po
jego zakoñczeniu uczniowie wraz z rodzicami udali siê do sal lekcyjnych
na spotkanie z wychowawcami.         /�Rodzina 16�/

Baseball

PUCHAR POLSKI DLA „KUTNA”

Personalia
Kutnowianin Grzegorz Dêbski (47
lat), 2 wrze�nia zosta³ mianowany
na stanowisko dyrektora Muzeum
w £owiczu. Ostatnio by³ naczelni-
kiem Wydzia³u Zabytków Rucho-
mych i Rejestru Zabytków w £odzi.
Zostawi³ �swoj �lad� pe³ni¹c wcze-
�niej funkcjê dyrektora Muzeum
Regionalnego w Kutnie i Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach. Powodzenia! To
bardzo dobry fachowiec.

Dla szpitala
Radni powiatu kutnowskiego na
XII Sesji zdecydowali o przezna-
czeniu �rodków na zakup aparatury
do znieczulania ogólnego i kardio-
monitora dla kutnowskiego szpitala.

Zwo³ana na zakoñczenie wakacji nadzwyczajna sesja Rady Miasta przy-
nios³a niespodzianki - jedn¹ na plus, drug¹ na minus. Istotna dla miesz-
kañców okolic al. ZHP dodatnia zmiana, to do�æ d³ugo oczekiwana decy-
zja prezydenta w sprawie rozpoczêcia budowy kolektora deszczowego.
W ci¹gu minionych lat spraw¹ zajmowa³o siê kilku radnych, by³a petycja
mieszkañców oczekuj¹cych szybkich dzia³añ interwencyjnych. W odpo-
wiedzi na moj¹ interpelacjê z 8 lipca 2019 r. wiceprezydent miasta dopu�ci³
mo¿liwo�æ rozbudowy urz¹dzeñ odwodnienia. 27 sierpnia Rada Miasta
przeznaczy³a na ten cel 750.000 z³. Metrowej �rednicy nowy kolektor
powinien odprowadziæ wody deszczowe nawet w razie opadów nawal-
nych. To niezwykle wa¿ne, bo jeszcze niedawno piwnice niektórych bloków
przy al.ZHP, trawniki, parkingi, a nawet samochody by³y podtapiane.
Niewydolna instalacja deszczowa przynosi³a mieszkañcom realne k³opoty
i koszty. Jeszcze tej jesieni sprawa zostanie za³atwiona. Uchwa³a bud¿e-
towa przynios³a te¿ niedobr¹ informacjê o wykre�leniu z tegorocznego
bud¿etu budowy skateparku nad Ochni¹. Pasjonaci ewolucji na deskorolce
maj¹ prawo byæ zawiedzeni. Planowanie tej inwestycji trwa³o d³ugo.
W przedwyborczej atmosferze 2018 roku przeprowadzono w Urzêdzie
Miasta konsultacje spo³eczne, przyje¿d¿ali specjali�ci, wybrano konkretne
i to bardzo atrakcyjne urz¹dzenia sportowe. Zaplanowano wówczas atrak-
cyjne elementy skateparku: quarter pipe z funkcj¹ roll-in, funbox z porêcz¹,
porêcz prost¹, grindbox prosty, platformê ze schodami, porêcz ³aman¹,
podjazd i murek prosty, funbox bez podestu z podjazdem. Okaza³o siê, ¿e
realna przyczyna zaniechania budowy � jak odpowiedzia³ mi na sesji pre-
zydent Burzyñski - tkwi w braku pieniêdzy w kasie miasta, poniewa¿ na
realizacjê zadania potrzeba wiêkszej kwoty, ni¿ pierwotnie zaplanowano.
Wniosek o �rodki zewnêtrzne okaza³ siê nieskuteczny. Kutnowscy fani
deskorolki nadal bêd¹ wiêc doje¿d¿aæ do innych miast.        Rafa³ Jó�wiak

Widziane z ³awy radnego miasta Kutno

ZMIANY NAD OCHNIĄ
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
14 wrze�nia 2019 r. od godz. 8:30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Odbywaj¹ siê, jak co roku, na Rynku G³ównym przy Ratuszu w Krakowie.
Cudown¹ tradycj¹ jest sierpniowe 18-dniowe spotkanie z twórcami ludo-
wymi z ca³ej Polski, którzy kultywuj¹ przekazywan¹ z pokolenia na
pokolenie tradycjê, niezmiennie zachwycaj¹c i przyci¹gaj¹c uwagê
zarówno mieszkañców miasta, jak i licznie przybywaj¹cych turystów,
pokazuj¹c wielobarwny, ró¿norodny, ci¹gle do koñca niepoznany �wiat
kultury ludowej. Na Rynku G³ównym w Krakowie mo¿na by³o zobaczyæ
tworz¹cych na naszych oczach swe dzie³a: garncarzy, koronczarki, tkaczki,
hafciarki, rze�biarzy, artystów maluj¹cych na szkle, kowali, jubilerów
i innych. Jest okazja do spróbowania kulinarnych przysmaków z ró¿nych
regionów Polski i Europy. Wystêpuj¹  zespo³y pie�ni i tañca, zespo³y regio-
nalne, kapele, grupy �piewacze i soli�ci. Codziennie prezentuje siê inny
powiat, gmina, miasto. S¹siednie kraje równie¿ odkrywaj¹ przed Pañstwem
swoje piêkno, folklor, kulturê i tradycjê. Tak wita³ wszystkich Józef
Spiszak prezes zarz¹du IMAGO Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o.o., organi-
zatora targów. Targi trwa³y do 25 sierpnia.

Niepoznany �wiat kultury ludowej

Nasi rze�biarze: Andrzej Wojtczak, Józef Stañczyk, Dorota Stanicka,
S³awomir Suchodolski, Magdalena Wojtczak, Józef Marciniak i metalo-
plastyk Jan Wasiak, dziêki dofinansowaniu prezydenta miasta Kutno do
zadania publicznego �Promocja kutnowskiej rze�by w Polsce�, mieli mo¿-
liwo�æ uczestniczyæ w Cepeliadzie. Jak co roku s¹ zapraszani przez orga-
nizatorów i serdecznie witani przez pasjonatów kutnowskiej szko³y rze�-
bienia. I tu trzeba przyznaæ, ¿e sztuka kowalska Jana Wasiaka z roku na rok
zdobywa coraz wiêcej zwolenników, a Jan jest ju¿ znany w�ród kolekcjo-
nerów z ca³ego �wiata� Gratulujemy!      Bo¿ena Gajewska

CEPELIADA
Czas, by pomy�leæ o ró¿y, któr¹ poeci oceniali jako najdoskonalszy twór
przyrody. ¯aden kwiat nie by³ tak ubóstwiany i otaczany czci¹, opiewany
w wierszach i pie�niach. Cudowny wierszyk o królowej kwiatów napisa³
Julian  Tuwim. My�lê, ¿e Wam tak¿e bêdzie siê podobaæ�

Ró¿a
Przypatruj¹c siê jej kszta³tom,
Barwie, p³atkom, p¹czkom, listkom,
Nawet cierniom - my�lê: gwa³tu!
Jakie¿ to prze�liczne wszystko!
Jakie¿ to bez skazy wszystko,
Jaka w niej perfekcja sroga,
Ró¿o, ró¿o, formalistko!
Ró¿o, ró¿o, bój siê Boga!

Julian Tuwim  (z tomiku Dzie³a (1958)
� � �

Z ró¿¹ przez stulecia
Przeczytajcie fragmenty artyku³u pt. �Z ró¿¹ przez stulecia� zamieszczo-
nego w Roczniku Polskiego Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿ wydanego
w 1967 roku, a napisanego przez in¿. Karola Wiznera. O  Karolu Wiznerze
tak pisa³ jego syn, Jerzy w monografii po�wiêconej PTMR: �To ró¿e by³y
pierwszymi ro�linami, które pozna³ i odnotowa³ w swojej �wiadomo�ci
jako ma³y ch³opiec. To ró¿e spowodowa³y i wyznaczy³y Mu dalsz¹ drogê
zawodow¹. Te przepiêkne kwiaty by³y najwiêksz¹ fascynacj¹ oraz mi³o-
�ci¹ Jego ¿ycia�.
Upadek Cesarstwa Rzymskiego by³ równie¿ upadkiem ró¿y i to na ca³e
wieki. Pierwsi chrze�cijanie w swoim sposobie pojmowania ¿ycia byli
tak surowi, ¿e kwiaty usunêli zupe³nie ze swojego otoczenia, a ró¿ê nawet
i potêpili, nakazuj¹c jej d³ugi okres pokuty po latach �wietno�ci i uwiel-
bienia, jakie prze¿ywa³a w staro¿ytnym Rzymie. W swoich prze�ladowa-
niach ró¿y posunêli siê tak daleko, ¿e zabronili u¿ywaæ jej jako ozdoby
oraz jako krzewu dekoruj¹cego groby. Niebawem jednak koñczy siê ciê¿ka
pokuta ró¿y. Najpierw pojawia siê w ogrodach w³adców i bogaczy, a na-
stêpnie � o dziwo! Wchodzi do ogrodów klasztornych, ale tym razem
w aureoli czysto�ci i mi³o�ci chrze�cijañskiej. W V wieku �w. Medard,
biskup z  Noyon, ustanowi³ w Salancy, we Francji, s³ynne �wiêto ró¿
obchodzone corocznie w dniu 8 czerwca, podczas którego uroczy�cie
dekorowano ró¿ami najbardziej szanowan¹ i cnotliw¹ pannê w danej oko-
licy Zwyczaj ten, który przypisuj¹ równie¿ Ludwikowi XIII, przyj¹³ siê
we Francji w wielu miejscowo�ciach i przetrwa³ bardzo d³ugo, maj¹c swoje
odbicie w ustanowionym pó�niej przez papie¿a  Leona IX (XI wiek)
odznaczeniu pod nazw¹ �Ró¿a cnoty�. Oko³o 550 roku ówczesny król
Franków Childebert urz¹dzi³ w Pary¿u swojej ma³¿once specjalny ogród

z ró¿. Pó�niej Karol Wielki w swych
Capitulariach, obok innych zarz¹-
dzeñ, nakazywa³ równie¿ sadziæ
i uprawiaæ ró¿e,  którym -  jak
utrzymuj¹ sceptycy � dlatego tylko
przywrócono cze�æ dawnej �wiet-
no�ci i chwa³y, ¿e odegra³y powa¿n¹
rolê w ówczesnym lecznictwie, nie
za� z racji ich walorów zdobni-
czych. Olbrzymi¹ rolê w upo-
wszechnianiu uprawy ró¿ we
wczesnym �redniowieczu przypi-
suj¹ zakonowi Benedyktynów,
który jako pierwszy wprowadzi³
ró¿ê do ogrodów klasztornych,
sk¹d zaczê³a siê ona rozchodziæ do
ogrodów �wieckich. W zakresie
uprawy ró¿ Benedyktyni cieszyli
siê zas³u¿on¹ s³aw¹, czego wyra-
zem m.in. by³o powierzenie im
pieczy nad ogrodami ró¿anymi
cesarza Karola Wielkiego.
Tak jak kiedy� w staro¿ytnym
Rzymie ró¿a by³a nieodzownym
towarzyszem wszelkich uciech
¿ycia, tak teraz, po wiekach odmie-
niona, udrapowana w biel czysto�ci
i mi³o�ci chrze�cijañskiej, sta³a siê
pierwszym kwiatem zacisznego
ogrodu klasztornego, usuwaj¹c
w cieñ nawet liliê, która do tej pory
w swojej niewinno�ci i czysto�ci
nie mia³a sobie równych i na tej
pozycji trwa³a niezagro¿ona. Uko-
ronowaniem kariery ró¿y jako
krzewu zacisza klasztornego jest
po�wiêcenie jej Matce Boskiej;
znalaz³o to swój wyraz w litaniach
uk³adanych ku Jej czci.
W wieku XV ró¿a z ogrodów ma-
gnackich i klasztornych wysz³a na
pola bitewne, jako god³o wojuj¹-
cych ze sob¹ w Anglii dwóch
ga³êzi dynastii Plantagenetów,
rodu Lancaster, walcz¹cego pod
znakiem ró¿y czerwonej oraz Yorku
� pod god³em ró¿y bia³ej. Wojna
ta znana jest w historii jako Wojna
Dwóch Ró¿ (1455-1485).
Wraz ze wzrostem zainteresowania
siê ró¿¹ zwiêksza siê tak¿e ró¿no-
rodno�æ jej zastosowania. Ró¿a
zaczyna wyrabiaæ sobie opiniê
doskona³ego, efektownego krzewu

ZA NAMI ŚWIĘTO RÓŻY
ozdobnego. Pocz¹tki wielkiej kariery ró¿y, jak¹ zrobi³a w XIX i XX wieku,
siêgaj¹ w³a�nie okresu Odrodzenia, w którym po wielowiekowej pokucie,
znowu j¹ dostrze¿ono.
Z tego okresu nale¿y odnotowaæ fakt olbrzymiej popularno�ci ró¿y jako
motywu zdobniczego, przewijaj¹cego siê przez wiele dziedzin sztuki.
Przegl¹daj¹c kartki starych �róde³ nabiera siê  przekonania, ¿e ró¿a by³a
w tym czasie znacznie bardziej honorowana przez artystów i poetów ni¿
przez ogrodników. Ci ostatni ci¹gle jeszcze obracali siê w krêgu szczu-
p³ego asortymentu, obejmuj¹cego kilkana�cie pozycji i a¿ do wieku XIX
nie uczynili na tym polu jakiego� powa¿niejszego postêpu (�). Prawdzi-
w¹ rewolucjê w hodowli ró¿ mia³y spowodowaæ dopiero inne gatunki
przywiezione do Europy na schy³ku XVIII i na pocz¹tku XIX wieku, otwie-
raj¹c w ten sposób now¹ erê w dziejach Królowej Kwiatów.

Bo¿ena Gajewska
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton KWD

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt
Polska z 827 tys. tonami jest drugim co do wielko�ci producentem
marchwi w Unii Europejskiej, po Wielkiej Brytanii (886 tys. ton), ale przed
Niemcami (733 tys. ton).
By³y wiceminister sprawiedliwo�ci £ukasz Piebiak, sêdzia Jakub Iwaniec,
sêdzia Konrad Wytrykowski z Wroc³awia, Maciej Nowacki, Jaros³aw
Dudzicz i Dariusz Drajewicz, cz³onkowie Krajowej Rady S¹downictwa,
Tomasz Szmydt z biura prasowego KRS, to ujawnieni przez Onet cz³on-
kowie grupy hejtuj¹cej �rodowisko sêdziowskie.
Z 48 amerykañskich F-16 na wyposa¿eniu polskiej armii tylko 20% jest
w gotowo�ci bojowej. A na dodatek uziemiono rosyjskie MIG-29.
Na koniec 2018 r. zad³u¿enie szpitali siêga³o 13 mld z³ i by³o wiêksze
o miliard z³otych ni¿ rok wcze�niej. Takie s¹ skutki pisowskiej reformy
i tworzenia sieci szpitali.
Do 450 tys. ton ze 150 wzros³a ilo�æ �mieci sprowadzanych z zagranicy.
Dwukrotnie wzros³a ilo�æ odpadów z Niemiec.
Prof. Zbigniew Miko³ejko o maria¿u Ko�cio³a z w³adz¹: Na krótk¹ metê
ju¿ szkodzi. Ale jeszcze bardziej zaszkodzi tak¿e na d³ug¹.

Przegl¹d nr 35 (1025), 26-08.01.09.2019 r.
69% warszawiaków dobrze oceni³o prezydenta Rafa³a Trzaskowskiego.
Sonda¿ Barometr Warszawski prowadzony jest od czasu prezydentury
Lecha Kaczyñskiego, który nigdy nie przekroczy³ pu³apu 55%. Najlepszy
wynik mia³a Hanna Gronkiewicz-Waltz (74% w 2015 r.).
Zdzis³aw Sipiera (PiS), wojewoda mazowiecki, nie korzysta z metra na
warszawskiej Pradze, wiê nie musi siê �pieszyæ z podpisaniem dokumen-
tów oddaj¹cych do u¿ytku trzy stacje II linii metra. Stacje gotowe s¹ od
maja! W Warszawie na podpis wojewody od dawna czeka wiele goto-
wych inwestycji.
Do 100 tys. mieszkañ, które Mateusz Morawiecki obieca³ oddaæ w 2019 r.
w ramach programu Mieszkanie Plus, brakuje jeszcze 98.470 mieszkañ.
Nowy S¹cz, ostoja PiS i matecznik pos³a Mularczyka, mia³ w pierwszym
pó³roczu 2019 r. najwiêksz¹ przestêpczo�æ w Polsce. W 84-tysiêcznym
mie�cie odnotowano a¿ 5.158 przestêpstw, w tym 3.930 gospodarczych.
Prof. Andrzej Friszke o Andrzeju Dudzie: To, co mówi w sprawach histo-
rycznych, je¿y w³os na g³owie.
Prof. Jadwiga Staniszkis o przysz³o�ci PiS: Ta struktura w pewnym
momencie pêknie od �rodka. Nie da sie jej utrzymaæ. Ostatecznie PiS
zniknie z mapy politycznej.
Henryk Martenka o Zbigniewie Ziobrze: M�ciwy i fanatyczny. Jest na
pewno przygotowany, gdyby prezesowi strzeli³o co� desperackiego do
siwej g³owy.
Prof. Lech Kobyliñski �Konrad�, dowódca Batalionu Szturmowego im.
Czwartaków: Dla mnie ca³y czas zaskakuj¹ca jest decyzja o wybuchu
powstania 1 sierpnia. Dzieñ czy dwa wcze�niej widzieli�my, jak Alejami
Jerozolimskimi ci¹gnie na wschód �wie¿a dywizja pancerna Hermann
Goring. Koncepcja rz¹du londyñskiego by³a inna, ale to nie by³o tak, ¿e
dzia³ali�my w interesie obcego mocarstwa. Ja przynajmniej jako ¿o³nierz,
powstaniec, tak tego nie odczu³em. Neguje siê nawet, ¿e by³a armia Ber-
linga, czy 2 Armia Wojska Polskiego. A przecie¿ oni walczyli o Polskê
i za ni¹. Nie za Stalina.              Przegl¹d nr 36, 2-8.09.2019 r.

Wojowanie
Od zawsze ¿yjemy w czasach niespokojnych.
Z chwil¹, w której cz³owiek procê wymy�li³,
ludzie strzelaj¹, nie ma dnia bez wojny.
Mo¿e choæ teraz Europie pokój siê wy�ni.

Jest taka regu³a od dawna utrwalona:
chcesz pokoju, do wojny siê szykuj.
Dla Polaków to prawda wielokrotnie sprawdzona,
tote¿ a¿ za oceanem szukamy sojuszników.

O przestrzeñ ¿yciow¹ narody wojuj¹.
Zabijaj¹ siê tak¿e z przyczyn ideowych.
Niekiedy bez przyczyny wzajemnie siê morduj¹.
¯ycie w pokoju nie przychodzi im do g³owy.

Polacy wojen do�wiadczyli bez liku.
G³ównie wojowali ze swymi s¹siadami.
Chocia¿ teraz nie szukajmy przeciwników.
Ale je�li s¹, czy tylko na wschodzie ich mamy?

Kazimierz Ci¹¿ela

Ostatnio w prasie pisanej, czyli pozostawiaj¹cej �lady, ukaza³y siê wrêcz
bulwersuj¹ce mnie informacje. Sam ju¿ nie wiem czy s¹ prawdziwe, czy
te¿ stanowi¹ letnie, dziennikarskie FAKE NEWSY. Przyk³adowo: w arty-
kule �Przegl¹du� z 28.08-1.09 �Nieuctwo i naiwno�æ Rydza-�mig³ego�
Pawe³ Dybicz pisze m.in.: �Gen. W³adys³aw Sikorski nazwa³ rz¹d Felicjana
S³awoja Sk³adkowskiego �rz¹dem klêski narodowej��; �Do kwietnia 1939 r.
nie by³o ¿adnego planu wojny z Niemcami.�; �Naj�wie¿sze opracowania
operacyjne przeciwniemieckie pochodzi³y z 1932 r.�

Prawda to - czy fa³sz?
Dlaczego nie informuje siê spo³eczeñstwa np. o li�cie prezydenta Roose-
velta do Stalina: �Mam nadziejê, ¿e nie muszê zapewniaæ Pana, i¿ Stany
Zjednoczone nigdy nie popr¹ ¿adnego tymczasowego rz¹du w Polsce,
sprzecznego z Pana interesami�. To by³o jeszcze przed wybuchem
Powstania Warszawskiego, wiêc chyba nie dziwi, dziwna postawa Stali-
na w trakcie jego trwania... Czy¿by fakt!? Albo o ocenie profersora Jana
Ciechanowskiego, wcze�niej uczestnika Powstania Warszawskiego:
�Takiej katastrofy nie przy¿y³a ¿adna europejska stolica od najazdu
Hunów na Rzym. Zosta³ rozbity o�rodek ¿ycia narodowego, politycznego
i kulturalnego�. Ta ocena to szczera prawda...
Powa¿ne w¹tpliwo�ci powsta³y u mnie po przeczytaniu artyku³u Janusza
Korwin-Mikke �Groza�, w �Angorze� nr 35 z 1 wrzesnia 2019 r. Podaje
on sensacyjn¹ informacjê, której fragment cytujê: �Jaros³aw Kaczyñski
przed wyborami mówi, ¿e nie odda ¯ydom nawet guzika. Na Jego
nieszczê�cie istnieje WikiLeaks. P. Chelsea El¿bieta Manning, oficerka
wywiadu USA, wykrad³a ca³¹ korespondencjê Departamentu Stanu z am-
basadorami. To wszystko jest umieszczone w internecie. P. Manning
odsiaduje za to 35 lat wiêzienia, a p. Juliana Assange�a, który to publiko-
wa³, Amerykanie chc¹ dorwaæ i skazaæ na do¿ywocie. Mo¿na tam wiêc
przeczytaæ, ¿e dziesiêæ lat temu Jaros³aw Kaczyñski o�wiadczy³ w Amba-
sadzie USA, ¿e ka¿dy powa¿ny polski polityk (jak tak, to ja nie jestem
�powa¿ny�!) uwa¿a, ¿e trzeba oddaæ (!) te 65 miliardów dolarów. Po tym
o�wiadczeniu Amerykanie nie sprzeciwiali siê doj�ciu PiS-u do w³adzy.
Aha: dlaczego wtedy by³o to $ 65 mld, a teraz �firma HOLOKAUST�
domaga siê $ 300 mld? Bo Kaczyñski powiedzia³, ¿e Polska zap³aci 20
proc. roszczeñ. No to roszczenia wzros³y piêciokrotnie... Niedawno PiS
umówi³o siê z Amerykanami, ¿e sprawa wróci dopiero po wyborach.
Ambasada siedzi wiêc cicho, ale dzia³acze z �firmy HOLOKAUST� ju¿
nie mogli wytrzymaæ z niecierpliwo�ci i poprosili Senat USA, by Polskê
pogoni³. I rzeczywi�cie: 88 senatorów g³osowa³o za ponagleniem Polski,
by �odda³a mienie ofiarom Holokaustu�. Jaki senator amerykañski
odmówi poparcia zwrotu mienia (je�li chodzi o mienie zrabowane przez
USA, oczywi�cie!). A tego, ¿e tu wcale nie chodzi o zwrot mienia spad-
kobiercom, to ju¿ amerykañskim senatorom nie wyja�niono...�. Czy to
prawda, czy te¿ element przedwyborczej kampanii.
Czy te¿ jest prawd¹, czy te¿ dezinformacj¹ ocena redaktora naczelnego
�Polityki� Jerzego Baczyñskiego w nr 35 z 28.08-3.09.2019 r., który m.in.
pisze: �Po publikacji tekstu �Jak PiS zbiera³ haki� (dostêpnego w polityce.pl)
Zbigniew Ziobro i PiS pozwali nas do s¹du. Proces, w którym zeznawa³o
kilkana�cie osób, w tym sam Jaros³aw Kaczyñski (dzi� to raczej niewy-
obra¿alne), zakoñczy³ siê w 2015 r. oddaleniem wszystkich ¿¹dañ pozwu
i ca³kowit¹ wygran¹ POLITYKI. To a propos tego, czy Ziobro, teraz ju¿
w pe³ni zalegalizowanej w³adzy i wiedzy nadprokuratora, móg³ �nie mieæ
pojêcia� o hakowo-trollowej dzia³alno�ci swojego ministerstwa.�
Takie pisanie to przed II wojn¹ �wiatow¹ pisanie bez adresu, czyli na
jeszcze polski Berdyczów. Teraz to miasto znalaz³o siê poza granicami
Rzeczpospolitej. Mo¿e wiêc nazwaæ pisanin¹ na np. W¹chock. Chyba
mieszkañcy tego miasteczka mi wybacz¹!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

PISANIE NA BERDYCZÓW

Rada Ministrów zdecydowa³a o wsparciu polskiego rolnictwa z powodu
suszy. Pierwsza transza wyniesie 500 mln z³otych, ale jak w ubieg³ym
roku wydatki z tego tytu³u osi¹gn¹ co najmniej poziom ubieg³orocznych
- czyli 2,1 mld z³otych (najwiêcej w UE). Masz babo placek! Rolnik mo¿e
liczyæ równie¿ na kwotê do 100 tysiêcy z³otych na gospodarstwo za wsparcie
budowania systemów nawadniania (u nas dotychczas 1%, w UE - prawie
5%). Do tego dojdzie program retencji 14 mld z³otych, ale da efekty
dopiero za kilka lat... Masz babo placek!
W ci¹gu dwóch tygodni lipca wykryto w Polsce 10 nowych ognisk ASF
(a ³¹cznie w 2019 r. - 33). Zniszczy³ stada �wiñ licz¹ce ³¹cznie ponad
12 tysiêcy sztuk!!! Zbli¿a siê ju¿ do powiatu ³owickiego. Szacuje siê, ¿e
walka z chorob¹ w ognisku licz¹cym oko³o 40 �wiñ, to koszt 720 tys.
z³otych. W przypadku stada licz¹cego oko³o 20 tysiêcy zwierz¹t, koszty
te wzrastaj¹ do oko³o 15 milionów z³otych (i zachodzi konieczno�æ wybicia
ca³ego stada). Masz babo placek!
Ju¿ w Kutnowskiem po Do¿ynkach. Nastroje - raczej minorowe! Chocia¿,
kto widzia³ radosnego, polskiego rolnika! Masz babo placek!

Eurowątpliwości
Nie potrafimy budowaæ narodowej jedno�ci.
Do s¹dów europejskich czêsto skargi piszemy.
Ich wyroki nie przynosz¹ rz¹dz¹cym rado�ci.
Niezbyt nas szanuj¹, bo sami siê nie szanujemy.

Pseudonarodowe nadête frazesy,
g³ównie wbrew unijnym przepisom.
Efekty, niestety, nie mog¹ cieszyæ,
bo jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹.

Dziwny jest model polskiej demokracji,
który nasi rz¹dz¹cy preferuj¹.
Europa jako� nie chce przyznaæ im racji.

Trybuna³y s¹dowe niekorzystne wyroki feruj¹.
Mo¿e europos³owie robi¹ z ig³y wid³y,
gdy naszych kandydatów na funkcje nie wybieraj¹,
bo to kolejne negatywne g³osowanie dla Pani Szyd³o.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ma Gdañsk - najs³ynniejszy w Polsce - JARMARK DOMINIKAÑSKI.
Kutno te¿ nie takie ostatnie, wiêc s³ynie ze �wiêta Ró¿, dawniej zwanego
JARMARKIEM RÓ¯ANYM. �Urodzi³ siê� w 1975 roku z inicjatywy
ówczesnego dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury Kazimierza Jó�wiaka
i kutnowskich hodowców ró¿: Mieczys³awa Albiñskiego oraz Boles³awa
i Henryka Wituszyñskich. Impreza by³a pok³osiem sukcesów kutnowskich
plantatorów tych kwiatów, chocia¿by 13-krotnego zdobywcy medalu �Z³otej
Ró¿y� (pierwszy w 1960 r. w Szczecinie) i Mieczys³awa Albiñskiego (1965 r.
- Szczecin). Zapewne równie¿ nastêpstwem pierwszej kutnowskiej
wystawy ró¿, jaka odby³a siê 3 pa�dziernika 1965 r. w Klubie Miêdzy-
spó³dzielnianym �Na górce�, jak te¿ koncertu fortepianowego Joachima
Gudela w Pañstwowej Szkole Muzycznej, któremu towarzyszy³a wystawa
ró¿ Boles³awa Wituszyñskiego. Jaki� wp³yw mia³o te¿ wyhodowanie przez
tego mi³o�nika ró¿ - ró¿y nazwanej imieniem Kutna. W 1979 r. odby³ siê
ju¿ Jarmark Ró¿any. Obie by³y najatrakcyjniejszymi imprezami Ziemi Kut-
nowskiej, realizowanymi w my�l zasady �Dla ka¿dego - co� mi³ego�!
Czegó¿ w nich nie by³o!? Tradycyjnie by³y wystawy ró¿. Dawniej kut-
nowskich hodowców ró¿. Teraz - z ca³ej Polski, bo niestety nie ma ju¿
w Kutnie zawodowych hodowców królowej kwiatów. Jarmarki regionalne.
Ró¿nego rodzaju imprezy towarzysz¹ce. W�ród nich wystêpy kutnow-
skich zespo³ów estradowych i regionalnych. I wystêpy gwiazd, nawet
�z pierwszych stron gazet�. Jestem osob¹, która ogl¹da³a wszystkie �wiêta
Ró¿/Jarmarki Ró¿ane nie tylko od pocz¹tku, ale nawet i wcze�niejszych
wystawach tych kwiatów w latach sze�ædziesi¹tych XX wieku. Doczeka-
³em siê te¿ ery kapitalizmu w Polsce i co mnie najbardziej zadziwia to
fakt, ¿e wprowadzi³a go klasa robotnicza. W tym roku to ju¿ 45 impreza
ró¿ana w Kutnie. W³a�ciwie ju¿ druga, bo pierwsza by³a w maju, a by³ nim
Piknik w�ród Ró¿. Kutno jako Miasto Ró¿ w 2019 roku uczestniczy³o
m.in. w Miêdzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajo-
brazu �Gardenia� w Poznaniu, Targach Turystycznych �Na styku kultur�,
Green Days - targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Warszawie,
Miêdzynarodowych Targach Turystyki �GLOBalnie� w Katowicach,
wystawie �Ró¿a do wszystkich rzeczy� w Pa³acu Zamoyskich w Koz³ówce,
Ró¿anym Fyrtelu w trakcie Weekendu Otwartych Ogrodów w Poznaniu,
festiwalu ogrodowych inspiracji OSTO w Warszawie, festiwalu ró¿ Ogród
Botaniczny UW w Warszawie, Festiwalu Ró¿ w £asku, �wiêta ró¿ w Koñ-
skowoli, ró¿anym weekendzie w Rosarium w Radliñcu i w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, gdzie otwarto Ogrody Dolne oraz Królewsk¹
Wystawê Ró¿ zorganizowan¹ przez Ambasadê Królestwa Niderlandów.
Przez wiele lat Kutno szczyci³o siê unikaln¹ imprez¹ - �wiêtem Ró¿y, daw-
niej - Jarmarkiem Ró¿anym. Minê³y lata, nasta³ kapitalizm, wiêc i w Polsce
znalaz³y siê konkurencyjne imprezy. Dzi� splendorem ró¿anych obchodów
Kutno musi dzieliæ siê z polsko-amerykañskim (z baz¹ F-16) - £askiem.
Kto wygrywa!? Mimo wszystko - jeszcze Kutno. Mimo ¿e miasto nad
Ochni¹ pokrywa imprezê �zrzutk¹� zak³adów pracy i samorz¹du. Nato-
miast konkurencja otrzymuje finanse g³ównie z bud¿etu pañstwa. No, ale
czego siê nie robi dla rodziny zza oceanu!!! Kutnowianie ju¿ nie pamiêtaj¹,
¿e powodzenie imprezy, a w tym i frekwencja, zale¿na jest od kaprysów
pogody. Na ca³e szczê�cie dotychczas sprzyja³a ona wrze�niowemu �wiêtu,
gdy¿ tylko dwa razy by³o ono w sumie zdecydowanie mniej udane, gdy¿
pada³o i by³o zimno... Teraz pogoda dopisa³a w po³owie...
Tegoroczne, wyborcze �wiêto Ró¿y, przyci¹gnê³o szereg osób ubiegaj¹-
cych siê o posady pos³ów i senatorów RP. Chocia¿ i tak w sumie bardziej
dostrzegli ich pismacy, ani¿eli �szara masa elektoratu�. 45 �wiêto Ró¿y
przesz³o do historii. Jakie ono by³o? Takie jak pogoda!

Andrzej Stelmaszewski

Kutno ¿yje ma³¹, personaln¹ sensacj¹. Sprawa dotyczy prezydenta
miasta Kutno Zbigniewa Burzyñskiego. Przeszed³ ciê¿ki zabieg,
aktualnie jest - pracuj¹c - na rehabilitacji. Przejdzie jeszcze jeden
zabieg, utrwalaj¹cy dobrze przeprowadzon¹ operacjê. Jednak z³o�liwi,
w tym i niestety jego otoczenie, ju¿ przymierzaj¹ siê do prezydenc-
kich wyborów. Nie tych ogólnopolskich, ale na prezydenta naszego
�Kucienka�.
My, nie zwa¿aj¹c na zaistnia³e okoliczno�ci, SK£ADAMY MU
(I ¯ONIE GRA¯YNIE) NAJSZCZERSZE I NAJLEPSZE
¯YCZENIA Z OKAZJI 40-LECIA ZAWARCIA ZWI¥ZKU
MA£¯EÑSKIEGO. RÓWNIE¯ I TEGO, ̄ EBY JEGO NASTÊP-
CA �NAMA�CI£� PAÑSTWA BURZYÑSKICH MEDALEM
PREZYDENTA RP ZA 50-LECIE PO¯YCIA MA£¯EÑSKIEGO.

NAJSZCZERSZE ŻYCZENIA
Wrzesieñ 2019 roku jest bogaty w wydarzenia powa¿ne, mniej powa¿ne
i beznadziejnie g³upie. W poniedzia³ek, 2 wrze�nia, rozpocz¹³ siê nowy
rok szkolny. W zwi¹zku z reform¹ o�wiaty szko³y �rednie zosta³y zape³-
nione dwoma rocznikami uczniów. Nauka na dwie zmiany nie jest wyj¹t-
kiem i wielu uczniów z zajêæ bêdzie wracaæ do domu w porze pó�nej
kolacji. Nasz nowy ambitny minister o�wiaty Dariusz Piontkowski na
pytanie dziennikarki dlaczego w o�wiacie mamy ba³agan odpowiedzia³,
¿e to pani dziennikarka ma ba³agan w g³owie. Szczyt buty, arogancji
i braku kultury jest widoczny go³ym okiem. Gdyby nasta³a ostra zima, to
minister, oczywi�cie je¿eli bêdzie jeszcze ministrem, mo¿e �mia³o i od-
wa¿nie powiedzieæ, ¿e im wiêcej uczniów w klasie, to tym cieplej i w ten
sposób mo¿emy te¿ zaoszczêdziæ trochê na opale. Kompletny blama¿
systemu objawi³ siê w szkole w Karlinie. Wniosek wójta do kuratora o�wiaty
o likwidacjê szko³y zosta³ za³atwiony negatywnie. Niewielka grupa
rodziców te¿ by³a za utrzymaniem szko³y. W dobrze wyposa¿onej szkole
na otwarciu roku szkolnego 2 wrze�nia pojawili siê dyrektor, nauczyciel
i wo�ny. Niestety, zabrak³o uczniów. Taki mamy o�wiatowy, absurdalny
klimat. W pierwszych dniach wrze�nia media poda³y fascynuj¹c¹ wiado-
mo�æ o pionierskim ods³oniêciu kad³uba lodo³amacza Puma. Ods³oniêcie
mia³o byæ elementem kampanii wyborczej. W wydarzeniu uczestniczy³
minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. Wcze�niej ustalony
termin wydarzenia by³ sztywny, wiêc gdy nie uda³o siê kad³uba zespa-
waæ, to dziury poklejono ta�m¹ i pomalowano farb¹. Kad³ub postawiono
na rusztowaniu. Minister dokonuj¹c ods³oniêcia poci¹gn¹³ za sznur i p³achta
materia³u spad³a na ministerialn¹ g³owê. Wydarzenie mia³o byæ podnios³e,
a okaza³o siê, ¿e mamy do czynienia z absurdem w stylu cyrku Monty
Pythona. Rozpoczê³a siê kampania wyborcza. Strona rz¹dowa i opozycja
obrzucaj¹ siê wzajemnie brzydkimi epitetami. Ruszy³y cysterny wstydu
i bezwstydu. Zosta³y zarejestrowane listy wyborcze. Powiat Kutnowski
ma liczna grupê reprezentantów na listach komitetów wyborczych. W wy-
borach do Sejmu startuje kilkunastu mieszkañców powiatu, do Senatu
startuje jeden. Powa¿ne szanse do Sejmu ma kilka osób. Kandydatem do
Senatu jest Krzysztof Debich, by³y kutnowski starosta, którego szanse na
wygranie w bezpo�rednim starciu z obecnym senatorem Przemys³awem
B³aszczykiem s¹ raczej bliskie zeru. Wielu ludzi ma w pamiêci kiepskie
efekty pracy K. Debicha w powiatowym samorz¹dzie. Ewidentna zapa�æ
finansów szpitala, fatalne decyzje w zakresie dzia³ania szpitala i wywo³anie
wielu konfliktów by³y negatywnie oceniana nie tylko przez mieszkañców,
ale tak¿e przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Kampania siê rozkrêca
i zobaczymy, czy do kampanijnych cystern samochodowych do³¹cz¹
cysterny kolejowe. Wo¿enie powietrza mo¿e byæ znów nasz¹ specjalno-
�ci¹. W czasie kampanii wyborczej bêdzie siê jeszcze dzia³o.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

WRZEŚNIOWY MAGIEL
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¯YCIE RÓ¯ANE
Wioleta Maciejewska

Kamila Banasiak

Ewelina Stankiewicz

Anika Koralewska

Marta Wi�niewska

Karolina Matusiak

Magdalena Kaba

Dominika Walczak

Gabriela Czajkowska

Julia Ka�mierczak

Alicja Strupagiel

Byæ Królow¹ Ró¿ � marzenie, wyzwanie, ciê¿ka praca, presti¿,
odpowiedzialno�æ i wielka przygoda! Z wielk¹ chêci¹ prezentujemy
Wam sylwetki wszystkich niezwyk³ych Kobiet, które by³y Królo-
wymi Ró¿. Kalendarz Miasta Kutna na 2020 rok ze wszystkimi
Królowymi, w obiektywie Adama Pietrusiaka, mo¿na by³o nabyæ
podczas �wiêta Ró¿y.

Styczeñ - Kutnowski Dom Kultury
WIOLETA MACIEJEWSKA, Królowa Ró¿ 2009

Pierwsz¹ i niezwyk³¹ dziewczyn¹ (teraz ju¿ kobiet¹), która dost¹pi³a
zaszczytnego miana Królowej Ró¿ by³a Wioleta Tuchorska � teraz
ju¿ Maciejewska. Obecnie Wiola jest szczê�liw¹ 29-letni¹ mê¿atk¹.
Absolwentk¹ politologii i pedagogiki. Mieszka w Kutnie. Tu te¿
pracuje i to w najbardziej ró¿anym miejscu w ca³ym mie�cie, bo
w Kutnowskim Domu Kultury.

Luty - Park Traugutta
KAMILA BANASIAK, Królowa Ró¿ 2010

Kamila ma 26 lat i jest absolwentk¹ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Obecnie jest aktork¹
Teatru Fredry w Gnie�nie. Widzi siebie jako �dziewczynê, kobietê,
aktorkê, wariatkê, kobietê � wêdrowca, kobietê � koczownika,
kobietê � mi³o�æ, kobietê � ¿ycie�.

Marzec - Pañstwowa Szko³¹ Muzyczna
EWELINA STANKIEWICZ, Królowa Ró¿ 2011

Ewelina Stankiewicz to 29-letnia absolwentka pedagogiki, psycho-
logii w zarz¹dzaniu i biznesie. Obecnie mieszka w Gdyni ze swoj¹
ukochan¹ córk¹ i psem Lun¹. Kutno to dla niej miasto rodzinne, do
którego wraca zawsze z sentymentem, to ciep³e wspomnienie pierw-
szej mi³o�ci i niezniszczalnych przyja�ni.

Kwiecieñ - Urz¹d Stanu Cywilnego
ANIKA KORALEWSKA, Królowa Ró¿ 2012

Anika Koralewska to 24-letnia studentka na kierunku Zarz¹dzanie
i In¿ynieria Produkcji. Jest osob¹ o artystycznej duszy, �piewa od
7 roku ¿ycia i na scenie czuje, ¿e ¿yje.

Maj - Dworzec PKP
MARTA WI�NIEWSKA, Królowa Ró¿ 2013

Marta Wi�niewska ma 27 lat i niebawem wychodzi za m¹¿. Nie-
dawno wróci³a te¿ do Kutna. Sama mówi o sobie, ¿e jest szczê�liw¹
jedynaczk¹ z najukochañsz¹ mam¹ i najuczynniejszym tat¹ na �wie-
cie, a za chwilê bêdzie szczê�liw¹ mê¿atk¹ z najlepszym i najprzy-
stojniejszym mê¿em przy boku. Uwielbia wszystko, co jest zwi¹zane
z folklorem.

Czerwiec - Dworek Modrzewiowy
KAROLINA MATUSIAK, Królowa Ró¿ 2014

Karolina Matusiak jest 23-letni¹ absolwentk¹ Szko³y G³ównej Han-
dlowej w Warszawie na kierunku globalny biznes, finanse i zarz¹-
dzanie ze specjalizacj¹ finanse miêdzynarodowe. Jej najwiêksz¹
pasj¹ jest gra na pianinie. Natomiast w wolnej chwili uwielbia
czytaæ ksi¹¿ki biograficzne osób ze �wiata biznesu czy polityki.

Lipiec - Willa Izaaka Holcmana
MAGDALENA KABA, Królowa Ró¿ 2015

Magdalena Kaba ma 24 lata i jest �wie¿o upieczonym magistrem
finansów i rachunkowo�ci. Lubi siê u�miechaæ i wywo³aæ u innych
u�miech. Jest typow¹ kobiet¹ - uwielbia sukienki, szminki i kwiaty.
Choæ jej umys³ jest �cis³y, to serce ma humanisty.

Sierpieñ - plac Marsza³ka J. Pi³sudskiego
DOMINIKA WALCZAK, Królowa Ró¿ 2016

Dominika Walczak ma 21 lat i obecnie mieszka w Warszawie, choæ
wraca do Kutna najczê�ciej, jak siê da. A to ze wzglêdu na bliskich
� tatê Mariusza, mamê Olê, brata Szymona i pieska Nelê. Od 7 lat
jej pasj¹ jest aktorstwo, podró¿e, kino i dobre ksi¹¿ki. Aktywnie
spêdza czas � rolki, bieganie, rower, si³ownia - sport to odskocznia
od codzienno�ci.

Wrzesieñ - Dwór Szomañskich
GABRIELA CZAJKOWSKA, Królowa Ró¿ 2017

Gabrysia ma 21 lat i obecnie studiuje na Politechnice Poznañskiej.
Jest studentk¹, absolwentk¹ Pañstwowej Szko³y Muzycznej graj¹c¹
na fortepianie, gitarze, instrumentach perkusyjnych, w wolnych
chwilach równie¿ �piewa. Jest  pasjonatk¹ dobrego kina. W wolnym
czasie du¿o gotuje i piecze, uwielbia przyrodê, zw³aszcza ro�liny
i naturalne materia³y, którymi siê otacza � co widaæ na jej Instagramie.

Pa�dziernik - Park Wiosny Ludów
JULIA KA�MIERCZAK, Królowa Ró¿ 2018

Julia to 20-letnia studentka kierunku American Studies na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Mówi o sobie - �Gdyby moi znajomi mieliby
mnie opisaæ trzema s³owami, daje sobie dwie rêce uci¹æ, ¿e praw-
dopodobnie u¿yliby nastêpuj¹cych okre�leñ: spó�nialska organiza-
torka, roztrzepana perfekcjonistka, idealistka o g³owie pe³nej
marzeñ�.

Listopad - Ulica Królewska
ALICJA STRUPAGIEL, Królowa Ró¿ 2019

Tegoroczna Królowa Ró¿ ma 20 lat i studiuje prawo. Jest najm³odsza
z czwórki rodzeñstwa. O sobie mówi: �Jestem studentk¹ prawa.
Szczególnie interesuje mnie prawo medyczne. Moj¹ pasj¹ niezwi¹-
zan¹ ze studiami jest aktorstwo. Od lat uczêszczam na Letnie Spo-
tkania Artystyczne, organizowane przez Kutnowski Dom Kultury.
Mia³am przyjemno�æ graæ w Grupie Teatralnej �od jutra� ze zdol-
nymi lud�mi, dziêki czemu nauczy³am siê wielu nie tylko technicznych
rzeczy m.in. rozwija³am wra¿liwo�æ i nauczy³am siê �pielêgnowaæ�
relacjê widz - aktor�.

BYĆ KRÓLOWĄ RÓŻ
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Najwa¿niejsza by³a w�ród �wiêtoró¿anych imprez Ogól-
nopolska Wystawa Ró¿ pod has³em �Blisko ziemi, blisko
nieba�. Cieszy³a siê ona du¿ym zainteresowaniem kut-
nian i turystów. Nic dziwnego! Mo¿na by³o zobaczyæ setki
ró¿ od najlepszych, polskich producentów oraz piêkne,
kwiatowe aran¿acje wykonane przez znanych florystów,
którzy zorganizowali tak¿e mistrzowskie pokazy oraz
- w ramach bloku �Florystyka i ró¿e� - warsztaty dla dzieci
i doros³ych. Interesuj¹ca by³a - przy willi doktora Tro-
czewskiego (USC) - Zielona Strefa Relaksu (smaczna,
ró¿ana herbatka). Tradycyjnie na ulicy Królewskiej
odbywa³ siê Jarmark Ró¿any; pe³en stoisk z produktami
regionalnymi, rêkodzie³em. W parku im. Traugutta mo¿na
by³o kupiæ ró¿ane kosmetyki, ogrodowe ozdoby, jak
i rêcznie robion¹ bi¿uteriê. To wszystko w ramach Kier-
maszu Ró¿anych Ró¿no�ci. By³ te¿ Lunapark (tereny
rekreacyjne nad Ochni¹) i Przystanek Dziecko (animacje
dla dzieci, maskotki, zabawy i konkursy w parku Trau-
gutta). Organizatorzy - Urz¹d Miasta Kutna i Kutnowski
Dom Kultury - przygotowali dwie sceny artystyczne:
�Rynek� i �Ochnia�, gdzie koncertowa³y �wietno�ci
estrady polskiej: Blue Cafe, Afromental, Urszula, Popa-
rzeni Kaw¹ Trzy. Ta najwiêksza impreza Grodu nad
Ochni¹ i Ziemi Kutnowskiej trwaj¹ca trzy dni (6, 7 i 8
wrze�nia) pozstanie niezapomniana i to na d³ugo. Oj,
dzia³o siê, dzia³o!   /J.M.P./

JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO RÓŻY

Foto: KDK
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JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO RÓŻY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W swej wypowiedzi m.in. dziêkowa³ za wsparcie wszystkim sponso-
rom i partnerom � �To dziêki wam nadal trwamy w naszej ró¿anej
tradycji i mamy mo¿liwo�æ j¹ rozwijaæ. Sama wystawa za� nie zachwy-
ca³aby tak, jak dzisiaj, gdyby nie Polskie Towarzystwo Ró¿ane, nasi
zaprzyja�nieni producenci ró¿ oraz utalentowani flory�ci. Dziêki pañ-
stwa wspó³pracy z wielk¹ dum¹ mo¿emy powiedzieæ, ¿e to jedyne
takie ró¿ane przedsiêwziêcie w Polsce, na które serdecznie zapraszam�.
Razem ze stoj¹c¹ obok Alicj¹ Strupagiel, tegoroczn¹ Królow¹ Ró¿
powiedzieli: �Pi¹t¹ konferencjê ró¿an¹ uwa¿amy za otwart¹�. Konfe-
rencja by³a okazj¹ do wrêczenia Honorowego Cz³onkostwa Polskiego
Towarzystwa Ró¿anego dla Teresy Mosingiewicz, mi³o�niczki ró¿ i wie-
loletniej organizatorki �wiêta Ró¿y oraz dla Mariana So³tysa � blogera
ró¿anego �Moje ró¿e � moja pasja�. On te¿ wyg³osi³, trwaj¹c¹ 20 minut
prelekcjê, której tematem by³a historia rodziny Maillandów. Z du¿ym
zainteresowaniem zebrani s³uchali wyst¹pienia Jacquesa Mouchotte,
dyrektora do spraw Badañ Meilland Group, twórcy ró¿ �Eden� i �Bo-
nica 82�, go�cia specjalnego konferencji. W�ród wystêpuj¹cych podczas
konferencji ze swoimi prelekcjami byli równie¿ Jacek Kondratowicz,
Teresa Mosingiewicz i Bo¿ena Matysiak. Tegoroczna konferencja przesz³a
ju¿ do historii, szkoda tylko, ¿e po³owa miejsc w sali widowiskowej
KDK by³a pusta.       /A.B./

Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Wioletta Pisarska, wiceprzewodni-
cz¹ca Anna Szpakowska, cz³onkowie komisji: Ewa Ostrówka, Bernadeta
Piegat. Do konkursu zg³oszone zosta³o 178 eksponatów. Ogó³em przy-
znano: 5 wyró¿nieñ, 12 nagród. W kategorii Profesjonalista, klasa HT
(wielkokwiatowe): I miejsce � Mariusz Sobieszek �Desse� � pkt. 68,
II miejsce � K. Kozak �My Girl� � pkt. 63, III miejsce � B. Ziêba �Kro-
nenburg� � pkt. 59. W kategorii Profesjonalista, klasa R. retro (ró¿e
w stylu angielskim): I miejsce � Mariusz Sobieszek �Piano� � pkt. 85,
II miejsce � Mariusz Sobieszek �Augusta Luise� � pkt. 77, III miejsce
� Mariusz Sobieszek �Artemis� � pkt. 72.  W kategorii Profesjonalista,
klasa W (wielokwiatowe): I miejsce � Mariusz Sobieszek �Pastella�
� pkt. 88, II miejsce � Adam Chodun �Domonica� � pkt. 84, III miejsce
� Mariusz Sobieszek �Roterdrache� � pkt. 76. W kategorii Profesjona-
lista, klasa M (miniaturowe i okrywowe): I miejsce � Teresa Furmañczyk
�White Morsdag� � pkt. 75, II miejsce � B. Ziêba �Sorento� � pkt. 73,
III miejsce � Rosa Æwik �Milano� � pkt. 70.

Wyniki Profesjonalnego Konkursu o Złotą Różę
Ogólnopolskiej Wystawy Róż  Kutno 2019

RÓŻANA KONFERENCJA

Foto: Artur Andziak
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�w. Wawrzyniec by³ jednym z siedmiu diakonów Ko�cio³a rzymskiego
za czasów papie¿a Sykstusa II (257-258 r.). Nale¿a³ w pocz¹tkach chrze-
�cijañstwa do najbardziej popularnych �wiêtych, jednak historia nie prze-
kaza³a szczegó³owych informacji o jego ¿yciu i dzia³alno�ci duszpasterskiej.
Natomiast wiele osób s³awi³o jego bohatersk¹ �mieræ, m.in. �w. Augustyn
oraz �w. Leon Wielki. Co wiêcej, �w. Augustyn pisa³, ¿e tak, jak Jerozolima
szczyci siê �w. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze �w. Wawrzyñca.
Wed³ug zachowanych Akt Mêczeñstwa Wawrzyniec mia³ pochodziæ
z Hiszpanii, a jego rodzicami byli Orencjusz i Pacjencja. Papie¿ Sykstus II
powierzy³ mu administracjê maj¹tkiem Ko�cio³a oraz opiekê nad ubogimi
Rzymu. Tradycja g³osi, ¿e Wawrzyniec zgin¹³ w³a�nie dlatego, ¿e nie zgo-
dzi³ siê na przekazanie dóbr ko�cielnych w rêce namiestnika rzymskiego.
Co wiêcej, gdy za¿¹dano od niego wydania skarbu ko�cielnego, Wawrzyniec
zgromadzi³ wiernych i odpowiedzia³: Oto s¹ prawdziwe skarby Ko�cio³a.
Ponadto diakon spodziewaj¹c siê aresztowania i tortur, rozda³ wszystkie
pieni¹dze ko�cielne ubogim. Po tym zdarzeniu cesarz Walerian skaza³ go
na prawdziwe katusze � nakaza³ rozci¹gn¹æ go na ¿elaznych rusztach.
Wawrzyniec, zmuszany przez Prefekta Rzymu do wydania skarbów
Ko�cio³a, które by³y pod jego piecz¹, zgromadziwszy na placu wszyst-
kich ubogich, odpowiedzia³ w³adcy, wskazuj¹c na nich: �Oto s¹ prawdziwe
skarby Ko�cio³a�. Poddany zosta³ torturom, i jak g³osz¹ ¿ywoty �wiêtych,
przypiekany ogniem na roz¿arzonej kracie, poniós³ mêczeñsk¹ �mieræ
10 sierpnia 258 r. Ranga jego kultu jest bardzo wysoka, zw³aszcza w Rzymie.
W Polsce kult �w. Wawrzyñca datuje siê od XII w., a wiele ko�cio³ów,
zw³aszcza budowanych w XIV w., nosi jego wezwanie. Podobnie jak
w wielu krajach Europy, tak i w Polsce kult �wiêtego przeradza³ siê, zw³asz-
cza w �rodowiskach wiejskich, w ciekawe zwyczaje i wierzenia. Z uwagi
na rodzaj mêczeñskiej �mierci, Wawrzyniec zosta³ przede wszystkim
patronem broni¹cym �od po¿arów� oraz opiekunem ognisk domowych
i domowego ognia. Dlatego w wielu regionach kraju, tak¿e na Kujawach
i w s¹siedniej Wielkopolsce, gospodynie w wigiliê jego �wiêta wygasza³y
domowy ogieñ i krzesz¹c go od nowa w dniu �wiêta mêczennika, zanosi³y
do domów. Ogieñ krzesano w ten sposób, ¿e o belkê w stodole pocierano
kij olszowy, osikowy lub leszczynowy, przenosz¹c iskry na paku³y i za-
nosz¹c szybko do chat. Zapalaj¹c nowy ogieñ, kobiety w Poznañskiem
zwraca³y siê do �wiêtego: ��wiêty Wawrzyñcze, przeb³ogos³awiony,
tobie oddajê ogieñ, stawiony pod naj�wiêtsz¹ twoj¹ opiekê�. Ognie palone
w tym czasie poza wsi¹ mia³y wed³ug wierzeñ ludu w³a�ciwo�ci oczysz-
czaj¹ce, chroni¹ce byd³o i inne zwierzêta przed zaraz¹ i chorobami. Przez
ten �¿ywy ogieñ� dawniej, w ca³ej Polsce, przepêdzano zwierzêta. Waw-
rzyniec, którego wzywano tak¿e przy chorobach reumatycznych, by³
w tradycji ludowej kojarzony tak¿e z kalendarzem rolniczym. Czas jego
�wiêta zbiegaj¹cy siê z koñcem ¿niw sprawi³, ¿e �wiêty ten sta³ siê patronem
¿niwiarzy. Znalaz³o to odbicie w przys³owiach: ��wiêty Wawrzyniec
niesie z pola wieniec�, �Na �w. Wawrzyñca szykuj¹ siê ¿eñcarze do wieñca�.
Koniec ¿niw oznacza³ dostatek chleba, wiêc mawiano na wsi: ��wiêty
Wawrzyniec przednówkiem nie morzy, bo siê w stodo³ach ¿yto u³o¿y�.
By³ to tak¿e czas rozpoczêcia orki pod oziminy, co odnotowa³y przys³owia
ludowe. Jedno z nich, zanotowane przez ks. W³adys³awa £êgê (ziemia
che³miñska), brzmi: �Na �w. Wawrzyniec, czas oraæ oziminiec�. Na pozo-
stawionych od³ogiem, poro�niêtych traw¹ polach tworzy³y siê naturalne
drogi i pastwiska, po których swobodnie chodzono i wypasano byd³o
w my�l powiedzeñ: �Na �w. Wawrzyniec przez pole go�ciniec� i ��wiêty
Wawrzyniec otwiera zwierzyniec�. Lud powtarza³ powiedzenia: �Na �w.
Wawrzyñca, dostaje owoc rumieñca�, �Na �w. Wawrzyñca, kapusta idzie
do wieñca� itp. Wierzono te¿, ¿e ��wiêty Wawrzyniec pokazuje, jaka
jesieñ nastêpuje�. Ten pierwszy �brat jesienny�, jak go nazywano, zapo-
cz¹tkowywa³ uprawy jesiennych p³odów rolnych. Wierzono, ¿e rzepak
trzeba siaæ w dniu �mierci �w. Wawrzyñca. W niektórych rejonach kraju
Wawrzyniec uchodzi³ za patrona pasiek, dlatego zebrany i po�wiêcony
w tym czasie miód mia³ wed³ug ludu szczególne w³a�ciwo�ci lecznicze.
Lud zna³ powiedzenie: �Przez Wawrzyñca mêczennika, chroñ Panie psz-
czó³ki od szkodnika�. Ludowa tradycja europejska (polska, niemiecka)
zna wierzenia o �³zach �w. Wawrzyñca�, jak nazywano spadaj¹ce z nieba
oko³o 10 sierpnia meteory. Wierzono wiêc, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swoj¹
gwiazdê, która ciemnieje, gdy cz³owiek grzeszy. �wiêty Wawrzyniec mia³
tê ³askê od Boga, ¿e p³acz¹c nad grzesznikami, rozja�nia³ ich gwiazdy
swymi ³zami. Figury �wiêtego do�æ powszechnie wystêpuj¹ w ko�cio³ach
diecezji w³oc³awskiej (np. Nieszawa). W XIX w. sytuowane zwykle na
wysokich drewnianych s³upach lub coko³ach, popularne by³y na ca³ych
Kujawach. W Wielkopolsce nadal s¹ trwa³ym elementem krajobrazu
(https://www.niedziela.pl/artykul/31003/nd/Sw-Wawrzyniec).
G³ównym �ród³em historycznym, z którego czerpiemy informacje na
temat ¿ycia i �mierci �w. Wawrzyñca, jest Ksiêga Papie¿y (Liber Pontifi-
calis), wed³ug której diakon zosta³ stracony wraz z papie¿em Sykstusem.
Zaprzecza temu inne �ród³o historyczne jakim jest Passio, tzn. opis mêki
m³odego wspó³pracownika Papie¿a.      Bo¿ena Gajewska

PATRON KUTNA
Herb miasta Kutno przedstawia w polu b³êkitnym dwa lwy wspiête, z³ote,
zwrócone ku sobie, miêdzy nimi ostrzew zielona. Wcze�niej, od czasów
�redniowiecznych, herbem Kutna by³a postaæ �wiêtego Wawrzyñca, obecna
równie¿ na miejskich pieczêciach. Herb ten nawi¹zywa³ do patrona miasta
- jednocze�nie patrona pierwszej kutnowskiej parafii (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Herb_Kutna).

Wrzesieñ 1939
31 sierpnia, jako junak Przysposobienia Wojskowego, zosta³em
powo³any do s³u¿by przy trwaj¹cej mobilizacji. Na boisku
�Soko³a� nad Ochni¹ przyjmowali�my rowery i motocykle. Praca
przeci¹gnê³a siê na ca³¹ noc z 31 sierpnia na 1 wrze�nia. Wcze-
snym rankiem us³yszeli�my seriê ciê¿kich wybuchów z kierunku
£¹koszyna. Wkrótce otworzy³a gêsty ogieñ artyleria przeciwlot-
nicza, strzelaj¹ca do prawie niewidocznych samolotów. S³ychaæ
by³o nieustaj¹cy g³êboki warkot, a wkrótce od strony Azorów
dosz³y grzmoty eksplozji.  Kiedy rano zwolniono nas, zobaczy-
³em jad¹ce ul. £¹koszyñsk¹ wozy konne wy³adowane rannymi
� ofiarami nalotu na poci¹g ewakuacyjny. Tak rozpoczê³a siê dla
mnie wojna.
Ca³a rodzina by³a w domu. Ojciec, który mia³ 54 lata, nie zosta³
zmobilizowany, chocia¿ by³ kapitanem artylerii. W ogrodzie,
kilka metrów od lipy i na wschód od niej wykopany by³ rów
przeciwlotniczy o g³êboko�ci 2 m. i szeroko�ci 1 m., przykryty
czê�ciowo belkami, na których by³ nasyp ziemny grubo�ci 1 m,
Doskonale chroni³ przed od³amkami bomb i artylerii plot. Wkrótce
mieli�my siê przekonaæ, ¿e by³ potrzebny.
1 wrze�nia rozleg³o siê wycie syren i prawie od razu us³yszeli�my
od zachodu narastaj¹cy warkot samolotów. Wszyscy pobiegli�my
do schronu, samoloty by³y ju¿ nad Kutnem. Strzela³a do�æ gêsto
artyleria przeciwlotnicza. Nagle rozleg³ siê przenikliwy �wist
lec¹cych bomb. Wydawa³o siê, ¿e lec¹ prosto na nas i prawie tak
by³o, bo pada³y wzd³u¿ ul. Matejki. Kilka bomb, na szczê�cie
ma³ego kalibru, zburzy³o betonowy p³ot ogrodu kolejowego. Jedna
upad³a na jezdniê przed naszym domem, a nastêpne na budynek
gospodarczy Suliñskich, w którym schroni³a siê ca³a ich rodzina.
Matka zginê³a na miejscu, dwoje dzieci zosta³o rannych. Przy-
puszczam, ¿e celem bombardowania mia³a byæ stacja kolejowa.
Po nalocie na naszym schronie znalaz³em kilka od³amków,
jeszcze gor¹cych. Nastêpnego dnia Niemcy ponowili naloty.
Artyleria przeciwlotnicza ci¹gle jeszcze strzela³a (do 6 wrze�nia
zestrzeli³a 3 bombowce). Kiedy biegli�my do schronu za nami
pod¹¿a³a nasza wy¿lica Warta, nios¹c w zêbach swoje szczeniêta.
Trzeba by³o jej w tej operacji pomagaæ. Mia³a przeczucie, bo po
po³udniu, w czasie kolejnego nalotu, bomby spad³y ponownie na
ulicê przed domem, a jedna uderzy³a o 2 m. od naro¿nika werandy,
pod schodami, którego Warta mia³a szczeniaki. Podmuch zwali³
taras, od³amki posieka³y ca³¹ wschodni¹ �cianê, z dachu pozosta³
tylko szkielet. Nie ocala³a ani jedna dachówka, okna zosta³y bez
szyb z rozwalonymi futrynami. (�)
W tej sytuacji ojciec zarz¹dzi³ wyjazd matki ze mn¹ do maj¹tku
Chrosno za G³ogowcem, w³asno�ci pañstwa Skarzyñskich. Poje-
chali z nami Romek i Hanka Szymborscy, którzy u nas mieszkali.
On by³ architektem powiatowym, ona artystk¹ malark¹. W nastêp-
nym nalocie, kiedy nas ju¿ w Kutnie nie by³o, spali³ siê dom
s¹siadów przy ul. £êczyckiej, sp³onê³y Zak³ady Spirytusowe,
w których pali³o siê kilka milionów litrów spirytusu.
Na boisku przy ul. Matejki by³ lej po bombie wielkiego kalibru,
który mia³ �rednicê ko³o 10 m i g³êboko�ci 5 m. Podobna bomba
uderzy³a w rów przeciwlotniczy przy ul. 3 Maja. Zginê³o wów-
czas oko³o 100 osób. 5 wrze�nia powietrze wype³nione by³o war-
kotem samolotów, które ostrzeliwa³y nawet wsie, w których nie
by³o ani wojska, ani obiektów wojskowych. W pewnej chwili
jaki� dwusilnikowy samolot obni¿y³ siê i ostrzela³ z karabinów
maszynowych budynki dworu. Nad Chrosnem widzia³em fragment
bitwy powietrznej, jak¹ stoczy³a Brygada Po�cigowa, która zu-
pe³nie rozbi³a miêdzy Kutnem i £owiczem wyprawê niemieck¹
zestrzeliwuj¹c 11 Dornierów i Heinkli. Samotny my�liwiec P11
atakowa³ na wysoko�ci 2000 m klucz niemiecki lec¹cy na zachód.
S³ychaæ by³o szybkie serie przypominaj¹ce odg³os dartego p³ótna.
Samoloty szybko oddali³y siê i koñca walki nie widzia³em.
Fragment wspomnieñ Zdzis³awa Machera zawarty w artykule pt.
Moje wojenne wspomnienia, zamieszczone w XIII tomie Kutnow-
skich Zeszytów Regionalnych, wydawanych przez TPZK

� � �
Kutno
Ju¿ 1 wrze�nia 1939, o 6.30 rano, zosta³ zbombardowany poci¹g
z uciekinierami. 300 zabitych, w tym 4 ̄ ydów. Ludzie my�leli, ¿e
to katastrofa kolejowa. O 9.30 by³ ju¿ drugi alarm lotniczy. Kutno
by³o wa¿nym wêz³em kolejowym i dlatego by³o celem niemiec-
kich ataków lotniczych. W ogóle trzeba powiedzieæ, ¿e miasto to
ucierpia³o niewiele � zburzonych 5 domów i 16 zabitych ¯ydów.
6 wrze�nia cywilna w³adza polska opu�ci³a Kutno. W³adzê prze-
j¹³ komendant placu � oficer wojskowy, który nominowa³ radê
miejsk¹ � burmistrza, zastêpcê burmistrza i 4 ³awników � 2 ¯ydów
i 2 chrze�cijan. Rada miejska powo³a³a milicjê obywatelsk¹,
w której sk³adzie znalaz³o siê oko³o 40% ¯ydów. Zarz¹d miejski
z milicj¹ sprawowa³ w³adzê do wkroczenia wojsk niemieckich.
16 wrze�nia, Niemcy ostatecznie zajêli Kutno. Ludno�æ (zarówno
¯ydzi, jak i chrze�cijanie) zebra³a siê na placu, niemiecki oficer
za¿¹da³, by wszyscy oddali broñ (w tym no¿e) � polski t³umacz to
przet³umaczy³. Stali na placu pe³ne 5 godzin pod gwa³town¹
ulew¹, z daleka s³ychaæ by³o kanonadê, a nad placem lata³o du¿o
samolotów. Stopniowo wszystkich zwolniono � pocz¹tkowo mê¿-

czyzn powy¿ej 60 roku ¿ycia, nastêpnie coraz m³odszych i m³od-
szych. System trzymania w strachu.
Fragment dokumentu nr 22  ocalony przez Archiwum Ringelbluma
b.d., Warszawa � getto. N.N., Relacja pt. [�Kutno�].Wrzesieñ
1939 roku i pocz¹tek okupacji w Kutnie. Sytuacja ludno�ci
¿ydowskiej.

� � �
Nasta³ tragiczny wrzesieñ. Ja, zamiast i�æ do szko³y, prze¿ywa³em
z rodzicami grozê pierwszych dni wojny. Lotnictwo niemieckie
bombardowa³o kolej. Pali³y siê zak³ady spirytusowe. Noc¹ na
naszym podwórku by³o widno od po¿aru. £una potêgowa³a strach
przed skutkami wybuchu zbiorników ze spirytusem. Uciekali�my
w pop³ochu i schronili�my siê u mojej babci przy ul. Wilczej, na
drugim koñcu miasta (�). Gdy Niemcy zbombardowali wje¿d¿a-
j¹cy do miasta poci¹g osobowy z £odzi, uciekli�my na wie� Lipie
do drugiej babci. Tam napatrzy³em siê na cofaj¹ce siê polskie
wojsko. Szli g³odni, bosi, zmêczeni z poobcieranymi nogami. Na
wozach wie�li rannych. Na tej wsi po raz pierwszy zobaczy³em
¿o³nierzy niemieckich, o polskich s³uch zagin¹³.
Fragment wspomnieñ Henryka Czerwiñskiego zawartych
w publikacji pt.  Okruchy wspomnieñ Kutno w latach 1939-1993
wydanej przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Kutnie.

� � �
Nadszed³ tragiczny wrzesieñ. Samoloty hitlerowskie w pobli¿u
Kutna zrzuci³y pierwsze bomby na poci¹g pasa¿erski na linii £ód�
- Kutno ju¿ rano w dniu 1 wrze�nia 1939 roku. W nastêpnych
dniach bombardowa³y stacjê, sparali¿owa³y jej pracê, ruch poci¹-
gów, pozostawiaj¹c setki zabitych i rannych. Zniszczono tory,
budynki i urz¹dzenia stacyjne. Brak ³¹czno�ci telefonicznej
wykorzystywali wrogowie, rozsiewaj¹c fa³szywe informacje o za-
rz¹dzonej ewakuacji wszystkich kolejarzy w kierunku Lublina.
Du¿o ich posz³o i wielu z nich nie powróci³o ju¿ do swych domów,
zginêli po drodze od kul i bomb. W dniu 5 wrze�nia nie przyjmo-
wano na stacji Kutno ju¿ ¿adnych poci¹gów. Na przyleg³ych
szlakach i stacjach sta³y poci¹gi jeden za drugim z wygaszonymi
parowozami z braku wêgla i wody. Trwa³ jeszcze zaciek³y opór
i brawura bojowa ¿o³nierza na terenie ca³ego kraju, a ju¿ w dniu
6 wrze�nia administracja stacji Kutno opu�ci³a wêze³, pal¹c uprzed-
nio dokumenty tajne, a wiêkszo�æ kolejarzy nie otrzyma³a ju¿
poborów za miesi¹c wrzesieñ. Kierownictwo stacji objê³o woj-
sko, a dowódc¹ wêz³a zosta³  pp³k. dypl. Dergerporer z nieliczn¹
pozosta³¹ za³og¹. Zostali miêdzy innymi Wawrzyniec Lelewski,
Antoni Bednarz, Tadeusz Baranowski, Aleksander Kaniepieñ,
Wac³aw Ku�miñski.
Zadaniem ich by³o sprawowaæ nadzór nad stacj¹ oraz ochronê
transportów z ¿ywno�ci¹, amunicj¹ i benzyn¹ s³u¿¹ce zaopatrzeniu
naszych oddzia³ów wojskowych, pojazdów mechanicznych i sa-
molotów stoj¹cych w pobli¿u koszar 37 pp na terenie miasta Kutna.
¯ycie na wê�le powoli zamiera³o. Dnia 16 wrze�nia miasto Kutno
zosta³o opanowane przez armiê niemieck¹. Za wojskiem przybyli
zaraz niemieccy kolejarze jako kadra do obsady stacji i wêz³a.
Kolejarze ci byli ju¿ przygotowani na d³ugo przed wybuchem
wojny z gotowymi planami obsady posterunków. Tak te¿ by³o i na
innych stacjach i wêz³ach. Do pomocy im w du¿ej mierze przy-
czynili siê tutejsi volksdeutsche.
Fragment opracowania pn. �Historia ruchu oporu wêz³a kolejo-
wego Kutno ps. �KAROL� w walce z okupantem hitlerowskim
w latach 1939-1945. Udzia³ kolejarzy wêz³a Kutno� wykonanego
przez Ko³o Kolejowe ZBoWiD � Kutno na podstawie opisu  pt.
�Udzia³ kolejarzy wêz³a kolejowego Kutno ps. Karol w walce
z okupantem hitlerowskim w latach 1939 -1945� w 1969 roku opra-
cowanego przez organizatora i pierwszego komendanta wêz³a
Kutno Aleksandra Kaniepienia.

WSPOMNIENIA WRZEŚNIA

Patrząc na stare fotografie
Zamkniêta w ozdobnym albumie
przesz³o�æ utrwalona na papierze.
Nie ka¿dy odczytaæ j¹ umie,
ale gdy zobaczy, uwierzy.

Ogl¹daj¹c je nie potrafiê
unikn¹æ ciep³ego wzruszenia.
Te, czêsto wyblak³e, fotografie
to dokumenty minionego zdarzenia.

Kto� kogo� sfotografowa³
w wa¿nym dla obiektu momencie.
Nawet, gdy ten nie pozowa³
powsta³o sentymentalne zdjêcie.

Sfotografowane u�miechniête twarze
fachowa rêka retuszowa³a.
To �wiadectwa by³ych wydarzeñ
i mody, jaka wtedy panowa³a.

Oni niegdy� tam byli,
niekoniecznie nadzwyczajni.
Jak my, �miali siê, kochali, ¿yli.
Ogl¹daj¹c stare fotografie, pamiêtajmy!

Kazimierz Ci¹¿ela
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm, stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam nieruchomo�æ z dzia³k¹
o pow. 2000 m2 w Kutnie, ul. Krzy-
wa 93. Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1328 m2, nowe osiedle Raciborów.
Tel. 501-516-275
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235

Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam tanio ma³e dzia³ki rolne
poza Kutnem lub zamieniê na ma-
szyny ma³e. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ nr 21,
342 m2 ogrody �Meliorant�, ul.
Wodna. Tel. 721-123-271
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy

o pow. 15 m2 w Kutnie ul. Królew-
ska 13, wej�cie z ulicy, wszystkie
media. Tel. 607-636-282
Sprzedam dom o pow. 160 m2,
dzia³ka 900 m2 (osiedle obok Lidla).
Tel. 507-707-409
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam piec CO (ekogroszek)
z podajnikiem, stan b. dobry, pow.
ogrzewania 200 m2, cena 2300 z³.
Tel. 796-912-085
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we w Kutnie 48 m2, W-skie Przed-
mie�cie. Tel. 509-109-830
Sprzedam Audi A4 1,8 (1996 r.),
benzyna, stan b. dobry. Tel. 663-
495-985
Sprzedam ma³y �rutownik, kamienie,
bronê posiewn¹, siewnik 15. Tel.
536-599-047
Zatrudniê do opieki nad osob¹
starsz¹, mo¿liwo�æ sta³ego zamiesz-
kania. Tel. 664-184-444
Sprzedam dom jednorodzinny na
dzia³ce 513 m2, Kutno, ul. Pó³nocna.
Tel. 669-770-880
Wynajmê mieszkanie w Kutnie
38 m2, centrum. Tel. (24) 356-90-87
Sprzedam drzwi zewnêtrzne z fu-
tryn¹. Tel. 663-151-008
Sprzedam Dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889 836 546

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.500 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

Ciekawe widowisko pi³karskie zorganizowali: MOSiR Kutno
(Pawe³ �lêzak), Wydzia³ Kultury i Turystyki UM Kutno (Pawe³
Szczepanik) i Klub �Old Boys Kutno� (Piotr Paradowski). Na
Stadionie Miejskim przy ul. Ko�ciuszki spotka³y siê dru¿yny
�starszych panów� z Kutna i P³ocka. W zespole go�ci grali byli
pi³karze Stoczniowca, Mazovii, �Petrochemii - Wis³y�. Spotkanie,
które sêdziowali: Miros³aw Krzymiñski, Konrad W³odarczyk
i Adrian Kêsik, trwa³o 2 x 35 minut. Toczy³o siê ono - mimo
zaciêto�ci - w przyjaznej i pe³nej fair play atmosferze. Pierwsza
po³owa nale¿a³a do P³occzan, ale druga ju¿ do gospodarzy (zw³aszcza
koñcówka).

MECZ WSPOMNIEŃ

Old Boys Kutno - Old Boys P³ock 3:4 (0:2)
Gole: 0:1 - Dariusz Grodkiewicz (25), 0:2 - S³awomir Król (31),
0:3 - Grodkiewicz (45), 0:4 - Pawe³ Olejniczak (50, z wolnego),
1:4 - Andrzej Rembelski (59), 2:4 - Tomasz Walczak (65), 3:4 -
Rembelski (65). W 54 minucie karnego nie strzeli³ Marek Kowalski.
Meczowi towarzyszy³a integracyjna atmosfera w my�l has³a
�Pi³ka ³¹czy�. Je¿eli by³y nawet niez³o�liwe faule, to zawodnicy
z u�miechem siê przepraszali. I to jest to!
Old Boys Kutno: £ukasz Kubiak, Krzysztof Kotkowski, Jacek
Walczak, Micha³ Janakowski, Robert Kornacki, Marek Kowalski,
Przemys³aw Domañski, Tomasz Walczak, Roman Olczyk, Jacek
Czekalski, Przemys³aw Chmurski, Marek Wietrzyk, Pawe³ Szcze-
panik, Rados³aw Saganiak, Andrzej Rembelski, Andrzej Filipczak,
Jacek �widerski; trenerzy - Pawe³ �lêzak i Piotr Paradowski.
Wiêcej takich spektakli futbolowych, bo przypominaj¹ nam
dobre czasy kutnowskiej pi³ki no¿nej!

Jerzy Micha³ Papiewski, foto: Waldemar Kurowicki

Policyjne dzia³ania �SMOG�
28 sierpnia 2019 roku w ca³ym kraju policjanci ruchu drogowego prowa-
dzili ogólnopolskie dzia³ania kontrolno-prewencyjne pn. �SMOG�. Zwracali
uwagê na ka¿de zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzêdnym
celem dzia³añ by³o eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan tech-
niczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje
na nieprawid³owe dzia³anie silnika lub uszkodzenie uk³adu wydechowego.
Funkcjonariusze ruchu drogowego, wyposa¿eni w specjalistyczny sprzêt
kontrolno-pomiarowy (dymomierze, analizatory spalin), dokonywali badañ
emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie,
¿e naruszaj¹ wymagania ochrony �rodowiska. Dzia³ania mia³y tak¿e cha-
rakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci przypominali kieruj¹cym, ¿e
smog, to równie¿ �zas³uga� niesprawnych technicznie pojazdów emituj¹cych
spaliny o nadmiernej toksyczno�ci. W zwi¹zku z rosn¹cym zanieczysz-
czeniem powietrza, a przez to negatywnym wp³ywem wielu substancji na
zdrowie oraz ¿ycie zarówno cz³owieka, jak i te¿ �rodowiska, smog sta³
siê problemem na skalê �wiatow¹. Dlatego wszyscy powinni�my prze-
strzegaæ przepisów zwi¹zanych z emisjami szkodliwych substancji.

�miertelny wypadek
28 sierpnia 2019 r., oko³o godz. 21:30 w Ró¿anowicach gm. Krzy¿anów
dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku. Kieruj¹cy rowerem 64�letni
mieszkaniec pow. kutnowskiego wykonuj¹c manewr skrêtu w lewo wjecha³
pod nadje¿d¿aj¹cy z naprzeciwka samochód, którym kierowa³ 21-letni
mê¿czyzna (zam. pow. Kutno). W wyniku odniesionych obra¿eñ rowe-
rzysta poniós³ �mieræ na miejscu. Kieruj¹cy pojazdem trze�wy. Funkcjo-
nariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie badaj¹ okolicz-
no�ci zdarzenia.
Apelujemy! Ka¿dy rowerzysta jak i pieszy powinien pamiêtaæ o swoim
bezpieczeñstwie, z rozwag¹ poruszaæ siê na drodze. Pamiêtajmy aby za-
dbaæ o to, by byæ widocznym na drodze i poruszaæ siê poza obszarem
zabudowanym lew¹ stron¹ jezdni. Kamizelka odblaskowa, breloczek,
opaska, czy nawet zwyk³a latarka sprawi¹, ¿e poruszaj¹c siê przy s³abo
o�wietlonej drodze bêdzie lepiej widoczny dla nadje¿d¿aj¹cego kierowcy.

Bezpieczna droga do szko³y
Rozpoczê³y siê ogólnopolskie dzia³ania kontrolno-prewencyjne wspierane
akcj¹ informacjo-edukacyjn¹ pn. �Bezpieczna droga do szko³y�. Ich celem
jest czuwanie nad bezpieczeñstwem i porz¹dkiem w ruchu drogowym
w rejonach szkó³ i placówek o�wiatowo�wychowawczych w pocz¹tkowym
okresie nauki. Do rozpoczêcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali
siê nie tylko uczniowie, ale równie¿ policjanci. W ostatnich tygodniach
wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg
i urz¹dzeñ ostrzegawczo-zabezpieczaj¹cych. W przypadku stwierdzenia
nieprawid³owo�ci kierowali pisma do zarz¹dców dróg z wnioskiem o usu-
niêcie nieprawid³owo�ci lub o uzupe³nienie oznakowania.
Od 2 wrze�nia br. policyjne patrole pe³ni¹ce s³u¿bê w rejonach szkó³ zwra-
caj¹ uwagê na wszystkie nieprawid³owe zachowania uczestników ruchu
drogowego zarówno kieruj¹cych, jak i pieszych. Przypominaj¹ i u�wia-
damiaj¹ kieruj¹cym pojazdami o zachowaniu ostro¿no�ci w pobli¿u szkó³
i placówek o�wiatowych (przej�cia dla pieszych). Mundurowi zwrócaj¹

te¿ uwagê, czy pojazdy zatrzymuj¹ce siê przy szko³ach nie powoduj¹
zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a tak¿e
na sposób przewo¿enia dzieci.
Sta³ym elementem dzia³añ pn. �Bezpieczna droga do szko³y� s¹ spotkania
policjantów z dzieæmi po�wiêcone bezpieczeñstwu w drodze do i ze szko³y.
Policjanci zwracaj¹ uwagê na zagadnienia dotycz¹ce obowi¹zuj¹cych
zasad poruszania siê po drodze, w tym przechodzenia przez przej�cie dla
pieszych oraz wskazuj¹ najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szko³y.
Tak¿e przypominaj¹ o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.
Wraz z pocz¹tkiem roku szkolnego droga, do i ze szko³y jest sta³ym
elementem w ¿yciu dziecka. Zatem, MY DORO�LI, zadbajmy o bezpie-
czeñstwo dzieci i m³odzie¿y!
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Pi³ka no¿na

KoszykówkaSzybownictwo

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ceremonia dekoracji odby³a siê pó�nym wieczorem na lotnisku Aeroklu-
bu Leszczyñskiego. Dokonywa³a jej m.in. Adela Dankowska, ikona pol-
skiego szybownictwa. Pierwszym Wicemistrzem Polski zosta³ Jakub
Barszcz, a drugim Karol Staryszak
Mówi mistrz Wójcik: �Start mój w tych zawodach sta³ pod znakiem zapy-
tania, bowiem nie dysponowa³em szybowcem, na którym móg³bym lataæ.
Dziêki wsparciu kutnowskiej firmy Polfarmex S.A. mia³em mo¿liwo�æ
wypo¿yczyæ najnowszej klasy szybowiec JS3. Dziêki wysokiej formie i rów-
nym lataniu po raz drugi zdoby³em tytu³ Mistrza Polski w Klasie Otwartej
i powiêkszy³em moj¹ kolekcjê medalow¹. Dziêkujê mojemu partnerowi
Jakubowi Barszczowi, z którym wspó³praca, zarówno w powietrzu jak
i na ziemi, uk³ada³a siê bardzo dobrze. To by³y ostatnie zawody w tym
sezonie i z niecierpliwo�ci¹ i nadziej¹ czekam na przysz³y sezon. W tym
miejscu tak¿e kierujê s³owa podziêkowania Miastu Kutno, Klinice Kola-
siñski, Curcuma i WW Reklama, za wsparcie, dziêki któremu mam mo¿li-
wo�æ siêgaæ po najwy¿sze sportowe trofea�.

WÓJCIK MISTRZEM POLSKI

Zakoñczy³a siê druga runda rozgrywek jego edycji w okrêgu ³ódzkim.
Dobrze spisa³y siê dru¿yny Klubu Sportowego �Kutno�. Zespó³ czwarto-
ligowców (trenerzy - Dominik Tomczak i Pawe³ Klekowicki) pokona³
2:0 w Sarnowie miejscowy LKS wystêpuj¹cy w ³ódzkiej klasie okrêgo-
wej. Do przerwy by³o bez bramek. Gole zdobyli: Tomasz D¹browski
i £ukasz Dynel.
Druga ekipa KS-u gra³a w Kro�niewicach z Kro�niewiank¹, któr¹ wrêcz
�roznios³a�. Wynik 7:0 (5:0) mówi sam za siebie. Dla teamu trenera
Jacka Walczaka bramki strzelali: 2 Micha³ Wietrzyk, 2 Hubert Sobota,
Szymon Andrzejczak, Bartosz Kapruziak, Hubert Stolarczyk.

PUCHAR POLSKI

W 3 kolejce mistrzostw ³ódzkiej klasy okrêgowej na Stadionie Miejskim
im. p³k. H.T. Reymana zmierzy³y siê ze sob¹ zespo³y, które dotychczas
nie wygra³y spotkania.

KS II Kutno - GLKS Sarnów 1:1 (0:1)
Gole: 0:1 - Arkadiusz Nowacki (35), 1:1 - Krystian Górczyñski (70).
Mecz rozegrano podczas 33° upa³u! Mimo tego by³ szybki i zaciêty. Kut-
nianie znów mog¹ mówiæ o pechu, bo mieli tyle dogodnych sytuacji na
gole, ale ... niewykorzystanych. Przewa¿ali i gdyby wygrali ró¿nic¹ 2-3
bramek, nikt nie dziwi³by siê takiemu zwyciêstwu. Zmarnowali m.in. szanse:
w 40 minucie Bartosz Kapruziak, w 68 min. Mariusz Jakubowski. Dodajmy,
¿e w przed³u¿onym czasie gry Andrzejczak uderzy³ pi³k¹ w s³upek.
W dru¿ynie kutnowskiej zadebiutowa³ w roli kierownika Artur Motylewski.
Powodzenia!

TYLKO REMIS

Po trzech spotkaniach wygranych w IV lidze ³ódzkiej team KS Sand Bus
Kutno przegra³ na wyje�dzie z Omeg¹ Kleszczów. Wynik mocno niespra-
wiedliwy, ale trzeba pogodziæ siê z nim! To jest sport i wszystko jest do
naprawienia. Grano na nietypowym i niewygodnym zawsze dla przyjezd-
nych boisku pod Kleszczowem. O meczu mówi asystent trenera i kierownik
dru¿yny Pawe³ Klekowicki: �Taki mocny i futbolowo zimny prysznic oraz
wynikaj¹ca z niego pokora na pewno przyda siê naszej dru¿ynie. W naszej
lidze nie ma pewniaków, z ka¿dym pi³karsko trzeba siê liczyæ. Po prostu
- trzeba graæ na pe³nych obrotach. Có¿ z tego, ¿e mieli�my du¿¹ przewagê.
Gospodarze oddali w kierunku naszego bramkarza tylko sze�æ strza³ów,
ale za to ... cztery by³y skuteczne! Taka jest prawda!

LKS Omega Kleszczów - KS Sand Bus Kutno 4:1 (2:0)
Bramki: 1:0 - Krystian Pa³czyñski (6), 2:0 - Robert Tomesz (14), 3:0 -
Pa³czyñski (56), 3:1 - £ukasz Dynel (76), 4:1 - Piotr Mielczarek (90).

PIERWSZA PORAŻKA

W pierwszym meczu kontrolnym rozegranym w hali sportowej SP nr 9
w Kutnie podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza pokonali czo³owy
zespó³ II ligi PZKOSZ £KS £ód� (w tym teamie gra³ m.in. Marcin Gortat).
Kutnianie wygrali to spotkanie bêd¹c ekip¹ lepsz¹ w ka¿dej jej czê�ci.

Polfarmex Kutno - £KS £ód� 68:55
(w kwartach: 18:18, 17:7, 18:16, 15:14)

Grali (obok punkty): Grzegorz Grochowski 7, Krzysztof Krajniewski
(z Doral Nysa K³odzko) 9, Bartosz Majewski 12, Maciej Wiercioch 8,
Karol Nowakowski (Rosa II Radom) 9, Tomasz Krzywdziñski 11, Micha³
Pop³awski 2, Jakub Fiszer 0. Wygrana jest dobrym prognostykiem przed
sezonem 2019/2020 w I lidze PZKOSZ.

WYGRANY SPARING

Boks

To bêdzie du¿e wydarzenie w Mie�cie Ró¿ - Kutnie. 14 wrze�nia o godzinie
15:00 w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Kutnie nast¹pi ceremonia uroczystego otwarcia Miêdzy-
narodowego Turnieju Boksu Olimpijskiego, w którym walczyæ bêd¹,
oprócz zawodników polskich, tak¿e bokserzy z Ukrainy, Niemiec i Czech.
W�ród zaproszonych go�ci bêdzie miêdzy innymi Jerzy Rybicki - dwu-
krotny medalista olimpijski: z³oty z Montrealu (1976) i br¹zowy z Moskwy
(1980). Laury zdobywa³ w kategorii lekko�redniej i �redniej. Medalista
równie¿ mistrzostw �wiata, Europy i Polski. Aktualnie prezes Polskiego
Zwi¹zku Bokserskiego. W walce g³ównej, tego jubileuszowego mityngu
zawodników lubi¹cych �szermierkê na piê�ci� o Pas Prezydenta Miasta
Kutna, zmierz¹ siê podopieczni kutnowskich trenerów i dzia³aczy sporto-
wych Jerzego Karolewskiego i Adama Grzelaka - Artur Zawadzki i Marcin
Kozanecki.

ZAPROSZENIE

Ta ceniona ju¿ w kraju impreza odbêdzie siê dziêki: Urzêdowi Miasta
Kutna, Polskiemu Zwi¹zkowi Bokserskiemu, Okrêgowemu Zwi¹zkowi
Bokserskiemu w £odzi i Kutnowskiemu Stowarzyszeniu Bokserskiemu
�Stal�. Patronat medialny sprawowaæ bêdzie m.in. �Powiatowe ¯ycie
Kutna�. Wstêp wolny!

Lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka� zainaugu-
rowali starty w drugiej czê�ci letniego sezonu 2019. Czternastoosobowa
grupa kutnowskich sportowców wziê³a udzia³ w XI Otwartych Lekko-
atletycznych Mistrzostwach Aleksandrowa £ódzkiego. Mityng mia³ bardzo
uroczyst¹ obsadê (udzia³ dwóch olimpijczyków) i �sypn¹³� kilkoma
doskona³ymi rezultatami. Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e do wysokiego
poziomu imprezy dostosowa³a siê du¿a grupa naszych lekkoatletów.
Na pierwszy plan wybija siê wystêp naszych najlepszych kulomiotów:
Przemys³awa Gajewskiego (m³odzik), który kilkakrotnie w konkursie
pchniêcia kul¹ (5 kg) poprawia³ swój rekord ¿yciowy, aby w ostatniej
szóstej próbie wykonaæ pchniêcie na odleg³o�æ 13,08 m. Przemek poprawi³
swój rekord ¿yciowy o 70 cm i zaj¹³ drugie miejsce w kategorii m³odzika;
Filipa Górecznego (junior m³odszy), który kilkadziesi¹t minut wcze�niej
od swojego kolegi pchn¹³ kulê o tym samym ciê¿arze na odleg³o�æ 14,39 m,
poprawiaj¹c swój rekord ¿yciowy o 28 cm. Filip zaj¹³ trzecie miejsce
w kategorii juniora m³odszego.

10.09, godz. 17:30 mecz V ligi ³ódzkiej KS II Kutno - W³ókniarz
Pabianice - boisko dawnej �Kutnowianki�.
11.09, godz. 17:00 mecz IV ligi ³ódzkiej KS Sand Bus Kutno -
Polonia Piotrków Trybunalski.

Lekkoatletyka

SPOTKANIE Z FUTBOLEM

DOBRA INAUGURACJA

O start w Mistrzostwach Polski M³odzików walczy jeszcze spora grupa
kutnowskich m³odzików. Blisko tego celu s¹ Julia Tuliñska i Micha³
Michalak, którzy w tej chwili spe³niaj¹ kryteria do udzia³u na wspomnianej
imprezie. Jednak minima na krajowe mistrzostwa mo¿na uzyskiwaæ do
15 wrze�nia i dwoje kutnowskich lekkoatletów musi dalej walczyæ na
bie¿ni i skoczni o prawo startu 21/22 wrze�nia w Tarnowie. Julia Tuliñska
potwierdzi³a swoj¹ dobr¹ formê zajmuj¹c czwarte miejsce w biegu na
200 m pp³. z czasem 32,87 s (czas gorszy od rekordu ¿yciowego o 0,60 s)
i ósme miejsce w biegu na 100 m w czasie 14,17 s. Micha³ Michalak zaj¹³
drugie miejsce w�ród m³odzików w konkursie skoku wzwy¿ z wynikiem
162 cm (rekord ¿yciowy 170 cm).
- Dwójka naszych zawodników bêd¹ca w podobnej sytuacji. Blisko
mistrzostw, ale musz¹ co� jeszcze �dorzuciæ� do swoich najlepszych
wyników. Pierwszy start w tej czê�ci sezonu nie wypad³ do koñca po ich
my�li, ale przed nimi jeszcze dwa, a je�li bêdzie trzeba to trzy starty
w których bêd¹ mieli okazje udowodniæ, ¿e zas³uguj¹ na start w wyma-
rzonej imprezie � powiedzia³ Jacek Kud³a.
Pozosta³e najlepsze wyniki kutnowskich lekkoatletów: Agnieszka
Bryszewska (dziewczynka starsza) � 4 miejsce w�ród m³odziczek w skoku
w dal z wynikiem 4,62 m (rekord ¿yciowy). W biegu na 100 m Agnieszka
uzyska³a 14,73 s; Kornel Grzelak (m³odzik) �  5 miejsce w pchniêciu
kul¹ (5kg) z wynikiem 10,50 m (rekord ¿yciowy) i 32,62 w biegu na 200
m pp³.; Igor Marciszewski (m³odzik) � 9,00 m w konkursie pchniêcia
kul¹ (5 kg); Kacper Matusiak (m³odzik) � 13,65 s w biegu na 100 m
(rekord ¿yciowy); Aleksandra Gajewska (dziewczynka starsza) � 6,34 m
w pchniêciu kul¹ (3 kg); Alicja Cicherska (dziewczynka starsza) 17,11 s
w biegu na 100 m; Natalia Tomczak (dziewczynka starsza) � 17,30 s
w biegu na 100 m.

- Mocne wej�cie w drug¹ czê�æ sezonu obydwu naszych miotaczy. Przemek,
który po tym konkursie mo¿e byæ pewny kwalifikacji do Mistrzostw Polski
M³odzików (Tarnów 21 - 22.09.2019.) debiutowa³ na oficjalnych zawo-
dach jako �obrotowiec�. Muszê przyznaæ, ¿e zmiana techniki tradycyjnej
na technikê obrotow¹ na trzy tygodnie przed imprez¹ mistrzowsk¹ by³o
bardzo ryzykown¹ decyzj¹, ale okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê. Ostatnie
pchniêcia awansowa³y naszego kulomiota na 6-7 miejsce w Polsce w�ród
m³odzików. Filip natomiast ma swoj¹ imprezê mistrzowsk¹ ju¿ za sob¹
i w czasie wakacji trenowa³ na mniejszych obci¹¿eniach. Jednak ostatnie
intensyfikacja treningu i szlif elementów techniki zaowocowa³y now¹
�¿yciówk¹�. Wynik ten plasuje naszego zawodnika na pi¹tym miejscu
w kraju w swoim roczniku � podsumowa³ wystêpy swoich czo³owych
zawodników trener UKS �Dziewi¹tka� Jacek Kud³a.

Krótko, krótko...
KS Sand Bus Kutno - Pelikan II £owicz 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 - £ukasz Dynel (35), 2:0 - Igor �wi¹tkiewicz (37), 3:0 - Adrian
Kralkowski (63), 4:0 - Dynel (69).
Wynik móg³by byæ du¿o wiêkszy, gdyby gospodarze byli skuteczniej�ci
pod bramk¹ go�ci, którzy ju¿ pierwszej minucie zmarnowali 300% sytu-
acjê. Kutnianie mieli zdecydowana przewagê. Mecz generalnie niewyko-
rzystanych szans. To by³a V kolejka mistrzostw IV ligi ³ódzkiej.

GKS Ksawerów - KS II Kutno 4:2 (3:1)
Najsprawiedliwszy powinien byæ rezultat remisowy, gdy¿ w drugiej
po³owie podopieczni trenera Jacka Walczaka mieli du¿o wiêcej z gry ni¿
miejscowi. Bramki dla �Kutna� zdobyli: Mateusz Motylewski i Adrian
Krzymieniewski. Ambitna postawa beniaminka z Miasta Ró¿ z wy¿ej
notowanym rywalem, który jest �w czubie� ³ódzkiej klasy okrêgowej.
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Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008
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Poziomo: A-1. Pies my�liwski i pokojowy A-7. Ryba z w¹-
sami B-9. Mi³o�æ sarmaty C-1. Miasto na Pogórzu Izerskim
(z muzeum filmowym Kargulów i Pawlaków) D-9. Bywa tak¿e
bez wylotu E-1. Rywalizuje z Daewoo E-5. Imiê mêskie G-1.
Czê�æ krzes³a I-1. Wyspa koralowa I-6. Filmowy dramat �le-
sickiego z Segd¹ i Lind¹ w roli rodziców J-9. Krawat w zapa-
sach K-1. �piewaj¹ piosenkê �Nie zamykajmy drzwi� L-9. Gaz
u¿ywany do nape³niania lamp jarzeniowych M-1. Bada³ je
Freud M-5. Norma ogólnie przyjêta.

Pionowo: 1-A. Nie jeden oznakowany dla turystów górskich
I-1. Gatunek jelenia 2-E. Si³a rozpêdu 3-A. W niej pasta do
zêbów 3-I. �Posz³y w las� w powie�ci ¯eromskiego 4-F. Bez-
wzglêdne pos³uszeñstwo w wojsku 5-A. Filmowa rola S. Stal-
lone 5-J. Edward dla kolegów 6-E. Autor s³ynnych Podró¿y
Guliwera 7-A.  Tytu³ u¿ywany w krajach arabskich w stosunku
do osób szanowanych 7-I. Czê�æ obszaru wód morskich 9-A.
Polski taniec figurowy 9-I. Najwiêkszy to Spokojny 11-A. Ubiór
mêski z sukna (XVIII w.) 11-I. Wtr¹cona w tek�cie 13-A. Szk³o
u¿ywane do wyrobu imituj¹cych drogich kamieni. 13-I. Grecka
bogini m¹dro�ci.       oprac. Jerzy Ka³u¿ka

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

Wiewiórka jest jednym z najbardziej znanych stworzeñ, lubiana przez rodzi-
ców i uwielbiana przez dzieci. Posiada smuk³e cia³o, silne tylne odnó¿a
oraz mocne zêby. Umaszczenie rudawo-brunatne. Potrafi³a zjednaæ sobie
sympatiê przez swój niekonwencjonalny sposób bycia, poniewa¿ czêsto
schodz¹c z drzewa podbiega do dzieci. W ge�cie powitania i pro�by zara-
zem obie przednie ³apki podnosi do góry, a du¿ymi, piêknymi oczami
�ledzi ruchy przybysza. Puszysty ogon natomiast przykrywa plecy, a jego
rozdwojony koniec wygl¹da zza jej g³owy czyni¹c wiewiórkê wy¿sz¹.

RUDA KITKA

Po chwili, gdy uzna osobnika za przyjaciela, kilkoma skokami podbiega
do wyci¹gniêtej rêki, chwyta smako³yk i po zakrêceniu w powietrzu wspa-
nia³ego pirueta czmycha - wskakuj¹c na pieñ drzewa. B³yskawicznie wspina
siê ku koronie, a dosiêgn¹wszy jej przystaje na chwilê, zerka na ziemiê
i po kilku susach znika w�ród listowia. W górze kica po ga³êzi i machaj¹c
ogonem, wykonuje daleki skok. L¹duj¹c, chwyta siê kory i przysiad³szy
na tylnych ³apkach b³yskawicznie, zbieraj¹c siê w sobie, wystrzeliwuje
w kierunku tak odleg³ego konara, ¿e zdaje siê niemo¿liwe, by dosiêg³a
celu. Pod¹¿am za stworzonkiem wzrokiem, a ona wyci¹gniêta i szybka,
jak wypuszczona z ³uku strza³a, wci¹¿ leci, leci i zbli¿a siê� Chwyciwszy
³apkami odnogê drzewa, przemyka pod ni¹ do³em i ukazuj¹c na górze
sympatyczny pyszczek� znika. Czyni to tak szybko, ¿e zostaje po niej
rudawa, rozp³ywaj¹ca siê po�wiata � niczym �Smuga cienia� w powie�ci
Josepha Conrada. Dla dzielnego zwierzaczka oznacza tu i teraz zagro¿ony
zniszczeniem dom w wycinanym, oporowskim lesie.

Spogl¹daj¹c na drzewo, widzê tylko poruszaj¹ce siê li�cie, wiêc pomyka
tam, gdzie jest jej ostoja - dziupla i gniazdo, w którym rodzi dzieci. Mo¿e
tak¿e obserwowaæ, czy nie zbli¿a siê niebezpieczeñstwo, które najczê-
�ciej ma oblicze - drwala z siekier¹ czy jastrzêbia!

Egzystuje samotnie prowadz¹c dzienny tryb ¿ycia. Gody trwaj¹ce a¿ do
lata rozpoczyna w lutym. Samiczka w tym czasie mo¿e kilkakrotnie
rodziæ, od 1-6 m³odych. Po 30 dniach oseski otwieraj¹ oczy, a po miesi¹cu
usamodzielniaj¹ siê. Zak³adaj¹ w³asne rodziny przed ukoñczeniem roku.
¯ywi¹ siê orzechami i ¿o³êdziami. Przezornie magazynuj¹ pokarm. ¯yj¹
do 6 lat. Wiewiórki to gatunek �ci�le chroniony!

Eko�smutki
Podziwiaj¹c kondycjê stworzenia nie sposób pomin¹æ zamieszczonej
w telegazecie TVP1 informacji: �Sprawno�æ fizyczna polskiej m³odzie¿y
stale siê pogarsza. W 1979 r. ch³opcy w wieku 10 lat byli w stanie utrzy-
maæ siê w zwisie na dr¹¿ku, na ugiêtych ramionach, ponad 24 sek.
W 1999 r. � 15 sekund, a 2009 r. � 12 sek.� Rodzi siê pytanie - co na to
przysz³e ¿ony?

Eko��wiêta
19 wrzesieñ - Dzieñ Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk wprowa-
dzony przez UE zobowi¹zuje kraje cz³onkowskie do otoczenia przyrody
opiek¹, a tam gdzie Natury pozosta³a odrobina mo¿na ustanowiæ U¿ytek
Ekologiczny. Dotyczy równie¿ rzek, by w czasie posuchy oczy�ciæ ich
koryta i nabrze¿a.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Tak o naszym krajanie mówi i piesze krytyk literacki Leszek
Bugajski. Jednocze�nie dodaje, ¿e Krzysztof Bielecki nie ulega literac-
kim modom, ale idzie za swoj¹ wyobra�ni¹ bez kompromisów i u³atwieñ.
Dowodem tego jest ostatnia jego powie�æ �Nó¿�, o której autor tak mówi:
�Siêga do mego dzieciñstwa i kroi kilka w¹tków: zbrodniczy, mi³osny,
historyczny. Z galeri¹ zmy�lonych postaci, prawdziwych i zmy�lonych,
które przysz³o mi kochaæ. I to w miejscach czytelnych: kutnowskich, ³ódzkich,
p³ockich, ³owickich, warszawskich, ale te¿ ¿yje uniwersum - ka¿dych:
prowincjonalnych i wybitnych. Rzecz napisana jest na przekór donosicie-
lom prostych historii - jakby ¿ycie by³o prost¹ histori¹. A nie jest. Przelewa
siê w �No¿u� rzeka ludzi i zdarzeñ, i biegnie donik¹d. Choæ dok¹d� by
chcia³a. Mo¿esz wiêc czytaæ �Nó¿� tradycyjnie, strona po stronie, a mo¿esz
bawiæ siê �No¿em� i przeskakiwaæ miêdzy piêædziesiêcioma czê�ciami,
�ledz¹c w¹tki... �Nó¿� to krymina³ czaruj¹cy. Nie chwali rozumu. Kroczy
w awangardzie�.

Krzysztof Bielecki zwi¹zany z Kutnem (cz.II)

PISARZ WYBITNY

Absolwent SP 3 w Kutnie i II LO im. J. Kasprowicza - Krzysztof Bielecki
- czêsto w swojej ksi¹¿ce podaje nazwy ulic, ciekawsze wydarzenia i na-
zwiska kolegów, nauczycieli. Co za pamiêæ! �Nó¿� zaskakuje, zachwyca
jego �wiat. Czas, przypadek, pe³nia, pustka i opisuj¹cy oraz jêzyk s¹ jed-
nym. Nastrój koñca wakacji 1977 roku i nostalgiczny obraz zagubionego
miasteczka przynosz¹ portret cz³owieka dorastaj¹cego do pierwszych tajemnic.
Jak uj�æ z ¿yciem? Czy zabije je rzeczywisto�æ? A mo¿e wyobra�nia?
Zdumiewa, jak zwykle u tego autora, naturalno�æ wszelkich przenikañ,
prze�witów i ods³on. Oto fragment tego poczytnego woluminu: �(...) Jurkie-
wicz by³ przedmiotem snów kutnowskich ch³opców z Trójki czy z Kaspro-
wicza, to jest ze szkó³ o specjalno�ci �pi³ka koszykowa�. Z trenerskimi
legendami typu Dercz z Czarnych Kutno, czy Tru�ciñski z Kasprowicza.
I we �nie stawa³ Jurkiewcz nawet przeciwko Gierkowi. Ten Edward i ten
Edward. Tylko, ¿e ten pierwszy by³ od rzucania pi³ki, a ten drugi od rzucania
hase³�.          Jerzy Micha³ Papiewski
Foto: Tomasz Skuza - dawny ratusz miejski wzniesiony w latach 1843-1845.
P.S. W pa�dzierniku br. przewidywane jest spotkanie autorskie
z Krzysztofem Bieleckim w kutnowskiej �Ksi¹¿nicy�. Niew¹tpliwie
bêdzie ono ciekawe.

Julka - uczennica popularnego �D¹browszczaka� - atrakcyjnie spêdza³a
wakacje. Jednak najbardziej pozostanie u niej w pamiêci pobyt w naddu-
najskiej stolicy Austrii - Wiedniu. By³a zachwycona m.in.: kompleksem
pa³acowym Hofburg, bêd¹cym przez 600 lat rezydencj¹ cesarsk¹, 300-
letni¹ i letni¹ siedzib¹ Habsburgów - Schönbrunn ze wspania³ymi ogrodami
i pomarañczarni¹; Praterem - miejscem �wiatowego relaksu; Kahlenber-
giem - wzgórzem maj¹cym 484 m n.p.m. w Lesie Wiedeñskim, sk¹d
12.IX.1863 r. król polski Jan III Sobieski, po mszy w miejscowym ko�ciele,
wyruszy³ zwyciêsko przeciwko Turkom. �P¯K� dziêkuje Julii za relacjê
i zdjêcia, a wszystkim uczniom i nauczycielom Ziemi Kutnowskiej ¿yczy
tylko dobrego roku szkolnego.        /J.M.P./

POZOSTAŁY WSPOMNIENIA
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¯YCIE DIECEZJALNE

O CZASACH POWOJENNYCH

Następne wydania
„Powiatowego Życia Kutna”

24 września, 8 października

Od 1945 roku ukrywa³em siê. Wyjecha³em ponad dwie�cie kilometrów
od domu na Kurpie, a¿ pod £om¿ê, a nastêpnie dotar³em do Warszawy.
B³¹ka³em siê po zburzonej stolicy, nie mog³em patrzeæ na te gruzy i ruiny.
Wydawa³o mi siê, ¿e to miasto ju¿ siê nie podniesie.
Wreszcie trafi³em na Pragê, sta³ tam taki piêkny ko�ció³ na ulicy Kawê-
czyñskiej � bazylika nale¿¹ca do Salezjanów. Na drzwiach by³a karteczka,
¿e tu mo¿na zasiêgn¹æ informacji o by³ych wychowankach salezjañskich.
Od razu poszed³em do proboszcza i opowiedzia³em mu o swoich losach.
Ten zaprowadzi³ mnie do ksiêdza inspektora, opowiedzia³em mu o swoich
nauczycielach ze szko³y. Ale ten by³ bardzo ostro¿ny wobec mnie, nie
zna³ mnie przecie¿.
Opatrzno�æ jednak nade mn¹ czuwa³a, wyci¹gn¹³em z portfela obrazek
z wizerunkiem �w. Jana Bosko z zakoñczenia roku szkolnego 1938/1939.
Tam by³o napisane: Janowi Sposobowi za wzorowe prowadzenie siê, pie-
cz¹tka i podpis dyrektora. Ksi¹dz inspektor stwierdzi³ tylko, ¿e mam szczê-
�cie posiadaj¹c ten obrazek. I pomóg³ mi, skierowa³ mnie do klasztoru
Salezjanów w Czerwiñsku w celu kszta³cenia siê. Wyt³umaczy³, jak
dotrzeæ w to miejsce � z ¯oliborza statkiem, który p³yn¹³ do W³oc³awka,
po drodze mia³ przystanek w Czerwiñsku. Poradzi³ te¿, bym najpierw
wróci³ do domu, zaopatrzy³ siê w wyprawkê, czyli po�ciel, odzie¿ itp.
I ¿ebym przekaza³ rodzicom, by nie martwili siê o koszty nauki. Wróci-
³em wiêc w rodzinne strony bardzo ostro¿nie, by mnie nie z³apano. Mama
p³aka³a szykuj¹c mi rzeczy. Wiedzia³a, ¿e mnie d³ugo nie zobaczy. W ten
oto sposób w 1945 roku trafi³em do Salezjanów w Czerwiñsku1. Rozpo-
cz¹³em kilkuletni¹ naukê.
Po kilku miesi¹cach pobytu zakonnicy poprosili, ¿ebym napisa³ do domu,
¿e ze mn¹ wszystko w porz¹dku. Pouczyli mnie, ¿ebym tylko nie pisa³
gdzie jestem, bo korespondencja jest kontrolowana. A jak Sowieci trafi¹
do mnie do Czerwiñska, to wiêcej partyzantów, takich jak ja, znajd¹
w klasztorze. Ksiê¿a pomogli mi tak¿e zmyliæ Sowietów, by ci nie nacho-
dzili moich rodziców, spreparowali wiêc dokument, który wys³a³em do
domu - za�wiadczenie, ¿e rozpocz¹³em naukê w Warszawie.
Nastêpnego roku na jesieni by³y ob³óczyny. Materia³ na sutannê dosta³em
od znajomego ksiêdza proboszcza z Siedlec. Na tê uroczysto�æ przyje-
cha³a mama z moj¹ siostr¹. By³a bardzo dumna ze mnie. Nawiasem
mówi¹c, moja Mama odwiedza³a mnie, gdy ju¿ by³em ksiêdzem i s³u¿y-
³em w ró¿nych miejscach w kraju. Pamiêtam, jak zaprosi³em J¹ do Rumii,
zwiedzi³a wtedy ca³e Trójmiasto, Pó³wysep Helski. Gdy J¹ zapyta³em, co
Jej siê najbardziej podoba³o, odpowiedzia³a, ¿e morze. Podczas mojej pracy
w £odzi tak¿e przyje¿d¿a³a, ogl¹da³a przedstawienie Mêki Pañskiej, które
grali�my dla wiernych. Nastêpnego roku pojecha³em na wakacje do domu
ju¿ w sutannie. W Liceum Salezjañskim, w 1949 roku, zda³em maturê,
a w pó�niej kszta³ci³em siê w Salezjañskim Wy¿szym Seminarium Du-
chownym i na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. 23 czerwca 1953
roku ukoñczy³em Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, gdzie uzyska-
³em stopieñ magistra teologii katolickiej.

Ksi¹dz Jan Sposób � ¿o³nierz AK, Salezjanin,  kapelan szpitalny i �rodo-
wisk kombatanckich, spo³ecznik, patriota�, a dzi� Honorowy Obywatel
Miasta Kutna!

21 lutego 1954 roku w Krakowie otrzyma³em �wiêcenia kap³añskie. W
ten oto sposób spe³ni³y siê Mamy przepowiednie i marzenia.
Fagment  wspomnieñ ks. Jana Sposoba zawartych w artykule pt. �Wszystko
co w ¿yciu robi³em, by³o z mi³o�ci do Boga i Ojczyzny� � wspomnienia
ksiêdza Jana Sposoba (wspomnieñ ksiêdza Jana Sposoba, w okresie od
wiosny do jesieni 2013 roku, wys³ucha³a i opracowa³a Bo¿ena Gajewska,
TPZK). Artyku³ ukaza³ siê w XVII tomie  Kutnowskich Zeszytów Regio-
nalnych.

1) Zgromadzenie Salezjañskie - inne funkcjonuj¹ce nazwy: Towarzystwo
�w. Franciszka Salezego, salezjanie, (u¿ywany skrót: SDB - z w³oskiego:
Salesiani di Don Bosco). Zgromadzenie zakonne za³o¿one w 1859 r. przez
�w. Jana Bosko. Podstawowym rysem charyzmatu salezjañskiego jest
mi³o�æ do m³odych ludzi i realizowanie drogi do �wiêto�ci przez uczest-
nictwo w procesie wychowawczym. Salezjañska pedagogika, wypraco-
wana przez ks. Bosko zosta³a okre�lona przez niego samego mianem "sys-
temu prewencyjnego" (uprzedzaj¹cego). W Polsce salezjanie s¹ obecni
od 1898 roku.

Klub Wiedzy Uniwersalnej, dzia³aj¹cy spo³ecznie i wzoruj¹cy siê na s³yn-
nych XVIII-wiecznych �Obiadach Czwartkowych� u króla Stasia, wznowi³
po przerwie wakacyjnej swoj¹ aktywno�æ i funkcjonowanie. W kolejnym,
68 spotkaniu, klubowicze - rekrutuj¹cy siê z ró¿nych �rodowisk
zawodowych, opcji politycznych, stowarzyszeñ i zainteresowañ - wys³u-
chali ciekawej prelekcji historyka i regionalisty Grzegorza Dêbskiego na
temat wypoczynku letniego mieszkañców Kutna i przyje¿d¿aj¹cych do
niego w okresie miêdzywojennym. Nastêpnie Grzegorz Dêbski z wielkim
znawstwem omówi³ wrzesieñ 1939 roku i s³ynn¹ Bitwê pod Kutnem.
W rzeczowej dyskusji, momentami polemicznej, g³os zabierali: Zofia
Tomaszewska, Andrzej Zielonka, Barbara D�winacka, Arkadiusz Olesiñski,
W³odzimierz Klimecki, Ryszard Zab³ocki. By³y równie¿ wiersze inter-
pretowane przez ich autorów - Marlenê Kluk i Kazimierza Ci¹¿elê.
Po�wiêcone by³y miastu Kutno; temu z lat 30-tych XX wieku i obecnemu
- s³ynnemu z Ró¿.        /J.M.P., foto Andrzej Bieñkowski/
P.S. Tradycj¹ SKWU �Dobrodziejówka� jest twórcza konwersacja na ró¿ne
zagadnienia, przy dobrym i domowym cie�cie oraz kawie i herbacie.

W �Dobrodziejówce�

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI

Odpust charakteryzowa³ siê licznymi kramami. Du¿y aplauz otrzyma³
zespó³ folklorystyczny �Ustronie� ze Skierniewic. Liczy on 25 osób i funk-
cjonuje od 11 lat w miejscowym Klubie Seniora. Jego kierownikiem jest
El¿bieta Rusiecka-Kucharska. Zespó³ wystêpuje w strojach ³owickich,
a w swoim bogatym repertuarze ma tañce i przy�piewki zwi¹zane z Ziemi¹
�Ksiê¿aków�.

PRĘŻNA PARAFIA

Du¿ym zainteresowaniem wiernych i mieszkañców gminy Nowe Ostrowy
oraz go�ci z ca³ej Ziemi Kutnowskiej cieszy³ siê odpust zorganizowany
przez Parafiê w Ostrowach pod wezwaniem Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, której proboszczem jest ksi¹dz kanonik Mieczys³aw Podsêdek. By³o
integracyjnie i rodzinne. Tê cykliczn¹ imprezê ko�cieln¹ rozpoczê³a msza
�wiêta koncelebrowana przez ksiêdza biskupa Józefa Zawitkowskiego
z Diecezji £owickiej, któremu asystowali: ksi¹dz proboszcz Mieczys³aw
Podsêdek i ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej z Parafii pw. Jana Chrzciciela
w Kutnie.

Równie¿ w miejscowym ko�ciele pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej
1 wrze�nia odprawiona zosta³a uroczysta msza �wiêta z okazji 80 rocznicy
wybuchu II wojny �wiatowej w intencji mieszkañców gminy Nowe Ostrowy
poleg³ych podczas niej. Celebrowa³ j¹ ksi¹dz proboszcz kanonik Mieczy-
s³aw Podsêdek i ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej. Po mszy udano siê przed
Pomnik Poleg³ych w II Wojnie �wiatowej, gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwia-
tów. Patriotyczne uroczysto�ci w gminie Nowe Ostrowy odby³y siê pod
patronatem jej wójta ¯dzis³awa Kostrzewy i przewodnicz¹cego Rady
Gminy Jacka Olesiñskiego.          /J.M.P., /foto: Krzysztof Welenc/

Szanujmy drzewa
Niekiedy wêdruj¹c �cie¿k¹ przed lasem,
przysiadam na jego skraju w cieniu drzewa.
Niepopêdzany galopuj¹cym czasem
s³ucham opowie�ci, które wiatr w ga³êziach �piewa.

Co by³o, zanim narodzi³ siê las
tego nawet najstarszy d¹b nie opowie.
Przed narodzinami ¿ycia czym wype³nia³ siê czas
nie ogarnia wyobra�ni¹ ¿aden cz³owiek.

Kiedy na �wiecie znalaz³y siê drzewa
(tego) najg³êbsze bory nie pamiêtaj¹.
Nawet najwiêkszy sceptyk w¹tpliwo�ci nie ma,
¿e one od zawsze nas otacza³y i otaczaj¹.

Z³ociste bursztyny i krystaliczne diamenty
tak¿e od dawnych borów pochodz¹.
Te pradawnych drzew cenne elementy,
¿e tam powsta³o ¿ycie dowodz¹.

Las ju¿ by³, kiedy jeszcze nas nie by³o.
Wszystkim pokoleniom odwieczn¹ pie�ñ �piewa.
To z niego naszych przodków wielu wychodzi³o,
wiêc póki jeste�my, szanujmy drzewa.

Kazimierz Ci¹¿ela




