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LATA 1973-2011 5 

Zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bloriskiej odbylo siq 
6 czerwca 1973 roku. Wspoln^ wol^ zebranych zawi^zano stowarzyszenie, wy-
brano zarz^d i uchwalono statut. Pocz^tki byly trudne. Towarzystwo nie mialo 
wiasnej siedziby, wi^c przez pi^tnascie lat korzystalo z lokali, ktorych uzyczaly 
spoldzielnia mieszkaniowa, szkoly, straz pozarna, urz^d miejski, zwi^zek emery
tow i rencistow. Byly to lata tulaczki, zdarzalo siq w okresie letnim, ze zebrania 
zarzqdu organizowano w parku miejskim, cz^sto tez w mieszkaniach prywatnych. 

Cele nowo powstaiej organizacji i jej zakres dzialania okreslono w statucie: 
„Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bloriskiej powstalo i dziaia z milosci do ziemi 
ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku przeszlych pokoleii Polakow, z przy-
wiqzania do zamieszkiwanego regionu, z poczucia znaczenia historii, tradycji 
rodzinnej i kultury w zyciu narodu, z pragnienia przyj^cia moralnej wspolod-
powiedzialnosci za ochrony i rozwoj tych wartos'ci - tak wspolczesnie, jak i dla 
przyszlych pokoleii. Towarzystwo jest regionaln^ organizacje spoleczno-kultu-
raln^. Jest zarejestrowane i posiada osobowosc prawn^. Terenem dzialalnosci 
Towarzystwa jest miasto Blonie i obszar ziemi bloiiskiej". 

O d pocz^tku istnienia Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bloriskiej - najstar-
sza dzis w gminie organizacja spoleczna — prowadzilo dzialalnosc statutow^. 
Odczyty, spotkania autorskie, sympozja, prelekcje, plenery malarskie i wystawy 
poplenerowe, akademie rocznicowe i wieczorki artystyczne, seminaria ekologicz-
ne, coroczny konkurs Blonie w Zieleni i Kwiatach, cykle wykladow i pogadanek 
ilustrowanych przezroczami, wyjazdy do teatrow - to imprezy najcz^sciej odno-
towywane w ksi^gach protokolow. 

W roku 1977 Towarzystwo zainteresowalo wojewodzkiego konserwatora 
zabytkow blorisk^ starowk^ oraz dworkiem Poniatowka. Az do roku 1980 po-
nawiano pros'by o wpisanie do rejestru zabytkow tego historycznego dworku 
uznanego przez urzqdnikow za ruin^ i przeznaczonego do rozbiorki. Remont 
budynku trwal do wrzesnia 1988 roku, kiedy to wreszcie oddano do uzytku 
odnowiony dworek, przydzielaj^c w n im Towarzystwu stal^ siedzibq. 

W roku 1979 z inicjatywy Towarzystwa obchodzono po raz pierwszy D n i 
Bionia, ktore dzis stanowi^ coroczne swiqto bionskiej spolecznosci. To tylko 
jedna z naszych inicjatyw na stale wpisanych w bloiiskie kalendarium. Inn^, 
nie mniej cenn^, bylo gromadzenie zdj^c Bionia i okolic, ktore posluzyly do 



przygotowania albumu Blonie na dawnej fotografii, nagrodzonego az trzema dy-
plomami w Konkursie na Najlepsze Masoviana im. Aleksandra Gieysztora edycja 
2002/2003. 

Dzialalnosc samego Towarzystwa zostala przedstawiona w dwoch publika-
cjach: Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej 1973-2008 oraz Towarzystwo 
Przyjacioi Ziemi Bionskiej 2007-2011. W roku 2007 zainicjowalismy Bloiisk^ 
Biblioteczkf, serif wydawnicz^, w ktorej ramach ukazaio sif wspomnienie Wik-
tora Jaworskiego o bionskiej delegatutze Rady Giownej Opiekuiiczej oraz wspo
mnienia Katarzyny i Wiadysiawa Deglerow przyblizaj^ce fragment dziejow Fa-
bryki Zapaiek. Kolejna ksi^zka to Historia Zakladdw Mechaniczno-Precyzyjnych 
Mera-Blonie 1953-2003, ktorej autor, Jerzy Bezpaiko, jest aktywnym czionkiem 
Towarzystwa. 

O d poczqtku swego istnienia Towarzystwo wspoipracowaio z wieloma orga
nizacjami i instytucjami: spoidzielnia mieszkaniowa, szkoiy, Zakiady „Mera", 
kluby miodziezowe, zwi^zek emerytow i rencistow, organizacje kombatanckie, 
placowki muzealne i bratnie towarzystwa regionalne, Bioiiski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Klub Seniora, Stowarzyszenie O Usmiech Ucznia, a przede wszyst-
k im Centrum Kultury (dawniej: Osrodek Kultury), ktorym od lat z godnym 
uznania efektem kieruje dyr. Dariusz Sitarski. 

Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej miaio i ma to szczf scie, ze zwi^zaio 
sif z n im wiele osob znajduj^cych autentyczn^ satysfakcjf w dziaialnos'ci spo-
iecznej. Bez ich zaangazowania i poswifcenia nie byioby tak istotnych dokonaii. 
Przez ponad trzydzies'ci lat Towarzystwem kierowai dr Wiadysiaw Nowakowski, 
spoiecznik oddany bezgranicznie tej dziaialnosci; jego inicjatywy i zasiugi za-
chowujemy we wdzif cznej pamif ci. Zawsze tez cieszyio sif Towarzystwo i cieszy 
nadal przychylnosci^ wiadz miejskich. Zarowno poprzedni burmistrzowie, Ewa 
Tuzimska, Janusz Adamski, Zbigniew Stfpieii, jak i obecny burmistrz Zenon 
Reszka oraz jego zastfpca Marek Ksi^zek zyczliwie wspierali i wspieraj^ zarz^d 
w statutowych dziaianiach. 

Dzisiejszy czas niesie nowe wyzwania. Po latach rozmow, planow, zamierzeii 
wspolnie tworzymy w Poniatowce Muzeum Ziemi Bloriskiej. Juz wkrotce dwo
rek ksifcia Jozefa Poniatowskiego zacznie tftnic nowym zyciem, nadal wi^z^c 
przesziosc z terazniejszosci^ i przysziosciq. Wielowiekow^ historic Bionia bf-
dzie przypominac zwiaszcza tym, ktorzy dopiero wkraczaj^ czy bfd^ wkraczac 
w wiek szkolny, w dorosiosc. Pifkne to i odpowiedzialne zadanie. Kontynuacja 
wieloletnich dziaiah Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bioiiskiej, ktore bfdziemy 
realizowac nadal, juz wspolnie z Muzeum, tak jak i dot^d „z miiosci do ziemi 
ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku przesziych pokoleii Polakow". 
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Zarz^d, od lewej: Joanna Gmyrek, Mirosiawa Pawlak, MieczysJaw Ziental, Elzbieta Tryniszewska, 
Roman Nowoszewski, Seweryn Chrusciriski (nie wchodzi w skJad zarzadu), Leszek Kozlicki, 

Halina Treliriska, Jadwiga WJodarska, Anna Jaworska-Jasiewicz 
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2011 

25 marca odbylo si^ zebranie sprawozdawczo-wyborcze koricz^ce X I V kaden-
c]q w latach 2007-2011. W glosowaniu tajnym wybrano Zarz^d X V kadencji na 
lata 2011-2015, wskladzie: 

Zarz^d 
prezes Roman Nowoszewski 
wiceprezes Mirosiawa Pawlak 
sekretarz Joanna Gmyrek 
skarbnik Elzbieta Tryniszewska 
czionkowie: 
Anna Jaworska-Jasiewicz 
Leszek Kozlicki 
Halina Treliriska 
Jadwiga Wlodarska 
Mieczyslaw Ziental 

Komisja Rewizyjna 
Regina Laskowska - przewodnicz^ca 
Alicja Cecerska-Zabka 
Danuta Nowakowska 

29 kwietnia „na Rynku przed Ratuszem odbylo si^ otwarcie sciezki histo
rycznej po Bloniu z udzialem niemal 500 uczniow Szkoly Podstawowej nr 2 
z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka. Dzieci ubrane w biale lub 
czerwone koszulki, z pomponami w tych samych kolorach w r^ku, utworzyly 
wielkq bialo-czerwon^ zyw^ „flagf", ktora z wysoka trochq przypominala ksztal-
tem kontury Polski. Happening na Rynku pol^czony byi z symbolicznym otwar-
ciem sciezki historycznej po zabytkach Bionia, ktora powstala dzi^ki wspolpracy 
wiadz gminy Blonie, Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bloiiskiej oraz Stowarzysze
nia „ 0 Usmiech Ucznia" dzialaj^cego przy Szkole nr 2. 



Sciezka obejmuje dziewi^c tablic, w tym jedn^ zbiorows^, dwie podwojne. 
Tablice dotycz^ najwazniejszych historycznych miejsc w Bfoniu: Rynku, Ratu-
sza, Poniatowki, straznicy, koscioiow, plebanii, bioiiskich cmentarzy, stacji ko-
lejowej, „Mery" oraz grodziska na Lysej Gorze. Autorem tekstow, ktore znalaziy 
si^ na tablicach, jest Roman Nowoszewski, autorem wi^kszosci zdj^c - Dariusz 
Lewiiiski. Na tablicach oraz w Przewodniku po sciezce znajduj^ si^ takze foto
grafie wykonane przez Piotra Bielawskiego oraz zdj^cia uzyczone przez Jerzego 
Bezpaiko". 

Aldona Cyranowicz („BIS") 



7 maja Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinos zaprosiio na Powiatowy Prze-
gl^d Tworczosci Ludowej. 
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13 maja, wyjazd do Teatru 6 Piqtro na przedstawienie Fredro dla doroslych -
m^zow i zon. Fredrowska komedia Mqz i zona przeniesiona w nasz X X I wiek. 
Czy miiosc i maizeristwo mog^ is'c w parze? 

19 maja w Mateczniku Mazowsze Centrum Folklorystycznym w Karolinie, 
czyli w siedzibie Zespoiu Mazowsze, odbyi si^ wernisaz wystawy „Polskie k l i -
maty", obrazow czionkow sekcji malarskiej, ktor^ w ramacli Bioriskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku prowadzi Anna Sobierajska. W wernisazu uczestniczyia 
liczna grupa siuchaczy Uniwersytetu oraz czionkow Towarzystwa Przyjacioi Zie
mi Bionskiej. 

20 maja poiozono piyt^ nagrobn^ na mogile Janka Ulricha. W ramach To
warzystwa Przyjacioi Ziemi Bioiiskiej dziaia sekcja Pro Memoria zajmuj^ca si^ 
historycznymi nagrobkami na cmentarzu rzymsko-katolickim. Staraniem tej 
sekcji umieszczono tabliczk^ na grobie Henryka Karczewskiego i odnowiono 
grob Jana Ulricha, ucznia klasy V I I I Szkoiy im. T. Czackiego w Warszawie. Byi 
ochotnikiem 214 Puiku Uianow, miai 
zaledwie 18 lat, gdy polegi 22 sierpnia 
1920 roku w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej. Dzi^ki inicjatywie Jerzego 
Oziemskiego renowacj^ grobu i piytq 
pami^tkow^ sfinansowaiy gospodar-
stwa rolne Kuzmihskich, Oziemskich 
i Zalewskich. 

Na nowej piycie, zharmonizowanej 
z oryginalnym pomnikiem, znajdu-
je si^ napis: „Pamiqci Janka Ulricha 
i wszystkich polegiych w obronie Pol-
ski przed bolszewick^ nawaiq. Bionia-
cy. 1920-2011". Dzi^ki inicjatorowi 
oraz fundatorom nie gasnie pamifc 
o gimnazjaliscie z Bionia. Moze do-
czekamy si^ ulicy jego imienia, a moze 
zostanie upami^tniony w inny, godny 



21 maja Marianna Frydrych, Mirosiawa Pawlak, Jerzy Andrzej Pawlak i Ro
man Nowoszewski uczestniczyli w Podkampinosie w spotkaniu z Grzegorzem 
Kostrzew^-Zorbasem, na promocji jego ksi^zki Mazowsze 24. Wspolautorem 
publikacji jest Karol Lech Czubkowski. 

I czerwca, ogloszenie konkursu Ziemia Bloiiska w Zieleni i Kwiatach. 

10 czerwca Elzbieta Tryniszewska uczestniczyia w Kopernikaliach zorganizo-
wanych Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikoiaja Kopernika. 

10 czerwca w inauguracji X I I I D n i Bionia i uroczystym nadaniu godnosci 
honorowego obywatelstwa Bionia Halinie Ziental uczestniczyli Joanna Gmyrek, 
Mirosiawa Pawlak, Jerzy Andrzej Pawlak, Elzbieta Tryniszewska i Roman No
woszewski. Do serdecznych gratulacji zlozonych Laureatce w imieniu Towarzy
stwa dol^czylismy album ze stosownym wpisem. 

14 czerwca. Ponad mil ion ludzi mieszka w wianuszku miast, miasteczek i wio-
sek otaczaj^cych Warszawy, a zaludnienie w tym okrqgu wzrasta z roku na rok, 
kosztem przyrody - pol, l^k, lasow. Pot^znieje cementowa rzeczywistosc, ubo-
zeje natura. O potrzebie zachowania rownowagi mi^dzy tymi dwoma s'wiatami 
mowi l Grzegorz Kostrzewa-Zorbas na spotkaniu zorganizowanym w Centrum 
Kultury przez Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bloiiskiej i Bioiiski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Polityk i samorz^dowiec, zorientowany w problemach Cen-
tralnego Mazowsza, mowi l tez o wyzszosci komunikacji szynowej nad samo-
chodow^, o potrzebie rozwoju kultury i edukacji, o koniecznosci dobrego per-
spektywicznego planu dla calego Mazowsza. A wszystko to w nawi^zaniu do 
ksi^zki Mazowsze 24, ktor^ napisal wspolnie z Karolem Lechem Czubkowskim. 
Jeden z rozdzialow ksi^zki przedstawia siedem plusow idealnej miejscowosci, do 
ktorych zaliczono: tozsamosc, mark^, zacisznosc, przyrody, jakosc zycia, komu
nikacji , spolecznosc. Czy Blonie zyska kiedys' miano miasta idealnego? 

I I sierpnia. W polskim kalendarzu historycznym nie ma miesi^ca, w ktorym 
nie przypadalaby rocznica bohaterskich wydarzeri z przesziosci. Bohatetskich, 
ale i krwawych, tragicznych. Powstania i rewolucje, zrywy niepodleglosciowe, 
narodowosciowe, a takze protest przeciwko panuj^cemu rezymowi - dwiescie 
i sto lat temu, ale takze za naszej pami^ci, niedawno, przed kilkudziesi^ciu laty. 
Do okresleri wielu wydarzeri historycznych wprowadzono nazwy miesi^cy z pol
skiego kalendarza, wi^c mowimy powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. 



wypadki marcowe i grudniowe, lub po prostu Marzec 1968, Grudzieri 1970. 
Polski kalendarz pami^ci nie pozwala zapomniec bohaterow narodowych o po-
wszechnie znanych nazwiskach, ale przywolujmy w myslach rowniez zolnierzy, 
ktorych imiona wspominaj^ juz tylko najblizsi, czcimy tez pami^c o polegiych 
i pochowanych bezimiennie, cz^sto we wspolnych mogilach. 

Kazdego sierpnia odzywa pami^c o wydarzeniach z przeszlos'ci, o wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Wiele faktow z tamtej wojny odeszlo juz w zapomnienie, wi^c 
powtarzajmy to, o czym wiemy, przekazuj^c mlodszym pokoleniom bezcenn^ 
wiedzy. Na scianie polnocnej kosciola sw. Trojcy prawie 90 lat temu umieszczo
no kamienn^ tablicq pami^tkow^ z wyrytym napisem. Warto, by przechodz^cy 
obok przystan^li bodaj na chwil^, przeczytali umieszczone tam slowa i zadu-
mali si^ nad n imi . Na tej marmurowej piycie wyryto inskrypcj^: „Bioniacy po-
legli w obronie Ojczyzny. 1918-1920". Ponizej zas, w porzqdku alfabetycznym 
umieszczono osiem nazwisk tych, co za nasz^ ojczyzny oddali wiasne zycie. 
Przypomnijmy te nazwiska, zastrzegaj^c i tiuraacz^c si^, ze nie o kazdym z wy-
mienionych mozemy powiedziec dostatecznie wiele, ze nikt nie zadbai o to, by 
zebrac podstawowe informacje o bohaterskich zoinierzach bioniakach. A ŝ  to: 

Nikander Baranowski - ochotnik, syn Bolesiawy Baranowskiej, wowczas se
kretarza gminy Pass, miai 19 lat, gdy zgin^i w 1920 roku; 

Walenty Kazmierczak - o ktorym brak nam podstawowych informacji; 
Zenon Malinowski - miody ochotnik, ze znanej bioiiskiej rodziny, stryj sp. 

Romana Malinowskiego; 
Aleksander Miiosiawski - niepelnoletni, siuzyi jako ochotnik pod rozkazami 

pik. Roll, zgin^i pod Brzezanami, pochowany w nieznanej mogile zbiorowej; 
Wiadysiaw Milczarek i Aleksander Szatanek - brak informacji; 
Jan Ulr ich - uczeri gimnazjum, ochotnik w 214 Puiku Uianow, miai 18 lat, 

gdy polegi 21 sierpnia 1920 pod Warszawy, zapisany we Wrzesniowej ksi^dze 
chwaly kawalerii polskiej na liscie polegiych uianow (pozycja 3603); 

Artur Winenberg (Wineberg) - harcerz, ochotnik w 1 Warszawskim Batalionie 
Odsieczy Lwowa, polegi w czasie ataku na bagnety pod Stawczanami 19 kwietnia 
1919, miai 19 lat. Pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. 

Pod nazwiskami na tablicy widnieje napis: „Czesc Bohaterom. 5 V 1922. 
Obywatele m. Bionia". 

Ale na owych osmiu nazwiskach nie koriczy si^ lista bioniakow, ktorzy brali 
udziai w wojnie 1919-1920 i maj^ swe groby na naszym cmentarzu, bowiem byli 
to rowniez: 

Aleksander Cieslak - legionista, pozniej komendant policji w Bioniu; 
Kpt. Grudziiiski - oficer siuzb weterynaryjnych, kawaler Krzyza Niepodlegiosci; 



Romuald Kohutnicki - po ucieczce z niewoli bolszewickiej w 1920 roku 
w stopniu podpulkownika byi w bitwie warszawskiej szefem sztabu 11 Dywizj i 
Piechoty, w ktorej wakzyl do koiica wojny, odznaczony Krzyzem Kawakrskim 
Vir tu t i Mi l i tar i , pozniej pulkownik, wieloletni dowodca 80 Puiku Piechoty; 

Tadeusz Kulisiewicz - uczeii gimnazjum, ochotnik, walczyl w 212 Puiku Uia
now, pozniej porucznik w 2 Puiku Uianow Grochowskich; 

Jan Lebiedzihski — odznaczony Medalem Niepodlegiosci; 
Boleslaw Maczubski - pochodzil z Maczub na Kresach, zolnierz Legionow Pilsudskie-

go, spokrewniony z rodziny Kruciriskich, po wojnie osiadl w Bloniu, tu tez pochowany; 
Andrzej Uthke - porucznik, potem kapitan artylerii, przeszedl cal^ kampani^ 

1918-1920 w 3 Dywizj i Legionow, pozniej pulkownik, dowodca 27 Puiku Arty
lerii Lekkiej, odznaczony Krzyzem Srebrnym Orderu Wojskowego Vir tut i M i 
litari (1921) oraz Krzyzem Ziotym Orderu Wojennego Vir tu t i Mi l i tar i (1972). 

Na bloiiskim cmentarz nie ma grobu dra Grzegorza Nowakowskiego, kapi-
tana, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i I I wojny swiatowej, burmistrza 
Bionia w latach 1934-1938. O d pazdziernika 1939 byljeiicem wojennym, zmarl 
w oflagu zarazony tyfusem. Miejsce pochowku nieznane. 

Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej w ramach swej statutowej dzialalnosci 
gromadzi informacje o ludziach i wydarzeniach z przesziosci. Wci^z jednak napoty-
kamy na biale plamy dotycz^ce faktow, jakie mialy miejsce w naszej malej ojczyz-

Delegacja TPZB - Halina Treliriska, Leszek Kozlicki i Elzbieta Tryniszewska 
- skiada kwiaty przed Pomnikiem Hymnu Narodowego 



nie. BuduJÊ ce jest jednak to, ze w miar^ naszych staraii wzrasta spoieczna s'wiado-
mosc potrzeby dokumentowania zdarzeii sprzed lat. Coraz to nowe osoby wl^czaj^ 
si^ w dzialania, ratuj^c od zapomnienia to, co jeszcze drzemie w ludzkiej pami^ci 
i znajduje potwierdzenie na starych, pozolklych dokumentach, fotografiach. 

Ponawiamy gor^cy apel o dzielenie si^ z nami kazd^ informacje historyczn^ 
0 swych przodkach lub znajomych, kazdym dokumentem, zdj^ciem sprzed lat. 
Czas nieublaganie zaciera pami^c o przesziosci, niszczy tez zabytki materialne, 
w tym groby, jak na przykiad grob Janka Ulricha, ktory przez pierwsze lata po-
wojenne otaczaiy opiek^ bioiiskie harcerki, a pozniej rodzina Kosiiiskich. Czesc 
ich pami^ci! 

Powyzsze siowa, poswi^cone pami^ci Janka Ulricha i innych bioniakow -
uczestnikow wojny polsko-bolszewickiej, zostaiy odczytane przez Romana Nowo-
szewskiego podczas mszy odprawionej w kosciele sw. Trojcy w intencji polegiych 
w 1920 roku, w ramach uroczystosc! zorganizowanej przez Burmistrza, Rad^ 
Miejske oraz zwi^zki kombatanckie i Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bioiiskiej. 

19-25 sierpnia czterdziestosiedmioosobowa grupa osob z Bionia i okolic wy-
jechaia na autokarow^ wycieczk^ do Wioch. „Trasa wiodia przez Polsk^, Czechy 
1 Austria, pierwszy nocleg miai miejsce we wioskim Tarvisio, niedaleko granicy 
z Austria, a pozniej — pi^ciodniowy maraton, z noclegami w Rimini , Palestrina 
i znow w drodze powrotnej w Tarvisio, poprzez Wenecj^, Asyz, Rzym, Monte 
Cassino, Manoppello. W prawie czterdziestostopniowym upale nie byi to wy-
poczynek fizyczny, ale mimo to - dobry relaks kulturalny. Urzekia nas pi^kna 
flora Wioch, a przede wszystkim bogactwo zabytkow architektury tego kraju. 
W Wenecji - podroz stateczkiem z portu na pi. sw. Marka, zwiedzanie bazyliki, 
przechadzka nad kanaiami z gondolami, zwiedzanie okolic przy mos'cie di Rialto 
na Canal Grande. W Asyzu — zwiedzanie bazylik. W antycznym Rzymie zwie
dzanie Bazyliki s'w. Pawia, przejazdzka metrem i obowi^zkowe ogl^danie murow 
Koloseum, Forum Romanum, wzgorza na Kapitolu, obserwacja pifknej architek
tury budowli Oitarza Ojczyzny i kolumny cesarza Trajana przy pi. Weneckim. 
W Rzymie barokowym - siynne schody przy pi. Fliszpariskim, Fontanna di Tre-
vi, Fontanna Czterech Rzek przy pi. Navona. Watykan to zwiedzanie kompleksu 
muzeow z dzieiami znanych mistrzow malarstwa, rzezby i ziotnikow oraz zwie
dzanie Bazyliki sw. Piotra, w ktorej znajduje si^ grob bi . Jana Pawia I I . Niezapo
mniane wrazenie z pobytu na wzgorzu Monte Cassino z odbudowanym pi^knym 
klasztorem, caikowicie zniszczonym w maju 1944 roku podczas atakow aliantow 
na niemieckie oddziaiy broni^ce siq na tym wzgorzu, ale przede wszystkim pobyt 
na Cmentarzu Polskich Zoinierzy polegiych w zwycifskiej wake z Niemcami. 



W natarciu zgin^io 924 naszych zoinierzy, 2930 zostaio rannych, a za zaginio-
nych uznano 345. Na grobie gen. Andersa w imieniu Towarzystwa Przyjacioi 
Ziemi Bioiiskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bionie ziozylismy wieniec i za-
palilismy znicze. Koiicowym etapem wycieczki byio zwiedzanie w Manoppello 
na poiudniu Wioch Bazyliki Swiqtego Oblicza. Trasa naszej podrozy liczyia po
nad 4000 km. Fotoreportaz z podrozy, w postaci pokazu 1050 slajdow ze zdj^c 
pozyskanych od uczestnikow wycieczki, wykonai pisz^cy te siowa". 

Jerzy Bezpaiko („BIS") 

17 wrzesnia z inicjatywy Jerzego Oziemskiego odbyia sif przy kosciele Naro-
dzenia Paiiskiego uroczystos'c zasadzenia d^bow pamiqci oraz odsioni^cie tabli
cy pami^tkowej poswi^conej dwom mieszkaricom Bionia, mjr. Stefana Szparagi 
i por. Stanisiawa Kulisiewicza, zamordowanych przez N K W D . 

Stefan Szparaga urodzii si? w 1886 roku w Warszawie. Jako miodzieniec dzia-
iai w ruchu niepodlegiosciowym, za co po rewolucji 1905 roku zostai zesiany na 
Syberi?. Tam, w Tomsku, ukoiiczyi medycyn?. Po wybuchu I wojny swiatowej 
zostai zmobilizowany do armii rosyjskiej i przez trzy lata walczyi z Niemcami. 
Po wybuchu rewolucji bolszewickiej znow znalazi siq na Syberii, sk^d w roku 
1921 udaio mu siq wydostac. Wroci i do Warszawy, gdzie jako lekarz wojskowy 
w stopniu porucznika zostai zatrudniony w komitecie do walki z epidemiami. 
W kohcu lat dwudziestych przez Wielui i i Sochaczew trafii do Bionia, gdzie zo
stai lekarzem powiatowym, leczyi tez w Kasie Chorych i prywatnie. Byi spoiecz-
nikiem wrazliwym na ludzk^ biedq. W roku 1938 wybudowai przy dzisiejszej 
ulicy Nowakowskiego will?, w ktorej miesciia siq Kasa Chorych. Po mobilizacji 
we wrzesniu 1939 trafii do obozu jenieckiego w Starobielsku. W 1940 roku zo
stai zamordowany w Charkowie strzaiem w ty i giowy. 

Stanisiaw Kulisiewicz urodzii siq w 1906 roku w Wolicy koio Bionia. Ukoiiczyi 
Wyzsze Szkoi? Handlow^ w Warszawie, a pozniej szkoiq podchor^zych we Wlodzi-
mierzu Woiyiiskim, w 1932 roku otrzymai awans na podporucznika. Do wybuchu 
wojny prowadzii w Bioniu skiad materiaiow budowlanych, opaiu, nawozow i ma-
szyn rolniczych. Ranny w czasie kampanii wrzesniowej, zostai wziqty przez Armiq 
Czerwone do niewoli i umieszczony w Kozielsku, sk^d przysiai do rodziny jeden list. 
Zostai zamordowany strzaiem w tyi giowy w Katyniu w 1940 roku. W jego symbo
licznym grobie na bioriskim cmentarzu syn ziozyi ziemi? przywiezione z Katynia. 

Trzeci d^b pamiqci przypomina Andrzeja Przewoznika, ktory od 1 wrzesnia 
1992 do 10 kwietnia 2010 - zgin^i w katastrofie smoleiiskiej - peinii funkcj? 
sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamiqci Walk i Mqczeiistwa. 



27 pazdziernika Zarz^d Koia nr 7 Polskiego Zwi^zku Emerytow, Rencistow 
i Inwalidow zaprosii na spotkanie z okazji Dnia Seniora, reprezentowala nas 
Elzbieta Tryniszewska. 

Do uczestnikow spotkania 
z okazji dnia seniora 2011 

Przesianie 

Najlepsze siq zyczenia — marzeri speinienia! 
Bo coz piekniejszego, niz wiasnie marzenia! 

M amy juz emerytur?, mamy, 
wiqc speiniajmy dawne plany. 

Poki jeszcze siuzy zdrowie, 
uzywajmy co siq zowie! 

Peine gars'cie czerpmy smiaio, 
n im odmowi rozum, ciaio. 
Jedni se wiecznie miodzi, 

inni wiecznie starzy, 
to sprawa charakteru, 

a nie kalendarzy! 
* 

Milego spotkania, ciepiej atmosfery, 
radosnej zabawy i jak najlepszych wspomnieii 

w imieniu 
Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bloriskiej 

zyczy uczestnikom spotkania 
Roman Nowoszewski 

rowniez senior 

Bionie, 27 pazdziernika 2011 

16 listopada uczestniczylismy w jubileuszu 65-lecia Biblioteki Pedagogicznej 
w Grodzisku Mazowieckim. 



20 listopada. W roku 1930 ukazala siq publikacja Przyczynek do dziejdw m. 
Bionia, ktorej autorami byli lekarz Grzegorz W. Nowakowski i nauczyciel Jan 
Kamosiiiski, a druk wykonano w bloriskiej drukarni. Do naszych dni dotrwa-
lo niewiele oryginalnych egzemplarzy, kr^z^ wi?c z r^k do r^k odbitki ksero-
graficzne Przyczynku, wielokrotnie tez mowiono o potrzebie wydania reprin-
tu. PodjqJo siq tego zadania Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bioriskiej, wydaj^c 
ksi^zk? nakiadem Urz?du Miejskiego w Bioniu, z pein^ s'wiadomosciq zarowno 
zalet, jak i niedoskonaios'ci publikacji sprzed lat ponad osiemdziesiqciu. W nie
ktorych miejscach praca zestarzaia siq, gdyz badania historyczne wniosiy nowe 
ustalenia. M i m o to ksi^zka wci^z moze bye przydatna osobom zainteresowa-
nym przesziosci^ naszego miasta. 

24 listopada w Poniatowce miaio miejsce uroczyste zakoriczenie konkursu 
Bionie w Zieleni i Kwiatach, na ktore przybyli laureaci: Barbara i Henryk Delis, 
Maryla Kios, Zofia i Tadeusz Kryriscy, Sabina Krysztofik, Albina i Ryszard No-
wakowie, Maria i Kazimierz Nowiccy, Marianna Rozniecka, Lidia Sierakowska 
oraz Krystyna i Mirosiaw Wojakowscy. Na planszach zaprezentowano fotografie 
ogrodkow, balkonow i przydomowych kwietnikow, wiqc byia okazja zarowno 
do porownari plonu tegorocznego konkursu z poprzednimi, jak i do ogolniej-
szych uwag i refleksji o wygl^dzie naszego miasta, w ktorym, dzi?ki wspolnym, 



wieloletnim staraniom mieszkaricow i wiadz - a takze naszego Towarzystwa -
widzimy coraz wi?cej kwiatow i ziekni, a coraz mniej bezmyslnie wyrzucanych 
smieci, odpadow, zdewastowanych drzew czy iawek. Chociaz problem smieci 
wci^z czeka na skuteczne, systemowe rozwiqzanie. 

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ksi^zkowe, ktore wrqczai burmistrz 
Marek Ksi^zek (fotografia obok). A pozniej obejrzelismy przygotowany przez 
Jerzego Bezpaiko film, ukazuj^cy pi?kno Bionia na fotografiach Izabeli Brzeziii-
skiej. Te same do my, skwery, ulice ogl^dane w roznych porach roku: w letnim 
siohcu, jesiennym ziocie i zimowej bieli. Nastrojowe, wr?cz bajeczne obrazy nie-
dostrzegane na co dzieii przez nas, zapqdzonych, zabieganych, zajqtych wiasnymi 
sprawami. Pi?kno jest wokoi nas, tylko nie zawsze je widzimy — zauwazyi ktos 
w czasie rozmow przy ciastkach i herbacie. 

30 listopada Roman Nowoszewski poprowadzii w Ratuszu lekcj? biblioteczn^ 
dla miodziezy z klasy la Liceum Ogolnoksztaic^cego im. Wiadysiawa Broniew-
skiego w Bioniu, pod opiek^ Mon ik i Wolskiej. Lekcja miaia na celu przybli-
zenie miodym siuchaczom burzliwej i tragicznej historii naszego miasta otaz 
przedstawienie dokumentow, zapiskow, zdj?c i ksi^zek traktuj^cych o tych wy
darzeniach. Poczynaj^c od najstarszego dokumentu pismienniczego, ktorym jest 
sredniowieczny inkunabui, dzieio kaznodziei Mikoiaja z Bionia, pokazywany 
miodziezy podczas spotkania. 



Od lewej: Wanda Kaminska, Izabella Milczarek, Mirosiawa Pawlak, Henryk Meissner, 
burmistrz Zenon Reszka, Jadwiga Bieiikowska, Teresa Czuprynska, 

Anna Nowakowska, Irena Jaworska, 

Od lewej: Wanda Kaminska, Izabella Milczarek, Mirosiawa Pawlak, 
Krystyna MarszaJek, Henryk Meissner 

1 grudnia. Ogloszenie konkursu „Bioriskie drzewa" zorganizowanego wspol
nie ze Stowarzyszeniem „ 0 Usmiech Ucznia". 

2 grudnia Szkoia Podstawowa nr 1 im. Mikoiaja Kopernika zaprosiia do udzia-
i u w malowaniu bombek rqcznie zdobionych przez uczniow, sympatykow i wszyst
kich ludzi dobrej woli. A pozniej byia licytacja bombek. Trzeba byio to widziec!... 



8 grudnia. Wieczor poetycko-malarski Wandy Kamiiiskiej i Mirosiawy Paw
lak, absolwentek Liceum Ogolnoksztalcecego w Bioniu. Byio to kolejne spotka
nie prezentuj^ce naszych lokalnych tworcow. Wanda Kamiiiska pisze wiersze, 
wiasnie wydaia nastfpny tomik, siuchalismy utworow z tego zbiorku i najnow-
szych, jeszcze niedrukowanych. Z kolei Mirosiawa Pawlak rozwiesiia na scianach 
Poniatowki obrazy olejne swego pfdzla, udowadniaj^c, ze nigdy nie jest za pozno, 
by odkryc w sobie zyik? artystyczn^. Do pari doi^czyi Henryk Meissner, ktory 
zaprezentowai wiasne rzezby w drewnie, z uznaniem ogl^dane przez zebranych. 

9 grudnia odbyio siq trzecie otwarte spotkanie byiych pracownikow bioiiskiej 
Mery, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bioiiskiej, tym ra-
zem w Centrum Kultury. Podobnie jak poprzednie spotkania stworzyio mozli-
wos'c odnowienia kontaktow, podzielenia siq wspomnieniami. Mozna tez byio 
obejrzec uratowane od zniszczenia fotografie ze zbiorow zakiadowych i pomo-
wic o gromadzeniu eksponatow do k^cika pamiqci o Merze, ktory zasiuguje 
na wyodrqbnienie w przysziym bioiiskim muzeum. Spotkanie prowadzii Kazi
mierz Tuzimski, a kolezeiiska atmosfera sprzyjaia wymianie pogl^dow i uwag 
na histori? zakiadu, jego rozwoj i upadek. O Centrum Kultury opowiedziai bur
mistrz Zenon Reszka, informuj^c tez o trwaj^cej przebudowie dawnego hotelu 
robotniczego, w ktorym przeciez mieszkaio wielu pracownikow zakiadu, takze 
niejeden sposrod obecnych na tym spotkaniu. To ostatni moment, by popatrzec 
na hotel w jego dawnej funkcji, niebawem stanie siq budynkiem komunalnym. 

W dyskusji zabraio gios wielu zebranych. Byiy wspomnienia, polemiki i aneg-
doty, a w przerwie skromny poczqstunek. Spotkanie obfotografowaia Izabela 
Brzeziiiska, na filmic utrwalila Katarzyna Natkaiiska, zas Jerzy Bezpaiko prze-
niosi reportaze na CD. 



2012 

13 stycznia Zarz^d Towarzystwa spotkai siq z Marianne Nowick^, inauguru-
jec cykl „Blonie mojej mlodosci". Pani Marianna, ktorej gratulujemy doskonaiej 
pamiqci, opowiadala o przedwojennym Bloniu, prowadz^c nas uliczkami i przy-
pominajec ludzi, domy, zdarzenia z tamtych lat. 

19 stycznia, w dniu jubileuszu 90 urodzin Heleny Dyngler pospieszylismy do 
jubilatki z zyczeniami. Pani Helena urodzila siq i przezyla mlode lata w Warsza
wie, sk^d po upadku powstania warszawskiego wyemigrowala i osiadla w na
szym miescie. Mieszka tu do dzis', Blonie stalo siq jej male ojczyzne, nie wyob-
raza sobie, by moglo bye inaczej. O d trzydziestu lat jest czionkiem Towarzystwa 
Przyjacioi Ziemi Bloriskiej. Z usmiechem powiada, iz zapytana kiedys, dlaczego 
ona, urodzona jako warszawianka, wstepila do bioiiskiego Towarzystwa, odrze-
kla, ze skoro z wlasnego wyboru zwiezala siq z Bloniem, to interesuje je prze
sziosc, historia i wszystko, co dotyczy tego miasta. Ad multos annos, pani Heleno! 

22 stycznia, w 149 rocznic? powstania styczniowego, ktore wybuchlo 22 stycz
nia 1863 roku, z inicjatywy Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bloiiskiej na grobie 
powstaiica Andrzeja Wesolowskiego jego rodzina, burmistrz Zenon Reszka, 
delegacje Towarzystwa oraz Bioriskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i osoby 

prywatne zlozyli kwiaty. 
Gdy wybuchlo powstanie, A n 

drzej Wesolowski mia i 16 lat, 
mimo tak mlodego wieku znalazi 
siq w szeregach walczecych. Po 
upadku powstania czekal go los po-
dobny do innych uczestnikow zry-
wu niepodleglos'ciowego - wywoz 
na zeslanie i utrata majetku. Tylko 
dziqki temu, ze byi niepelnoletni, 
rodzicom udalo siq uratowac go 
od wywozki na Sybir i ocalic swoj 
majetek ziemski w Radonicach. Po
przez wspomnienie najmlodszego 
z bioiiskich uczestnikow powstania 
oddalismy hold i czesc wszystkim 
powstaiicom z Bionia, zarowno 

Helena Dyngler 



znanym, jak i bezimiennym. 2 3 
A wiemy, ze w szeregach po-
-staiiczych wakzyh rowniez: 
Wincenty Tepiiiski, Wincenty 
Ziehhski, Wi lhe lm Gutkow-
ski, P^tek (imi? niewiadome) 
oraz Jozef Jaworski. Po upad
ku powstania czterej pierwsi 
zostali zeslani na Sybir, ostatni 
wyemigrowai za granicq. Byli 
zapewne jeszcze inn i powstaii-
cy z Bionia, ak o tych, ktorzy 
zginqli, zatarla siq pamiqc, zas 
ci, CO przezyli i uniknqh zsyl-
k i , nie otrzymali pozniej na 
swych grobach stosownej in-
skrypcji, nie pozwalali na to 

rosyjscy zaborcy (grob Wesolowskiego powstai po odzyskaniu niepodlegiosci 
w 1918 r.). 

Z cmentarza przeszlismy do Poniatowki, gdzie Jerzy Oziemski przypomnial 
wymienionych wyzej powstaiicow oraz niektore wydarzenia tamtych tragicz
nych dni, m.in. bitw? pod Bud^ Zaborowsk^ (Zaborowem Lesnym) stoczon^ 
14 kwietnia 1863. Byli z nami rowniez potomkowie Andrzeja Wesolowskiego, 
ktorzy specjalnie na tq uroczystosc przyjechali do Bionia - rozproszona rodzina 
odnajduje siq po latach, a nasza uroczystosc byia kolejne okazje do pokoleniowe-
go spotkania i dzielenia siq archiwalnymi wiadomosciami o przodkach. Zas poz
niej chor Spiewajecy Senior przy Centrum Kultury, pod batute Jana Sobieskiego, 
uswietnil swym wystqpem uroczystosc, wykonuj^c wi^zankq piesni i kol?d po-
wstaiiczych, sluchanych zawsze chqtnie, z zadum^. 

26 stycznia Zarz^d Kola nr 7 Polskiego Zwi^zku Emerytow, Rencistow i I n 
walidow zaprosil na bal z okazji Dnia Babci i Dziadka, reprezentowala nas El
zbieta Tryniszewska. 

28 stycznia. Zabawa w restauracji Pod Lwami. Tak udana, ze na zyczenie 
uczestnikow w trzy tygodnie pozniej (18 lutego) zorganizowalismy w tym sa-
mym miejscu nastqpny bal karnawaiowy. 



9 lutego spotkalismy siq z chorem Spiewaj^cy Senior przy Centrum Kultu
ry, by w karnawaiowym nastroju porozmawiac i pospiewac, smakuj^c p^czki, 
z herbate, lampk^ wina. Chorzysci przyszli prosto z proby, rozspiewani, wiqc 
tym latwiej bylo o kolejne piosenki, przy akordeonowym akompaniamencie Jana 
Sobieskiego. Nasza wspolpraca z chorem ma wieloletni^ tradycjq, a ten karna
waiowy wieczor, nie pierwszy zreszt^, stanowil potwierdzenie, iz spotykamy siq 
nie tylko przy oficjalnych, uroczystych okazjach, ale i po kolezeiisku, przy pu-
szystych p^czkach z piekarni Emi l i i , Jerzego i Remigiusza Piotrowskich, ktorym 
dziqkujemy za ufundowanie tych slodkosci, wpisuj^c wielokrotnych sponsorow 
na Zlote List? Dobrodziejow Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bloiiskiej. 



28 lutego odbyio si? doroczne zebranie sprawozdawcze. Zarz^d ziozyi sprawo-
zdanie za rok 2011, a nast?pnie poddai pod giosowanie wniosek o przyznanie ho
norowego czionkostwa Sewerynowi Chrusciiiskiemu, wieloletniemu czionkowi 
TPZB. Nasz Komil i ton od 1977 roku jest dyrektorem Domu Pomocy Spoiecz-
nej w Bramkach. Spoiecznik, inicjator wielu przedsi?wzi?c, urodzony i na staie 
zwi^zany z Bioniem, osoba znana i szanowana, trzykrotnie wchodzii w skiad 
zarz^dow TPZB. M i i o stwierdzic, iz wniosek zyskai jednomysln^ akceptacj?. 

W drugiej cz?sci spotkania odbyi si? wieczor autorski Henryka Makowskiego, 
poety i prozaika, autora dziesi?ciu zbiorow wierszy i prozy poetyckiej. Najnow-
szy tomik wierszy, Phiviejq siowa, ukazai si? nakiadem Towarzystwa Przyjacioi 
Ziemi Bioiiskiej przy wsparciu finansowym Urz?du Miejskiego w Bioniu. Siu
chalismy wierszy czytanych przez autora oraz jego wspomnieii, refleksji, uwag 
dopeiniaj^cych wiasne siowo poetyckie. Cz?ste oklaski to najlepszy dowod ser-
decznego przyj?cia przez zebranych. Zyciorys poety, mieszkaj^cego od wielu lat 
w Radonicach, przedstawii Jerzy Oziemski. 

Jerzy Oziemski, Henryk Makowsl<i, Roman Nowoszewski 



29 lutego. Podczas spotkania zorganizowanego w pierwszy rocznic? objqcia 
przez Bibliotek? Pedagogiczn^ nowego lokalu w Centrum Kultury otwarto wy-
staw? dwoch cykli linorytow lubelskiego artysty Zbigniewa Jozwika „Portrety 
pisarzy i poetow" oraz „Madonny" , przygotowany przez Bibliotek? wspolnie 
z Towarzystwem. 

13 marca, spotkanie z Sewerynem Chrusciiiskim, ktoremu wrqczono dyplom 
czionka honorowego Towarzystwa. Nastqpnie nasz gosc szczegotowo i barwnie opo
wiadai o Bloniu swojej mlodosci, wywolujqc wspomnienia, dopowiedzenia innych. 

Od lewej: "Waklcmar Janaszkiewicz, burmistrz Zenon Reszka, Jerzy Oziemski 



18 marca na zaproszenie dyr. Seweryna Chrus'-
ciriskiego wraz z Bfoiiskim Uniwersytetem Trzecie
go Wieku zwiedzalismy Dom Pomocy Spoiecznej 
w Bramkach. 

7 maja na zaproszenie Stowarzyszenia Towarzystwo 
Kampinos uczestniczylismy w Powiatowym Przegly-
dzie Tworczosci Ludowej. 

12 maja, udzial w uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
zorganizowanej dla uczczenia 30 rocznicy rejestracji 
NSZZ Rolnikow Indywidualnych „Solidarnosc". 

16 maja w wieku 87 zmarla lat Helena Kosiiiska-
-Koszewska Byia jednym z czionkow zalozycieli na
szego Towarzystwa. Przez osiem kadencji wchodzila 
w skiad kolejnych zarzydow, pelniyc w nich funkcj? 
skarbnika. Za dzialalnosc spoleczny w Towarzystwie 
zostala uhonorowana czlonkostwem honorowym. 

22 maja w ramach cyklu wieczorow „Blonie mojej mlodosci" odbylo si? 
w Poniatowce kameralne spotkanie z Zygmuntem Karlickim. Nasz gosc, oby-
watel honorowy Bionia, to nie tylko doskonaly trener i dzialacz sportowy, wy-
chowawca miodziezy, ale rowniez urodzony gaw?dziarz, o czym przekonali si? 
uczestnicy spotkania. Dzi?ki doskonaiej pami?ci opowiada o wydarzeniach 
sprzed kilkudziesi?ciu lat z takimi szczegolami, jakby mialo to miejsce wczoraj. 
Co chwila padalo a to nazwisko sportowca, a to osiqgni?ty przez niego wynik -
pami?c godna podziwu. Towarzyszyl panu Zygmuntowi w tych wspominkach 
Jerzy Andrzej Pawlak, niewiele ustqpuj^cy swemu rozmowcy w znajomosci spor-
towych wydarzeri sprzed lat. Obaj tworzyli doskonaly wspomnieniowy duet. 

Pan Zygmunt wywodzi si? ze starej bioiiskiej rodziny (ze strony ojca), do
skonale pami?ta miasto z pierwszych lat powojennych i kolejnych dziesi?cioleci. 
Opowiadai o swej rodzinie, trudnych latach wojny, okupacji, ale przede wszyst
kim o sporcie i sportowcach, ktorych wychowai setki, w tym wielu o nazwiskach 
na stale zapisanych w kronikach. Wspomnienia i anegdoty, nazwiska i zdarzenia, 
mecze, rekordy, ale i porazki.. . Uzbieraio si? tego przez lata. A dzisiejszy sport 
w Bloniu? Tez o tym byia mowa, ale raczej bez entuzjazmu, z trosk^ o przyszlosc 
i samej idei, i miodych sportowcow. 



11 czerwca uczestniczylismy w Kopernikaliach w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Mikoiaja Kopernika. 

15 czerwca na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej wziqlismy udziai w finale 
X Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Wydajemy wiasn^ ksi^zk?". 

9 czerwca w ramach D n i Bionia Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bioiiskiej za-
prosiio na wystaw? zdj?c Wiodzimierza Puchalskiego „Przyroda ziemi bioiiskiej". 
Pan Wiodzimierz robi zdjqcia od lat, i^cz^c talent fotografa z zamiiowaniem 
ekologa podgl^daj^cego s'wiat przyrody. Na wystawie na czterdziestu barwnych 
fotogramach moglismy podziwiac wazki, motyle, paj^ki, jaszczurki, a przede 
wszystkim ptaki uchwycone w ich naturalnym srodowisku lub zwabione przez 
fijtografa i nieswiadomie pozuj^ce do zdjqc, zarazem artystycznych i naturali-
stycznych. Staranna kompozycja, celne ujf cia - efekt wielu godzin podpatrywania 
ptakow i zwierz^t, bez komputerowych sztuczek stanowiqcych juz dzis niepisan^ 
fotograficzny normy. Wiodzimierz Puchalski urodzii siq i mieszka w Bioniu. Jest 
absolwentem Wydziaiu Inzynierii Srodowiska Akademii Rolniczej w Krakowie. 
O d wczesnej miodosci interesowai siq fotografiy, a wiele lat pozniej zrodziio siq za-
interesowanie ekologiy. Za temat swych zdjqc obiera najczqs'ciej przyrody, a samo 
fotografowanie uznaje za najlepszj^ foimq spqdzania wolnego czasu. 

Od lewej: Zbigniew St^pieri, burmistrz Zenon Reszka, Wiodzimierz Puchalski, Roman Nowoszews 
Barbara Swierczyiiska, Alicja Kwiatkowska 



W podzif kowaniu za sponsorowanie naszych statutowych dziaiah Mirosiawa 
i Wiodzimierz Puchalscy zostali wpisani na Zioty Listq Dobrodziejow Towarzy
stwa Przyjacioi Ziemi Bioriskiej. 

16 czerwca zorganizowalismy wycieczkq do Pilaszkowa i Bramek. Pilaszkow 
to dzis Muzeum Dworu Polskiego, Muzeum Pojazdow Konnych, zabytkowy 
park, cmentarz Zoinierzy Wrzesnia oraz Dom Opiekuiiczo-Leczniczy. 

Muzeum Dworu Polskiego prezentuje urzydzone stylowo wnqtrza, oddajyce 
nastroj dawnej siedziby szlacheckiej. W tym dworze Jan Henryk Dqbrowski 
23 czerwca 1794 roku odebrai z ryk Tadeusza Kosciuszki nominacjf gene-
ralsky. Udokumentowana historia Pilaszkowa siqga poiowy X I V wieku. Za-
mieszkiwai tu rod Pilaszkowskich, Dybrowscy, Gysiorowscy, Andrzej Ogiiiski 
(ojciec kompozytora Michaia Kleofasa), rod Campionich, Ryxowie, Jasiriscy, 
Woiowscy, Ciechanowscy i Marszewscy (do 1945) - Mieczysiaw Marszewski 
(budowniczy mostu Poniatowskiego, hodowca bydia) oraz Antoni , znany ho-
dowca krow rasy holenderskiej, a w czasie wojny kwatermistrz Zgrupowania 
„Kampinos" A K . Jedny z grupy osob, ktore w scisiej konspiracji przebywaiy 
tu w czasie okupacji, byia zona gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego z synem 
Adamem. Lata powojenne, gdy wias'cicielem Pilaszkowa byi PGR, to czas de-
wastacji dworu i caiego majytku. 



21 czerwca zwiedzalismy Milanowek. Po wysluchaniu krotkiego rysu histo
rycznego miasta-ogrodu i historii kos'cioia sw. Jadwigi Slyskiej, wqdrowalismy 
z przewodniczky Anny Jaworska-Jasiewicz uliczkami, oglydajs^c wille wielu 
slawnych mieszkaiicow, siuchajyc historii i anegdot. Spacer zakoiiczyl siodki po-
czqstunek w gos'cinnym ogrodzie Danuty i Zbigniewa Kijewskich. 

24 czerwca, zaproszeni przez Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie, 
uczestniczylismy w Rajdzie „Od chaty do chaty". Nalezaio siq stawic punktu-
alnie o godzinie dziewiytej na parkingu w Granicy, by wraz z przewodnikiem 
wqdrowac przez Puszczy do Zamczyska (miejsce dawnych osadnikow), a po po-
wrocie do Chaty - szukac kwiatu paproci. Znalazia go Elzbieta Tryniszewska, 
zasmucajyc liczny^ grupf szukajycych. A pozniej - muzyka, spiew i pocz^stunek: 
chleb ze smalcem i ciasto drozdzowe z kruszonky. 

25 czerwca odbyio siq w Poniatowce ogioszenie wynikow konkursu „Biohskie 
drzewa" i rozdanie nagrod (ksiyzki i gry), ktore otrzymali: Tomasz Acher, Maria 
Bezpaiko, Klaudia Kacprzak, Anna Kalina-Gagnelid, Kamil Rozenek, Paulina Sa-
baia oraz klasa I V Szkoiy Podstawowej nr 2 z Oddziaiami Integracyjnymi im. Janu
sza Korczaka (praca zbiorowa). Konkurs zostai gioszony przez Towarzystwo Przy
jacioi Ziemi Bionskiej oraz Stowarzyszenie „ 0 Usmiech Ucznia" i stanowii czfsc 
programu wspolfinansowanego ze srodkow Uni i Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spoiecznego, miai zwrocmy uwagq na lolq drzew w naszym zyciu. 

Autorzy prac dopeinili warunku konkursowego, opisujyc konkretne drzewa, 
bliskie sobie z jakichs wzglqdow, a byiy to opisy rzeczowe lub z nuty zadumy, h i -
storycznie lub refleksyjnie. „Konkurs nie byi iatwy, ale uwazam, ze wypadi bar-
dzo dobrze" - powiedziai burmistrz Zenon Reszka przed wrqczeniem nagrod. 
Jak podkresliia Aldona Cyranowicz, wszystkie prace oceniono ex aequo, gdyz 
kazda z nich jest bardzo indywidualna. Obszerne fragmenty prac przeczytai Ro
man Nowoszewski, a wifkszosc z nich wywoiaia ozywiony dyskusjq. Spotkanie 
dopeiniia prezentacja „Bioriskie drzewa w obiektywie Izabeli Brzezifiskiej", ktory 
przygotowai i przedstawii Jerzy Bezpaiko. Kilka prac konkursowych drukujemy 
w aneksie. 

28 czerwca, kameralne spotkanie u Barbary i Wiodzimierza Biehkowskich, 
w domowej galerii malarstwa. Imponujyca ekspozycja obrazow olejnych artyst-
k i : kwiaty, kwiaty, kwiaty... Piqkne i barwne, zdajy s\q konkurowac z kwiatami 
zywymi, ktore rosny w przydomowym ogrodzie. 



Laureaci i organizatorzy konkursu „Bloiiskie drzewa" 

13 sierpnia, kameralne spotkanie w Poniatowce z Barbary Sobczykowy, pra-
wnuczky Jana Kamosiriskiego, nauczyciela, ktory wychowai niejedno pokolenie 
uczniow. 

18 sierpnia wraz z Bioriskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku bawilismy na 
wyjezdzie rekreacyjnym w Gosciiicu „Jul inek" w Puszczy Kampinoskiej. 

24 sierpnia wyruszyla wycieczka do Wioch. Autokarem, przez Czechy i Au
stria, pojechalismy do Wioch na dziesiqciodniowy wypoczynek. Bylo wspaniale, 
dopisaly humory i pogoda. Bylismy w Weronie pod domem Julii, z najslynniej-
szym balkonem swiata, pod ktorym Romeo wzdychal do swej lubej. A pozniej 
Florencja z Mostem Ziotnikow. Pompeje z ruinami miasta zniszczonego po wy
buchu Wezuwiusza. Sorrento z piqkny plazy nad Morzem Tyrrehskim. Wyspa 
Capri, na ktorej zyc, nie umierac. Neapol i jego zabytkami - a takze wjazd na 
Wezuwiusz i spacer do wygaslego wulkanu, skyd rozciyga siq wspanialy widok 
na Zatokq Neapolitahsky. A teraz tylko fotografie i fontanna na Rynku przypo-
minajy nam sloneczny Italiq. 



25 sierpnia uczestniczylis'my w obchodach 95-lecia klubu Btonianka. 

Na ^'y-lecie Blonianki 
1917-2012 

Lato tak upalne, 
pragnienie doskwiera, 
napilby sî  czlowiek, 
ale stop!, nie teraz. 

Oj, maj^ tu w Bioniance 
dzis zycie nieletkie, 
musz^ czekac cierpliwie 
az pî c lat na... setk .̂ 

Niech wi^c mi wladze Klubu 
iaskawie tu pozwol^, 
zebym gasii pragnienie 
chociazby coca-col^. 

I pragnienie gasic, 
i toascik wznies'c: 
Wielu SETEK zycz?! 

Czesc! 

Roman Nowoszewski 
w imieniu Zarzydu TPZB 

5 wrzesnia. Czubowiczowie to jedna z najstarszych bioiiskich rodzin. Pierw-
szym Czubowiczem, o ktorym posiadamy wiadomosc, jest Mathiam (Maciej), 
on to w foku 1712 poslubil Lucjam (Lucjq) Kotwiczowny w kosciele w Rokit-
nie. Jesli przyjmiemy, ze w dniu slubu miai 22 lata, to mogl siq urodzic w roku 
1690 - ale to oczywiscie domysl. Nie jest natomiast domyslem wiadomosc 



o Aleksym, urodzonym w 1740 roku, ktory byk jak mozna wnioskowac, wnu-
kiem Macieja, brak jednak wiadomosci o jego ojcu, czyli synu tegoz Macieja. 
Aleksy poslubii Mariannq i miai z niy czworo dzieci: Barbarq (1765-1823), To-
masza (1762-1848), Piotra (1770-1830) i Jozefa (1779-1822). W kronikach para
fialnych znajdujy siq wpisy potwierdzajyce potomstwo kolejnych pokoleri z dzieci 
Aleksego i Marianny, prowadzyce przez zstqpnych az do dzis'. W akcie zgonu 
(1823) Barbary Polisiewcz z Czubowiczow stwierdzono, ze byJa „obywatelky 
w Bloniu", a w akcie Tomasza Czubowicza (1848), napisano, iz byi „obywatelem 
w Bloniu na gospodarstwie osiadlym". Zawod rolnika powtarza siq w aktach 
wielokrotnie, az do naszych czasow, wiele osob pamiqta nieistniejyce juz dzis 
gospodarstwo Czubowiczow przy ul . Poselskiej. W tym miejscu stojy teraz bloki 
spoldzielcze. Ale bywali nie tylko rolnikami, bowiem w dokumentach pojawiajy 
siq i inne zawody, jak np. lekarz, oficjalista, bednarz, organista czy kowal (Michal 
figuruje w wykazie rzemies'lnikow, ktorzy pod koniec X I X wieku jako pierwsi 
otrzymali od wiadz austriackich tzw. karty przemyslowe). 

Czubowicz to nazwisko niepospolite w Polsce, wystqpuje dzis oprocz Bionia 
w siedmiu miejscowosciach czy powiatach, wszqdzie niezbyt licznie. Konrad 
Czubowicz, syn Adolfa, zebral wiele informacji archiwalnych i zestawil obszerny 
„Rodow6d rodziny Czubowiczow po mieczu i koligacje rodzinne", udostqpniony 
Towarzystwu Przyjacioi Ziemi Bionskiej przez Jana Czubowicza. Na tej podsta-
wie powstala niniejsza informacja. 

Drewniana trybuna blonskiego stadionu sportowego im. Marszalka Pilsudskiego, 
przed niq sekretarz Zarzadu Miejskiego Antoni Okraszewski oraz komendant policji w Bioniu 

Aleksander Cieslak, w galowym mundurze i przy szabli, lata 1930-1932. 
Fotografia - dar Anny i Jakuba Szczerbiiiskich 



2,/^ 23 wrzesnia miaia miejsce uroczystosc posadzenie przy kosciele Swiqtej Troj
cy dqbu pamiqci por. Jerzego Michaia Szonerta, ze znanej bioiiskiej rodziny. 
Urodzony w 1903 roku, poslubii bioniankq Stanisiawq Baraiisky. We wrzesniu 
1939 por. Szonert otrzymai przydziai mobilizacyjny do Grodna, do obrony tego 

Por. Jerzy Oziemski 

polskiego wowczas miasta. Po upadku miasta zostai aresztowany, ttafii do so-
wieckiej niewoli. Rodzina otrzymaia od niego trzy listy z Kozielska (luty 1940), 
a listy wysiane przez zonq znaleziono po latach przy zwiokach porucznika w dole 
katyiiskim. Inicjatorem posadzenia dqbu byi Jerzy Oziemski. 

16 pazdziernika Wiodzimierz Puchalski i Bogusiaw Zioikowski opowiedzieli, 
„Co warto wiedziec o bioiiskiej oczyszczalni sciekow". Ten trudny, techniczny 
temat sciygnyi do Poniatowki wielu zainteresowanych. Byi wykiad i prezentacja 
multimedialna. Wiodzimietz Puchalski, kt6ry doskonale pamiqta lata budowy 
i poszczegolne etapy rozbudowy zakiadu, przygotowai pokaz multimedialny, na 
ktorym moglismy obejrzec wnqtrze poszczegolnych dziaiow i przesledzic dro-
gq, jaky przebywajy s'cieki od doprowadzenia ich do przepompowni, poprzez 
kolejne etapy oczyszczania, az po wypiyw juz czystej wody do rzeki. Wiele no-
woczesnych maszyn i urzydzeh, skomplikowany ukiad rur i przewodow, baseny, 
odstojniki, filtry, a wszystko sterowanie komputerowo, z mozliwos'ciy obserwo-



wania i kontrolowania caiego procesu na pulpitach operatorow. Wnqtrze zakia
du czyste, przestronne, peine skomplikowanych urzydzeri, laikowi przypomina 
bardziej nowoczesny mleczarniq czy przetworniq spozywczy, niz zakiad oczysz
czania s'ciekow. Diugy historic budowy oczyszczalni dopowiedziai Bogusiaw 
Zioikowski, prezes spoiki Miejskie Przedsiqbiorstwo Wodociygow i Kanalizacji 
zarzydzajycej dzis tym zakiadem, plasujycym siq w grupie najnowoczesniejszych 
w kraju. Nowoczesna bioiiska oczyszczalnia zostaia obfotografowana i opisana 
w albumie Woda zdrowia doda, ktorej egzemplarz prelegenci przekazali do ksiq-
gozbioru Towarzystwa. 

Roman Nowoszewski 
Bogusiaw Zioikowski 
Wiodzimierz Puchalski 

Zbiory Towarzystwa wzbogaciiy siq rowniez o nietypowy eksponat. Jest n im 
fragment drewnianej rury wodociygowej wykopany w roku 1994 w sysiedztwie 
ul. Targowej w czasie prowadzonych tam prac ziemnych. Dokiadne umiejscowie-
nie wykopu zaznaczyi na specjalnej, poglydowej mapce Lech Jastrzqbski, ktory 
kierowai wtedy wspomnianymi pracami. Wydobyty fragment rury zdeponowa-
no w Miejskim Przedsiqbiorstwie Wodociygow i Kanalizacji, gdzie byi starannie 
przechowywany az do tego czasu. W czasie spotkania zostai przekazany przez 
prezesa Zioikowskiego do zbiorow Towarzystwa. 

Drewniana rura wodociygowa to dzis zabytek, materialny dowod dawnej tech-
niki . Archeolog, ktorej przedstawiono wykopalisko, stwierdziia, ze niewykluczo-
ne, iz rura pochodzi z wieku X V I I I . Czy doprowadzano niy wodq do pralni 



istniejycej przed laty na terenie, na ktorym dzis znajduje siq Szkoia Podstawowa 
nr 2 - istnieje taka hipoteza. Za pomoc w ptzekazaniu eksponatu zechcy przyjyc 
podziqkowanie Lecli Jastrzqbski, Bogusiaw Zioikowski i Jan Kostarski. 

27 pazdziernika. Maria Bezpaiko - plastyka, Wanda Kamiiiska - wiersze, 
Danuta Kowalska - hafty. „To nie byio wazne wydarzenie. Odbyio siq w innym 
niz zapowiedziano miejscu, wiqc moze dlatego nie dotarli goscie z Ratusza. Ot , 
w Centrum Kultury spotkaio siq czterdziesci osob (a moze trochq wiqcej) - dzie-
siqcioro z nich to maturzysci '64. Ale tez przysziy ich dwie nauczycielki: Maria 
Chojnacka (historia) i Krystyna Marszaiek (matematyka), a takze przyjaciele 
i krewni. Przyszli obejrzec prace Mar i i Bezpaiko i Danuty Kowalskiej oraz po-
siuchac wierszy Wandy Kamihskiej. 

Pani Maria - wykleja, co moze, gdzie moze i czym moze: zuzywa papier z ko-
lorowych pism, nie gardzi innymi materiaiami. Ozdobiia swoimi wizjami letni 
domek i ogrod, a teraz pokazuje nam piqkne damy, kapliczki, pastisze tworzone 
z pasjy i radosciy. 

Pani Danka - haftuje. Obrazki haftuje krzyzykami! I dzierga - firanki, ser-
wety. 

Pani Wanda - pisze wiersze. Wiasnie wydaia Szuflad^, drugi tomik poezji 
(choc Autorka zabrania uzywac tego siowa), bo jest ona „Rymarky", wiascicielky 
firmy »ZRyWKa - Zakiadu Rymarskiego Wandy Ka, ktory swiadczy usiugi dla 
ludnosci w zakresie spinania rymow: zeiiskich, mqskich, czqstochowskich, pei-
nych i asonansow. Ceny do negocjacji, piatne gotowky lub w naturze. Znizki dla 
dzieci, emerytow, krewnych i znajomych krolika. Fanom za friko«". 



A oto relacja Wandy Kamihskiej, oczywiscie wierszem, napisana po spotkaniu: 

Czterdziestu mqczennikow 
Czterdziesci to liczba bibhjna, magiczna 
Cztetdziesci to moja publicznosc tak liczna 
Czterdziesci a moze czterdziesci i cztery 
Trzymalo na krzeslach swe cztery litery 
Czterdziesci siuchafo, nawet bifo brawa 
W wiqkszosci koledzy - publicznosc iaskawa 
Czterdziestu ich byio, trzezwych, nie po piwie 
Czterdziestu do koiica dotrwaio cierpliwie 
W nagrodq dostali okruszki piernikow 
Czterdziestu dla Muzy skorych mqczennikow". 

Spotkanie zrelacjonowaia 
Malgorzata Armatys („BIS") 

13 listopada w Poniatowce miai miejsce finai konkursu Ziemia Biohska 
w Zieleni i Kwiatach. Decyzjy komisji konkursowej tegorocznymi laurea-
tami zostali: Teresa i Alfred Flisek, Renata Gysihska, Jadwiga Grqda, Irena 
i Tadeusz Kacprzakowie, Irmina i Bogdan Wisniewscy, Wanda Zwierzchowska. 

Wszyscy otrzymali nagrody ksiyzkowe ufundowane i wrqczane przez burmi
strza Zenona Reszkq, a nagrodzone ogrodki i balkony mozna byio obejrzec 
na wystawie fotografii. Byi rowniez czas na informacjq pracownika Urzqdu 
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Miejskiego na temat: „Co wyci-
namy, co sadzimy", interesujycy 
dla tych, ktorzy obsetwujy rok-
roczne wycinki i nasadzenia na 
terenie miasta i gminy. Wywiy-
zala siq dyskusja, swiadczyca, 
jak zywe jest zainteresowanie 
mieszkaricow sprawami zieleni 
miejskiej, ktota w ciygu ostat-
nich lat ulegia znacznemu prze-
obrazeniu. Dziqki staraniom 
mieszkaiicow i wiadz nasze 
miasto wyladnialo, jest bardziej 
zielone i ukwiecone. Ale prze
ciez moze bye jeszcze ladniej, wszak Blonie wciyz nalezy do miast naszego 
regionu najubozszych w zieleh. Po tym nastypil pokaz multimedialny przy
gotowany przez Izabelq Brzezihsky i Jerzego Bezpaiko. Na ekranie rozkwitly 
kwiaty w otoczeniu drzew i krzewow - mile wspomnienie lata. A pozniej wy-
sluchalismy fragmentow prac nagrodzonych w konkursie „Blohskie drzewa" 
zakoiiczonym wiosny tego roku. 

•ZIEMIA BLOHSKA W ZIELENI 

IKWIATACW 201? V & 

8 grudnia. Takich zapachow, takiego aromatu jeszcze w Poniatowce nie bylo! 
W starym dworku zapachnialo czekolady i cukierniczymi wonnos'ciami, a spra-
w i l to ekscytujycy siodki wieczor, ktory prowadziia Dorota Jaworska w asyscie 
Niny Jezierskiej i z udzialem 
kilkudziesiqciu czekoladowych 
lasuchow i lasuszkow plci oboj-
ga. Po krotkim, niemal aka-
demickim wykladzie, gdy juz 
padly podstawowe informacje 
dotyczyce surowcow i technolo-
gii, zaczqla siq rqczna produkcja 
slodkosci. Zgodnie z zapowie-
dziy kazdy mogl uczestniczyc 
w produkcji pralin. I nie bra-
kowalo chqtnych. Trzeba bylo 
widziec te umorusane czekolady 
twarze, te pake coraz to macza-



ne w stodkiej, bryzowej masie i oblizywane ze smakiem. I to dopytywanie siq, 
czy rzeczywiscie „mozna kosztowac tej masy?". Wiemy juz, jak siq robi cienkie 
skorupki pralin i jak powstaje siodkie, pachnyce nadzienie do ich wypeinienia, 
jak usunyc powietrze z formy, jaky tempetatutq winna miec czekolada i jak zro
bic „przykrywki" do wspomnianych skorupek. Poznalismy jeszcze kilka innych 
slodkich tajemnic, ktorych nie kryia przed nami czekoladowa mistrzyni Dorota. 
Po tych najsiodszych ze slodkosci smakowaia jak nigdy filizanka gorycej gorzkiej 
herbaty lub kawy. No i pajda puszystego ciasta drozdzowego posmarowanego 
plynny czekolady. Zyje siq raz, co tam kalorie!... Byfo tak slodko i tak fajnie, 
ze umowilismy siq na nastqpne czekoladowe spotkanie. Wielu uczestnikow tego 
siodkiego szalehstwa wychodziio z Poniatowki z gfqbokim przekonaniem, ze 
czekolada sprawia, iz humor siq poprawia, a ubrania siq kurczy! 

14 grudnia uczestniczylismy w obchodach jubileuszu 50-lecia Zespoiu Szkoi 
nr 1 im. Melchiora Wahkowicza. Chociaz liczba 50 - wyrazajyca jubileusz -
kojarzy siq z powagy i dostojehstwem blizszym emeryturze niz lekkomyslnej 
miodosci, to przeciez Zespoiu Szkoi nikt nie posydzi o emeryckie spowolnienie. 
I dyrektor Jacek Cieslak, i kierowany przez niego zespoi wciyz tryskajy mio-
dziehczy energiy i z wielkim pozytkiem dziaiajy na niwie oswiaty. M imo swej 
piqcdziesiytki wciyz mioda jest tez sama szkoia, w ktorej przekazuje siq miodzie
zy takze historic Bionia i ziemi bioiiskiej, historiq zakiadow, Mery i zapaikowni, 
fabryk tak waznych dla dziejow naszego miasta i okolic. 
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10 stycznia. Tegoroczny dzialalnosc zainicjowalismy w Poniatowce karnawa
iowym spotkaniem z chorem Spiewajycy Senior dzialajycym przy Centrum Kul 
tury. Byly pyczki, faworki i inne slodkosci, a takze wspolne s'piewanie i tahce. 

„Pamelo zegnaj," przeboj nad przeboje 

19 S tycznia bawilismy siq na zabawie karnawalowej w restauracji Pod Lwami. 

26 stycznia, w 150 rocznicq wybuchu powstania styczniowego Zarzyd Towa
rzystwa Przyjacioi Ziemi Bloiiskiej zaprosil do Poniatowki na wieczor poswiq-
cony wydarzeniom tamtych lat. Glownym punktem wieczoru bylo spotkanie 
z Marianny Zawadzky, autorky ksiyzki W cieniu styczniowych nocy, osnutej na 
autentycznych losach uczestnikow i swiadkow powstania styczniowego. Autor-
kq przedstawili i ksiyzkq zaprezentowali red. Irena Janowska-Wozniak („Nowe 
Ksiyzki") i red. Andrzej Palacz („Wydawca") . Powiesc Wcieniu styczniowych nocy 
to romans, w ktorym wystqpujy osoby historyczne oraz postacie literackie. Au
torka urodzila siq i mieszka na skraju Puszczy Kampinoskiej, niedaleko Budy 
Zaborowskiej, pod ktory rozegrala siq jedna z bitew 1863 roku. Marianna Za-
wadzka przez lata zbierala informacje o dramatycznych wydarzeniach tamtych 
lat. W ksiyzce pojawia siq Bionie i inne miejscowosci naszego tetenu. 



42 Spotkanie uswietnii koncert piesni z okresu polskicti powstari narodowych 
w wykonaniu choru Spiewajycy Senior przy Centrum Kultury, pod dyrygentury 
Jana Sobieskiego. 

,W cieniu styczniowych nocy to wspaniaia dwutomowa panorama polskich lo-
sow w drugiej polowie X I X wieku. Autorka, urodzona na skraju Puszczy Kam
pinoskiej, zwiyzana jest od dziecihstwa z krajobrazem i historic swojej ziemi. 
Kiedy jako dziesiqcioletnia uczennica odwiedzila z wycieczky szkolny mogilq 

powstahcow styczniowych pod Budy 
Zaborowsky, nie mogla przypuszczac, 
ze spotkala siq z tematem swego zy
cia. Wstrzys, jakiego doznala, slyszyc 
0 bohaterstwie powstahcow, a zwiasz
cza o bestialstwie carskich zoinierzy, 
dobijajycych rannych, ukrywajycych 
miejsce pogrzebania polegiych w les
nym dole, nie dal siq jednak nigdy 
zapomniec. Po latach rozmaitych lek-
tur, studiow i poszukiwah archiwal
nych Marianna Zawadzka stworzyla 
ksiyzkq pos'wiqcony tamtym czasom 
1 ludziom. 

Powiesc ma wyrafinowany kon-
strukcjq - akcja jej toczy siq w latach 
1866-1867, klamrami zas siqga roku 
1886, ale dzieje powstania styczniowe
go w rejonie Puszczy poznajemy dziqki 
licznym retrospekcjom i wspomnie-
niom bohaterow. Spotkamy tu ludzi 
zyjycych wciyz w mroku klqski, zmu-
szonych do ukrywania siq lub ukla-
dania z zaborcy, wqdrujycych - jak 

bywa w zyciu - przez pogranicze dobra i zla. Trudna miiosc miqdzy dwojgiem 
glownych bohaterow, niejednoznacznosc postaci, zagadki w ich zyciorysach, ta-
jemnice podwojnego szpiega - wciygajy od pierwszych stron. Bogactwo obser-
wacji obyczajowych, trafnie zarysowane typy psychologiczne, serdeczna pamiqc 
o przesziosci czyniy z tej ksiyzki fascynujycy lekturq". 

Irena Janowska-Wozniak („BIS") 

Wielka miiosc w cieniu 
powstania styczniowego 
1863 roku 

^granite.pi 
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9 lutego. Wspolny kulig w Pusz
czy Kampinoskiej niedaleko Julin-
ka. Dopisala i pogoda, i humory 
uczestnikom. 

18 lutego. Na spotkaniu w Centrum Kultury w sprawie Kamienia Pamiqci 
Zarzyd Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bionskiej przedstawii swoje stanowisko: 
„Przed laty dworek Poniatowka zostai skazany na zagiadq, a od zniesienia z po-
wierzchni ziemi uratowalo go Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej, ktore 
tez od razu przedstawiio docelowe przeznaczenie tego budynku, proponujyc 
stworzenie w n im Muzeum Ziemi Bionskiej i odpowiednio zagospodarowujyc 
teren wokoi Poniatowki. Powinno siq tam ustawic makiety grodziska ksiyzqcego 
i dawnego miasta Bionia, odtworzone w odpowiedniej skali, a takze przestrzen-
ne makiety i plansze ilustrujyce wazne wydarzenia historyczne, ktorych miej
scem byia rowniez ziemia biohska, jak np. powstanie kosciuszkowskie, powsta
nie styczniowe, lata I I wojny swiatowej, z umieszczeniem takich eksponatow, jak 
np. dawne pojazdy, broh". 

25 lutego. Zbiorowy wyjazd na koncert z okazji 60-lecia Zespoiu Piesni 
i Tahca „Mazowsze". 

16-24 marca. Wycieczka do Izraela. 



Beata Kudelska, 
Irena Szyde, 

Dorota Jaworska 

22 marca. Drugi czekoladowy 
wieczor prowadzony przez Dorotq 
Jaworsky, ktora w obecnosci zebra
nych wytwarzaia praliny, zdradza-
jyc niektore sekrety ich produkcji. 
Przysziy nie tylko te same, co po-
przednio, lasuchy. Szeptana rekla-
ma zadzialala. Pachnialo i sma-
kowalo tak jak na wczes'niejszym 
spotkaniu grudniowym. 

12 kwietnia. Czteroosobowa delegacja: Barbara Kaniewska, Halina Trelihska, 
Elzbieta Tryniszewska, Roman Nowoszewski, uczestniczyia w „Wieczorze po-
swiqconym 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego" zorganizowanym 
przez Osrodek Kultury w Lesznie. W programie wystqp choru Ballada i spotka
nie z Marianny Zawadzky, autorky ksiyzki W cieniu styczniowych nocy. 

24 kwietnia. W Poniatowce odbylo siq spotkanie z Wladyslawem Mellerem, 
ktory opowiedziai o swojej ksiyzce, i z Januszem Guzikiem, ktory zaprezentowai 
czqs'c swego zbioru blohskich zegarkow. Wiadysiaw Meller w ksiyzce Przysta-
nek: zegarek. Zegarki i przystawki balansowe z Bionia „sklasyfikowal wszystkie 
modele zegarkow narqcznych produkowanych w Zakladach Mechaniczno-Pre
cyzyjnych w Bloniu. Klasyfikacja obejmuje wyrozniki mechanizmow zegarka, 
wzorow tarcz, wskazowek, kopert, glowek naciygu sprqzyny. Bogato ilustrowany 
material fotograficzny pozwala odroznic modele z oryginalnej produkcji zakiadu 
w latach 1960-1969 od egzemplarzy z zamienianymi przez zegarmistrzow czqs-
ciami w ramach napraw bydz na zyczenie klienta. W publikacji mozna takze 
znalezc fotografie z l in i i montazu zegarkow i przystawek balansowych, publika-
cje z prasy, wydawnictwa reklamowe oraz kalendarium produkcji zegarka, ktore 
moze bye uzupelniane szczegolami znanymi tylko bylym pracownikom zakiadu. 
Jest to wiqc cenna pozycja wydawnicza, szczegolnie dla kolekcjonerow blohskich 
zegarkow, a dla byiych pracownikow zakiadu z tego okresu produkcji zegarkow 
stanowi ciekawy material wspomnieniowy. Rozdziai ksiyzki o historii produkcji 
przystawek balansowych napisal Jerzy Bezpaiko. 





Proba odtworzenia szczegoiow produkcji zegarkow jest o tyle utrudniona, 
ze nie zachowaio siq archiwum naszego zakiadu a pamiqc pracownikow, nawet 
tych, ktofzy zajmowali siq tylko zegarkami przez caie dziesiqciolecie, nie pozwala 
dac odpowiedzi na szczegoiowe pytania dzisiejszych kolekcjonerow. 

Jerzy Bezpaiko („BIS") 

Warto przypomniec znaki zapytania, ktore autor ksiyzki, od lat zgiqbiajycy hi -
storiq biohskich czasomierzy, przedstawii zebtanym na spotkaniu. Nie wiadomo na 
przykiad, kto jest tworcy projektu graficznego tarcz zegarkow, zginqiy w niepamiq-
ci nazwiska inzynierow, technikow i narzqdziowcow - tworcow zegarka. Niewiele 
wiadomo o strukturze produkcji (modele, koperty wiasne i importowane), brak tez 
danych dotyczycych eksportu. Zagadky pozostaje antymagnetyczny mechanizm 
„Blonex" i modele wyjytkowe, przygotowywane dla specjalnych odbiorcow. Wia
dysiaw Meller apeluje o pomoc do osob, ktore mogy poszerzyc jego wiedzq o bioh
skich zegarkach, odpowiedziec na te i szereg innych pytah (tel. 22-222 03 05). 

27 kwietnia. Bal „Powitanie wiosny" zorganizowany w Poniatowce wspolnie 
z Biohskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

18 maja czteroosobowa delegacja: Mirosiawa Pawlak, Halina Trelihska, El
zbieta Tryniszewska, Roman Nowoszewski, uczestniczyia w obchodach 40-lecia 
Towarzystwa Przyjacioi Brwinowa zorganizowanych w Zagrodzie, siedzibie TPB. 



T O W A R Z Y S T W U PRZYJACIOL B R W I N O W A 
w czas jubileuszu 40-lecia 

od TOWARZYSTWA PRZYJACIOL Z I E M I BLONSKIEJ 
takze 40-latka 

Kiedy siq zejdy rownolatkowic, 
to ten cos powie i ten cos powie, 
wspomnieri popJynie wtedy niemak), 
jak to siq, panic, dawniej dzialaio. 

A ze i dzis siq dziaia - to wiecie, 
wszak mowiy o tym nieraz w swiecie, 
0 skromnej chacie, Zagrody zwany, 
gdzie dzis dzialacie tak, jak dziaJano. 

SpotkaJy siq dwa czterdziestolaty 
tutaj, u proga brwinowskiej chaty, 
1 przed Zagrody (ul. Grodziska), 
mogy dac sobie - przepraszam — pyska. 

Po staropolsku, rocznicowo, 
bo tak wypada, mozna i zdrowo. 
Uscisk wymieniy jak z siostry brat, 
zyczyc nawzajem dalszych stu lat! 

Z regionalistky regionalista 
niech z tej okazji dzisiaj skorzysta, 
i niech wypijy szampana lyczek, 
cmokny siq w ryczkq albo w policzek. 

I niech wspoJpraca nas lyczy, brata 
na wszystkie przyszle tygodnie, lata, 
A dzis', w czas swiqta, samych slodyczy 
Bfwinowi lUonic scrdccznic zyczy! 

R.N. 



20 maja roku zmaria w wieku 95 lat Stanisiawa Plochowa. Byia wieloletniy ak-
tywny czionkiniy naszego Towarzystwa. Przez osiem kolejnych kadencji (1983-
-2003) wchodziia w skiad zarzydow, peiniyc funkcjq czionka komisji rewizyj-
nych. Za dzialalnosc spoleczny w Towarzystwie zostaia w roku 1995 wyrozniona 
czlonkostwem honorowym. 

Cechowaly jy rzetelnosc i poczucie humoru. Obydwie te cechy zaznaczyiy siq 
takze podczas ostatniego spotkania zarzydu z paniy Stanisiawy. Byio to w stycz-
niu 2009 roku, przyszla na to spotkanie wraz ze swoimi bratankami, Zosiy 
i Zbyszkiem, w ich towarzystwie czula siq pewniej, ale przeciez i bez nich pora-
dziiaby sobie doskonale, gdyz przygotowaia siq do tego spotkania jak nauczyciel 
do lekcji. Spisaia w formic min i konspektu tematy do omowienia, przywiozla 
tez fotografie i dokumenty, majyce ilustrowac wspomnienia. Mowila oczywiscie 
o Towarzystwie, ale rowniez o swojej wieloletniej pracy w Banku Spoldzielczym, 
ktorym przez wiele lat kierowaia. Opowiadala o pozyskiwaniu placu i o samej 
budowie budynku banku, stojycego jeszcze do niedawna w miejscu obecnego ko-
misariatu policji. Wspominala dawne Bionie, miasto swojej miodosci. A wszyst
ko to mowila z wielky swady i ozywieniem, ale i z wlasciwym sobie humorem. 
Sluchalis'my jak urzeczeni. 

20 maja. Walne zebranie sprawozdawcze. Po zebraniu otwaicie wystawy ma
larstwa Monik i Rosiak „Powr6t do przysziosci", a po wernisazu spotkanie towa-
rzyskie przy kawie, herbacie, ciastach. 

Od lewej: Mieczyslaw Rybka, Marianna Nowicka, Krystyna Kilen, Alicja Czujkowska-Kodzub, 
Katarzyna Natkaiiska, Barbara Kaniewska, Marianna Frydrych, 

Halina Treliriska, Regina Laskowska 



9 czerwca w ramach D n i Bionia zorganizowalismy w Poniatowce wystawq 
„Ziemia biohska okiem mlodego fotografa. Wystawa zdjqc Aleksandry Skowron" 
oraz wystawq „Ocalic od zapomnienia - pamiytki z domowych zbiorow ofiarowa-
ne Towarzystwu". Blohskie pamiytki, wczesniej przekazane Towarzystwu przez 
mieszkahcow, eksponowalismy w przygotowanych na tq okazjq gablotach. 

^ m 
I 

Od lewej: Jadwiga Wiodarska, burmistrz Zenon Reszka, Alicja Malinowska, Mirosiawa Pawlak, 
Aleksandra Skowron, Halina Trelinska, Elzbieta Tryniszewska, 

Helena Szymaiiska, Marianna Frydrych 

9 i 16 czerwca. Dwa wyjazdy kilkunastoosobowych grup melomanow do Ra-
dziejowic na V Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. 

TOWARZYSTWO PRZYJACl6t 
1973 ZIEMI BtOliSKIEJ 2013 

3 wrzesnia zaczqlismy rozprowadzac metalowy zna-
czek w klapq, na ktorym widnieje kontur Poniatowki 
i napis: „Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej 1973-
2013". Znaczek, ktorego inicjatorem byi Mieczyslaw 
Ziental, zaprojektowal artysta plastyk Wiodzimierz Rudnicki. 

Nasza propozycja organizowania comiesiqcznych jarmarkow staroci na targo-
wisku gminnym zyskaia aprobatq Burmistrza i Rady Miejskiej. 



50 7-9 wrzesnia. Wycieczka do Zielonej Gory na Winobranie. Program. Zielo-
na Gora: zwiedzanie starowki, Parku Winnego, Palmiarni, Muzeum Miejskiego 
i Muzeum Wina, Jarmark Winobraniowy. Wyjazd do Nowej Soli: Park Kras-
nali, galarami rejs po Odrze, winnica Kinga, degustacja win. Ochla: Muzeum 
Etnograficzne. Wieczorek taneczny. W drodze powrotnej zwiedzilismy Poznari: 
Ostrow Tumski, Malta, Rynek, Ratusz, fontanna Prozerpiny, prqgierz, Fara. Na
wet po paru tygodniach, chociaz juz swiecy dnem butelki po wys'mienitym winie 
zielonogorskim, wciyz wracajy wspomnienia ciepiych, wrzesniowych dni w tym 
piqknym, goscinnym miescie. 

10 wrzesnia Marianna Nowicka obchodziia jubile
usz 90-lecia urodzin. Ziozylismy dostojnej Jubilatce 
serdeczne zyczenia, wraz z bukietem kwiatow i ksiyzky 
o historii naszego Towarzystwa, do ktorego Pani Maria 
nalezy od roku 1979. 

26 pazdziernika w Poniatowce podsumowalismy do-
roczny konkurs Ziemia Biohska w Zieleni i Kwiatach. 
Nagrody, albumy i poradniki ogrodnicze, z ryk burmi
strza Marka Ksiyzka odebrali laureaci: Mirosiaw Feli-
ga, Irena i Julian Jaworscy, Daniela Koziowska, Irena 
Oprzydek, Jadwiga i Marian Orlihscy, Urszula Skalska 
oraz Janina Smiaikowska (fot. na str. 62), ktorych ogro-
dy pokazano na wystawie fotografii. W drugiej czqsci 

spotkania dr Zbigniew Stqpieh wygiosii prelekcjq „Biologiczne metody poprawy 
jakosci srodowiska, w ktorym zyjemy". Po prelekcji wywiyzaia siq ozywiona dys
kusja o zaletach probiotykow, czystosci srodowiska, tajnikach biologii. 

9 listopada. Elzbieta Tryniszewska uczestniczyia w uroczystosci z okazji Dnia 
Seniora zorganizowanej przez Koio nr 7 Polskiego Zwiyzku Emerytow, Renci
stow i Inwalidow. 

21 listopada. W ramach cyklu wspomnieniowego zaprosilismy do Poniatowki 
czionkow Towarzystwa i osoby niezrzeszone na spotkanie „Bionie naszej miodo
sci", poswiqcone ludziom i miastu minionych lat. Przyszlo 36 osob, przedstawi-
ciele trzech pokoleh, i wspolnie przywoiywali przechowywany w pamiqci obraz 
miasta swych miodych lat. Wspomnieniom i opowiesciom nie byio kohca. 



51 

„Bionie (niekoniecznie) naszej mlodosci 
Zdecydowalam siq wtrycic swoje trzy grosze do tytu lu spotkania, bo jak siq 

okazalo na spotkanie do „Poniat6wki" przybyli przedstawiciele k i lku pokoleri, 
a wspomnienia dotyczyly czasow ogolnie mowiyc okupacyjnych. Szary listopa-
dowy wieczor rozgrzaly goryce wspomnienia i emocje, ktore nijak nie dawaly siq 
poskromic moderujycemu dyskusjq prezesowi Romanowi Nowoszewskiemu. Na 
nic apele, ze dyktafon musi pojedyncze glosy „sl:yszec". Na siowa - zamykamy 
oficjalny czqsc spotkania nikt nie zareagowal wyjsciem, na nowo rozgorzala dys
kusja na wielu frontach, w ruch poszly rodzinne fotografie. 

Zaczqlo siq od wspomnieri o przedwojennych piekarniach i sklepach. Ja jako 
rdzenna blonianka, ktorej rodzina miala jeden z pierwszych „chrzescijariskich" 
sklepow w zdominowanym przez handel zydowski Bloniu, sluchalam tych opo-
wiesci z zapartym tchem. Przechodzyc codziennie koio sklepu „Zgoda" nawet 
przez mysl m i nie przeszio, ze ta nazwa w ogole cos moze oznaczac, a sklepowa 
krata ma ponad sto lat. 

Pozniej bylo o powodzi w Bloniu, kielbasie cytrynowej, mqskim piwku po 
mszy koio dzwonnicy. Nie moglo siq obyc bez dyskusji - czy Napoleon w Bloniu 
faktycznie byi? Byi lub nie, ale byli tu jego generalowie i jeden z nich z blonianky 
siq nawet ozenil. 

Poziom wzruszeri i ogrom wspomnieri zachqcily Towarzystwo do organizo
wania kolejnych spotkari przy slodkosciach. Bye moze wspomnienia nie ulecy 
z aromatem gorycej kawy. Pojawil siq bowiem pomysl spisania ich i wydania 
w przysziosci". 

Justyna de domo Sobiecka („BIS") 



26 listopada Mirosiawa Pawlak i Roman Nowoszewski wziqli udzial w I Kon-
gresie Towarzystw Przyjacioi Miast, Miasteczek i Ziem Mazowsza zorganizowa
nym w Warszawie przez Towarzystwo Przyjacioi Warszawy, w ktorego wladzach 
zasiada nasz komiliton Piotr Jakub Pniewski. Moglismy skonfrontowac wiasne 
doswiadczenia z pracy spoiecznej dla miasta i regionu z doswiadczeniami kole-
ianek i kolegow z innych miast i miejscowosci, a przybylo na spotkanie ponad 
trzydzies'ci delegacji z calego Mazowsza. 

2 grudnia pojechalismy na wycieczkq do Passu. Oprowadzani nad wyraz gos-
cinnie, zwiedzilismy klasycystyczny palac z 1830 roku, ktory przez lata popa-
dal w ruinq, a teraz, uratowany od zaglady, znow zachwyca architektonicznym 
ksztaitem. Wokol palacu rozciyga siq 17. hektarowy park poiozony w widlach 
Utraty i Rokitnicy. 

31 grudnia, zabawa sylwestrowa w Poniatowce zorganizowana wspolnie 
z Biohskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
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25 stycznia Elzbieta Tryniszewska wziqla udzial w spotkaniu z okazji Dnia 

Babci i Dziadka zorganizowanym przez Koio nr 7 Polskiego Zwiyzku Emery
tow, Rencistow i Inwalidow. 

11 lutego. Zebranie sprawozdaw
cze. Po zebraniu spotkanie z bur-
mistrzem Zenonem Reszky, ktory 
przedstawii „Program rozwoju gminy 
Blonie w latach 2014-2020", opowia-
dajyc i prezentujyc na ekranie niekto
re z planow inwestycyjnych. Dyskusjq 
wywolaly zwiaszcza informacje do-
tyczyce parku miejskiego, powstajy-
cego na terenie pomiqdzy Centrum 
Kultury a Rokitnicy, oraz zabudowa 
wschodniej pierzei Rynku, w sysiedz-
twie Ratusza. 

15 lutego. Wyjazd do Och-Teatru na Przedstawienie swic{teczne. 

18 lutego. Spotkanie z Anny Kalaty, ktota miqdzy innymi mowila o Polsce 
i Indiach, o Bollywood i Tahcu z Gwiazdami, o ajruwedzie, medytacjach, zdro-
wiu, urodzie i o kobietach sukcesu, o swej fizycznej otaz duchowej przemianie, 
a pozniej odpowiadala na pytania, dotyczyce stosowanej diety i niektorych przy-
god z wielokrotnych wyjazdow do Indi i . 

22 lutego. Karnawalowa zabawa w restauracji Pod Lwami. 

6 marca. „W Bibliotece Pedagogicznej w Bloniu odbylo siq uroczyste otwarcie 
wystawy kalendarzykow listkowych z prywatnej kolekcji znanego blonskiego bi-
bliofilia Romana Nowoszewskiego. Goscmi honorowymi byli burmistrz Marek 
Ksiyzek oraz czionkowie Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bionskiej. 

Niezwykle ciekawy zbior liczy kilka tysiqcy kalendarzykow, jednakze wysta
wa mogla pomiescic tylko te najciekawsze, wyeksponowane na kilkunastu plan
szach. Gosci powitala Anna Buzniak, kierownik biblioteki, a slowo wstqpne wy
giosii autor kolekcji, wyjasniajyc, co to takiego te kalendarzyki i jaki byi poczytek 
jego zbieractwa: 



»Kalendarzyk listkowy to niewielki, barwny karteluszek z kakndarzem na 
dany rok po jednej stronie i jakys ilusttacjy lub reklamy po stronie przeciwnej. 
Lezy takie kalendarzyki w bankach, urzqdach, instytucjach, na poczcie, w skle
pach i marketach, mozna je brae do woli. Zyjy dwanascie miesiqcy, a gdy kohczy 
siq rok, wyrzucamy je i siqgamy po nowe. Zreszty coraz rzadziej, kazdy ma prze
ciez elektroniczny kalendarz w telefonie komorkowym, niepotrzebny ten papie-
rowy. Jednak nie wszystkie kalendarzyki trafiajy do kosza, sy zbieracze, ktorzy 
gromadzy te katteluszki, tworzyc z nich cafe kolekcje. Jestem jednym z takich 
pasjonatow, a moja kolekcja liczy kilka tysiqcy egzemplarzy. Zbieram je, porzyd-
kujq, a czasem pokazujq na wystawach. To juz drugi taki pokaz, pierwszy byi 
w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, a tym razem - w Bibliotece Pedago
gicznej, ktorej pracownicom serdecznie dziqkujq za przyjqcie wystawy*. 

Na planszach kalendarzyki zostaiy uiozone wediug wybranych tematow: ptaki, 
zwierzqta, samochody, architektura, ekslibrisy, kwiaty, kobiety (nieubrane), zegary, 
rozrywki umysiowe i wiele innych. Mozaika tematow, kolorow, zdjqc, ilustracji. 
A wszystko w kalendarzykowej miniaturze. Imponuje w tym zbiotze zarowno po-
mysiowosc tworcow kalendarzykow, jak wytrwaiosc zbieracza. Kazdy z uczestni
kow otrzymai dwa specjalne, zaprojektowane przez Wiodzimierza Rudnickiego, 
pamiytkowe kalendarzyki na 2014 rok, z ekslibrisami Romana Nowoszewskiego". 

Anna Buzniak („BIS") 



16 kwietnia, udzial w V I I I Powiatowym Konkursie Piqknego Czytania zorga
nizowanym przez Bibliotekq Pedagogiczny. 

25 kwietnia. Gawqda Wojciecha Kochlewskiego „Pierwodruki Konstytucji 3 
maja" z pokazem pierwodruku Konstytucji z roku 1791. 3 Maja to swiqto na-
rodowe, ptzypominajyce uchwalenie przed laty konstytucji. Na tydzieh przed 
swiqtem majowym spotkalismy siq w Poniatowce z Wojciechem Kochlewskim, 
znanym warszawskim bibliofilem, ktory wygiosii gawqdq. W Archiwum Akt 
Dawnych znajdujy siq dwa rqkopisy Ustawy Rzc^doivej (to oficjalna nazwa Kon
stytucji 3 maja), lecz zgodnie z dawnym prawem polskim kazdy akt prawny na-
bieral mocy urzqdowej dopiero po wpisaniu go do ksiyg sydowych (dzis - po 
ogioszeniu w monitorze rzydowym). Takie urzqdowe wpisanie („oblata") po-
twierdzano na rqkopisach (bywalo ich kilka lub kilkanascie i wszystkie mialy 
rangq oryginalu) podpisami marszalkow sejmu, tekst kierowano do druku, a na 
egzemplarzach drukowanych odciskano pieczqc, obok ktorej skiadali podpisy 
sekretarze ziemski i grodzki. Rqkopis trafial do Archiwum, zas uwierzytelnione 
egzemplarze drukowane, majyce juz rangq oficjalnego dokumentu, rozchodzily 
siq po calym kraju. Nie wiemy, ile pierwodrukow Konstytucji 3 maja dochowalo 
siq do naszych czasow. Wiadomo, ze niewiele, wiadomo rowniez, ze takich eg
zemplarzy gorliwie poszukiwal losif Igelstrom, mianowany w 1793 roku przez 
Katarzynq I I ministrem pelnomocnym w Rzeczypospolitej (sprawowal w Polsce 
faktyczny wladzq cywilny i wojskowy). 

Znane sy dzis trzy uwierzytelnione dru
kowane egzemplarze Konstytucji 3 maja, 
Wojciech Kochlewski jest wlascicielem 
jednego z nich i ten wiasnie dokument 
oglydalismy na spotkaniu w Poniatowce. 
Dokument uwierzytelnil Adam Skulski, 
sekretarz ziemski i grodzki warszawski, 
skladajyc odrqczny podpis i wyciskajyc su-
chy pieczqc urzqdu grodzkiego. Wydruko-
wany tekst Skulski porownal z rqkopisem 
konstytucji i zauwazyi kilka drobnych po-
mylek drukarskich, wiqc poprawil je od-
rqcznie na druku. Jest to wiqc egzemplarz 
szczegolnie interesujycy, gdyz w kolejnych 
dodrukach zauwazone pomylki usuwano. 



Prezentacja dopeinity inne starodruki 
ze zbiorow bibliofila - ksiyzki i czasopisma 
zwiyzane tematycznie z Ustawq Rzqdowq, 
a takze medak oraz szabk z trzeciomajowy 
inskrypcjy. „Oblatowane egzemplarze Kon
stytucji 3 maja sy narodowymi relikwiami" 
- podkreslil: z naciskiem Wojciech Ko
chlewski, kohczyc swojy opowiesc o kon
stytucji i jej dziejach. 

14 maja, zaproszeni przez organizatorow Tygodnia Kultury Zydowskiej, obej
rzelismy paradokumentalny film Arnost Lustig w rezyserii Evy Lustigovej. Na 
okolicznosciowej wystawce o blohskich Zydach znalaziy siq zdjqcia wypozyczone 
z archiwum Towarzystwa. 

13 maja, udzial Romana Nowoszewskiego w realizacji hlmu „Blonie" w re
zyserii Leszka Lombarskiego z prezenterky Kingy Jqdrasik, przygotowywanego 
w ramach cyklu „Regiony z Historiy" (TVP Historia). 

20 maja, wyprawa do kosciola w Rokitnie, po ktorym oprowadzil nas ks. 
Kazimierz Ambroziak, przypominajyc dzieje tej swiytyni tak tragicznie wpisanej 
w historiq ziemi bionskiej. 

27 maja Barbara Kaniewska, Mirosiawa Pawlak, Halina Trelihska, Elzbieta 
Tryniszewska i Roman Nowoszewski uczestniczyli w obchodach 50-lecia Towa
rzystwa Przyjacioi Zyrardowa. Kazdy z uczestnikow otrzymai okolicznosciowy 
certyfikat stwietdzajycy, iz „Jest Przyjacielem Zyrardowa". 

31 maja - 1 czerwca. Wyjazd rekreacyjny 
do Holendrow, zwiedzanie zamku w Opo-
rowie. 

Okazala budowla z poiowy X V wieku, 
wzniesiona staraniem arcybiskupa gniez-
niehskiego Wiadysiawa z Oporowa, to 
wspanialy przykiad poznogotyckiej rezy-
dencji obronnej, jeden z nielicznych tego 
typu zabytkow w Polsce. 



6 czerwca. Udzial w Festiwaiu Nauki „Kopernikal ia" organizowanym rok- 5 7 
rocznie w Szkok Podstawowej nr 1 im. Mikoiaja Kopernika. 

7 czerwca w ramach D n i Bionia zaprosihsmy na wernisaz wystawy obrazow 
Barbary Biehkowskiej „Mar twa natura i kwiaty". Wystawa obejmowala dwa-
dziescia obrazow olejnych na plotnie, rozmieszczonych w Poniatowce, glownie 
w sali koncertowej, nadajycej siq swietnie do podobnych prezentacji. Zgromadze-
nie w niej kilkunastu dziel sporych rozmiarow nie uttudnialo odbioru Isniycych 
kolorami obrazow. Artystka nie kryje fascynacji dzieiami impresjonistow, co po-
swiadcza temat, faktura i barwa jej dziel. 

Wszystkie prace, powstale w ciygu niespelna piqciu lat, ukladajy siq w barwny 
cykl rozswietlonych slohcem kwiatow i owocow. Martwa natura (skrzypce, dzba-
ny czy inne naczynia, przedmioty) to zaledwie marginalne dopelnienie niektorych 
kompozycji, budowanych podlug klasycznych zasad i rozwijanych kolorystycznie 
indywidualnym widzeniem artystki. Rosliny wiosenne, letnie czy jesienne tworzy 
sloneczne bukiety, w ktorych dokladnosciy malunku i kolotem wybijajy siq wy-
brane kwiaty, wyroznione na tie innych, tworzycych drugoplanowe tlo. Niczym 
aktor i statysci na malarskiej scenic. Kwiaty rozswietlone slohcem, jak aktorzy 
swiatlem lamp, reflektorow. Barwny teatr ksztahow i swiatlocieni. 

Podobnie owoce. Soczysty miyzsz arbuza, intensywna barwa przepolowionej 
dyni czy wyrazisty ananas sysiadujy z owocami ledwie zarysowanymi ksztaitem 
i barwy, a plan glowny obrazu przekornie odgradzajy od patrzycego owoce lezyce 
najblizej, lecz przeciez tu nie najwazniejsze. 

Barbara Biehkowska podkresla, iz w jej artystycznym tozwoju wielky rolq od-
grywa prof. Aleksander Turek, „czlowiek o niezwyklym talencie i osobowosci". 



21 czerwca. Udziai w Bioiiskiej Nocy Swiqtojaiiskiej. 

26 czerwca. Na wniosek Towarzystwa Przy
jacioi Ziemi Bioriskiej i Stowarzyszenia Ksiq-
garzy Polskicli Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wyroznii Henryka Makowskie
go odznaky Zasiuzony dla Kultury Polskiej. 
Z upowaznienia Ministra odznakq wrqczyi 
prezes Stowarzyszenia Ksiqgarzy Polskich Wal
demar Janaszkiewicz. 

28 czerwca. Wyjazd do Radziejowic na Let
ni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. 

20-27 lipca. Wyjazd grupy wycieczkowi-
czow do Norwegii o Szwecji, zwiedzanie Ko-
penhagi i Oslo. 

19 sierpnia. Przed 75 rocznicq Wrzesnia z inicjatywy i wiasnym sumptem 
Jerzego Oziemskiego na grobie ppik Mieczysiawa Garliriskiego umieszczono 
tabliczkq z napisem: 

PPLK DYPL. MIECZYSLAW GARLINSKI 
(1896-1939) 

SZEF SZTABU 16 DYWIZJI PIECHOTY 
ODZNACZONY 

KRZYZEM SREBRNYM VIRTUTI MILITARI 
KRZYZEM NIEPODLEGLOSCI 

KRZYZEM WALECZNYCH 

W D Z I ^ C Z N I B L O N I A C Y 
Wrzesieri 2014 r. 



26 wrzesnia w uroczystosciach 75 rocznicy powstania Polskiego Paiistwa Pod-
ziemnego zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikoiaja Kopernika 
uczestniczyi Jerzy Oziemski, uczeh pierwszego rocznika tej szkoiy, ktory wraz 
z Wiktorem Kacprzakiem odpowiadai na pytania zadawane przez miodziez na 
zaimprowizowanej konferencji prasowej, dotyczycej okolicznosci powstania Pol
skiego Pahstwa Podziemnego i okupacyjnej historii Bionia. 

26 wrzes'nia. Spotkanie z Krzysztofem Bykaiy, prezesem Warszawskiego To
warzystwa Genealogicznego, ktory radzii, „Jak poszukiwac wiasnych korzeni 
w archiwach, ksiqgach parafialnych, dokumentach oraz jak opracowywac drze
wo genealogiczne". Spotkanie wspolnie ze Stowarzyszeniem „ 0 Usmiech Ucz
nia" i Centrum Kultuty zorganizowalismy dla uczestnikow ogioszonego wiasnie 
konkursu „W poszukiwaniu wiasnych korzeni". 

29 wrzesnia, premiera filmu „Bionie" z cyklu Regiony z Historiy (TVP H i 
storia). 

30 wrzesnia zmaria Marianna Frydrych (ur. 1940). O d 1977 roku nalezaia 
do Towarzystwa. Na wainym zebraniu w marcu 1999 roku zostaia wybtana do 
zarzydu, na stanowisko sektetarza. Peiniia tq funkcjq przez trzy kadencje, az do 
roku 2009 (z przerwy 2003-2007), uczestniczyc w organizowaniu spotkan, od-
czytow, konkursow, wycieczek. Prowadziia tez nader skrupulatnie ksiqgi proto
kolow zebrah, notujyc w nich literalnie biezyce dokonania Towarzystwa. 

Byia urodzony dziaiaczky, niespokojnym duchem. W roku 2008 wraz z Ag-
nieszky Kurach bardzo sumiennie przygotowaia i przeprowadziia konkurs „Moja 
ulica, moj dom". Do ksiyzki jubileuszowej, ktory wydalismy w 35-lecie Towarzy
stwa Przyjacioi Ziemi Bionskiej, sporzydziia wypisy z kroniki i z ksiyg protoko-
iow. Pozniej podjqia trud tworzenia spisu zmariych pochowanych na cmentarzu 
parafialnym. Rozmawialis'my o sposobie i o formie, w jakiej mozna by wydru-
kowac pierwszy czqsc tego spisu, by mogi siuzyc wszystkim zainteresowanym. 
Rownoczesnie omawiaia wspolne opracowanie historii budowy bionskiej Przy-
chodni Zdrowia. Byia jedny z tych entuzjastek, dziqki ktorym powstai i tak piqk-
nie dziaia Biohski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wspolnie uczestniczylismy 
w pierwszych spotkaniach organizacyjnych, dobrze pamiqtam owczesny zapai 
pani Marianny. 

Chociaz ze wzglqdu na stan zdrowia zrezygnowaia z pracy w zarzydzie na
szego Towarzystwa, to przeciez nadal bywaia na spotkaniach, uczestniczyia 
w wyjazdach, wycieczkach. Podkreslaia, ze wciyz jest czionkiem Towarzystwa. 



O d dluzszego czasu skarzyia siq na siabnyce siiy, 
lecz wciyz byia aktywna i dzielna, nie poddawaia siq 
bezlitosnej chorobie. 

W drukowanej kronice Towarzystwa Ptzyjacioi 
Ziemi Bioiiskiej za lata 2007-2011 jest z nami na 
zbiorowym zdjqciu zamykajycym tq kronikq. Na 
pierwszym planie, pochylona, w lekkiej biaiej kurt-
ce. Mioda, pogodnie usmiechniqta. Taka zostaje 
w naszej pamiqci. 

8-9 pazdziernika. W zorganizowanej w Prusz-
kowie konferencji „Ocalic wypqdzonych. Pomoc 
mieszkaricow Pruszkowa i okolicznych miejscowo
sci wiqzniom obozu przejsciowego Durchgangslager 
(Dulag) 121. Sierpieri 1944 - styczeri 1945" uczest

niczyli Mirosiawa Pawlak i Roman Nowoszewski, ktory wygiosii referat „Pomoc 
udzielona przez mieszkaricow Bionia i okolic wychodzcom z Warszawy po sierp-
niu 1944 roku". Muzeum Dulag 121 przygotowuje ksiqgq pokonferencyjny. 

17 pazdziernika. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoiy Podstawowej nr 1 
im. Mikoiaja Kopernika zaprosili na uroczyste obchody 75 rocznicy powstania 
na tetenie Bionia pierwszej podziemnej organizacji Siuzba Zwyciqstwu Polski. 
Uczestniczyli Jerzy Oziemski i Roman Nowoszewski. 

19 pazdziernika zmaria Halina Ziental (ur. 1938), wieloletnia czionkini na
szego Towarzystwa. Wyrozniona godnosciy Honorowego Obywatela Bionia. 
Zyczliwa ludziom, skromna, cicha. Byia z nami w Towarzystwie przez wiele lat. 
Dopoki pozwalaiy jej siiy, uczestniczyia w wycieczkach, wyjazdach na koncerty, 
wystawy, pokazy. Niestety, ostatnio coraz rzadziej. Nadal jednak braia udziai 
w spotkaniach organizowanych na miejscu, w Poniatowce. Dwuktotnie zasia-
daia we wiadzach Towatzystwa, w komisji rewizyjnej (1989-1991) i w zarzydzie 
(2007-2011). Broniia siq przed peinieniem takich oficjalnych funkcji, a my nie 
nalegalismy, wiedzyc doskonale, ze przeciez i tak bqdzie nam siuzyc rady, pomo
cy. I wtedy, gdy wypadnie poprowadzic zebranie sprawozdawcze, i gdy trzeba 
bqdzie rzeczowo zinterpretowac przepis lub rozstrzygnyc jakies zawiie sprawy 
proceduralne. Nie mowiyc juz o fachowym doradztwie finansowym, w ktorym 
to byia naszy, a wiadomo, ze nie tylko naszy niezawodny przewodniczky po labi-
ryntach przepisow, ustaw, rozporzydzeri. 



Doradzaia spokojnym glosem i jakze cierpliwie, stu-
dzyc tym niewzruszonym spokojem emocje rozmowcy. 
Nie pamiqtam, by kiedykolwiek podniosla glos, wpad-
la w irytacjq. Nawet jej oponenci — bardzo rzadko, ale 
pojawiali siq racy - byli mniej napastliwi, niz wobec 
innych, widzyc ten niewzruszony spokoj pani Haliny 
i zdajyc sobie sprawq z jej wielkiej wiedzy, z doskonaiej 
znajomosci przepisow finansowych, ksiqgowych. Po-
trafiia iagodzic emocje i sytuacje zapalne, gdy juz byia 
ich swiadkiem. I zwykle czyniia*to z jak najlepszym 
skutkiem. 

Chociaz ostatnio brakowaio jej i sii, i czasu, prosiia, 
abysmy pamiqtali o niej zawsze wtedy, gdy w Towarzy

stwie bqdzie siq dziaio cos ciekawego. Wiqc pamiqtalismy. A ona przychodziia, 
byia razem z nami. I na spotkaniach ogolnych, i na tych kameralnych, jak na 
przykiad z nestorky Stanisiawy Plochowy - dobrze pamiqtam ten wieczor i dwie 
panic zatopione we wspomnieniach o biohskich sprawach sprzed lat. Przy spot
kaniach pani Halina zwykle miaia nam cos do powiedzenia, czy moze lepiej 
- podpowiedzenia; gdy pytaiem, radziia, wyjasniaia, a pozniej, tak tez bywaio, 
wspolne dumalismy nad brakujycym wyrazem krzyzowki. 

Brakowaio jej sii, ale bardziej niz o siebie martwiia siq o zdrowie innych, 
zwiaszcza o Mieczysiawa, swego mqza a naszego komilitona. 

Tak bardzo cieszylismy, gdy wyrozniono paniy Halinq godnosciq Hono
rowego Obywatela Bionia. Tak bardzo pogryzylismy siq w giqbokim smutku 
i zalu po jej smierci. Zmaria nagle, a mawia siq, ze taka nagia cicha smierc 
bywa dana nie wszystkim. 

23 pazdziernika. Finai konkursu Bionie w Z 
leni i Kwiatach. Z ryk burmistrza Marka Ksis ;̂ 
ka nagrody w postaci albumow odebrali: Teresa 
Bertrandt, Wanda Cybulska-Hernik, Krystyna 
Kordylewicz, Maria Lesnik, Teresa Piochaja, 
Teresa Sadkowska, Anna Sobierajska, Jolanta 
i Jerzy Sygoccy, Anna Urbahska, Maria i W i -
told Wieszczyhscy, Krystyna Zacharska oraz 
Janina Zakoscielna. Po wrqczeniu nagrod 
dr Stanisiaw Koziowski wygiosii bogato 
ilustrowany prelekcjq „Ogrody Japonii", 

le-



prezentujyc orientalny sztukq ogrodniczy, po czym 
obejrzelismy wystawq fotografii blohskich ogrodow 
i ogrodkow w obiektywie Izabeli Brzezihskiej, ktore 
Jerzy Bezpaiko przeniosl na plyty C D . 

1 listopada czionkowie Towarzystwa uczestniczyli w kwescie na renowacjq 
nagrobkow zorganizowanej na cmentarzu parafialnym przez Klub Seniora. Ze-
brano 5.752,88 zl i jedno euro, przekazane do dyspozycji Proboszcza i Rady Pa-
rafialnej. 

7 listopada. Udzial w uroczystej akademii zorganizowanej w Szkole Podsta
wowej nr 1 im. Mikoiaja Kopernika z okazji Swiqta Odzyskania Niepodlegiosci. 

7 listopada bylismy na spotkaniu z okazji Dnia Seniora zorganizowanym przez 
Koio nr 7 Polskiego Zwiyzku Emerytow, Rencistow i Inwalidow. 

1 grudnia. Udzial w premierowym pokazie pierwszego zegarka nowej marki 
Blonie, nawiyzujycej do blohskich zegarkow z lat 1959-1969. 

9 grudnia. Uroczysty final konkursu „W poszukiwaniu wiasnych korzeni". 
Do konkursu zgloszono 34 prace. Jury w skladzie: Aldona Cyranowicz, Roman 



Nowoszewski, Ewa Samsel, Mieczy
siaw Ziental, nagrodziio nastqpujyce 
osoby: A. Kategoria szkoiy podsta
wowe: I miejsce Gabriela Bracik 
(kl. V) . I I miejsce Patryk Aleksan-
drowicz (kl. V) i Zuzanna Czajka 
(kl. I I I ) . I l l miejsce Piotr Dqbowski 
(kl. V I ) , Wiktor Wewior (kl. IV ) , 
Piotr Mlosek (kl. V) i Emilia Bart-
nicka (kl. IV ) . B. Kategoria gimna-
zja: I miejsce Aleksandra Chojnacka 
(kl. I l l ) , I I miejsce Dawid Zakrzew-
ski (kl . I I ) , Natalia Piywaczewska 
(kl. I I ) , Oliwia Grygorczuk (kl. I l l ) , 
Natalia Ochodzka. I l l miejsce Olga 
Safarzyhska (kl. I I ) , Magdalena Gu-
towska, Michai Figurski. C. Katego-
r i i dorosli: I miejsce Hubert Piowik 
(uczeh LO), 11 miejsce Elzbieta Fli
sek, Elzbieta Kuchatska. 

15 grudnia. Na wniosek Towa
rzystwa Przyjacioi Ziemi Biohskiej 
i Stowarzyszenia Ksiqgarzy Pol
skich Minister Kultury i Dziedzi
ctwa Narodowego wyroznii Jerzego 
Oziemskiego odznaky Zasiuzony 
dla Kultury Polskiej. Z upowaznie
nia Ministra odznakq wrqczyi prezes 
Stowarzyszenia Ksiqgarzy Polskich 
Waldemar Janaszkiewicz. 

Jerzy Oziemsici 
i Waldemar Janaszkiewicz 

28 grudnia - 2 stycznia 2015, rekreacyjny wyjazd do Sarbinowa, poiyczony 
z balem sylwestrowym. 
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24 stycznia Elzbieta Tryniszewska uczestniczyia w spotkaniu z okazji Dnia 

Babci i Dziadka zorganizowanym przez Koio nr 7 Polskiego Zwiyzku Emery
tow, Rencistow i Inwalidow. 

31 stycznia. Karnawalowa potaiicowka w Poniatowce. 

7 lutego. Zabawa karnawalowa w restauracji Czarci Rog. 

11 lutego. Prelekcja archeologa Daniela Sukniewicza „Znaczenie Bionia w hi
storii Ksiqstwa Mazowieckiego i wyglyd blonskiego grodziska. Proba przywro-
cenia smoka Mazowszu". 

Pradzieje Bionia wiyzy siq bezsprzecznie ze sredniowiecznym grodziskiem, 
ktorego resztki do dzis znajdujy siq niedaleko miasta. O tym grodzisku i o zna-
czeniu Bionia w historii Ksiqstwa Mazowieckiego, a takze o mazowieckim smo-
ku mowi l archeolog Daniel Sukniewicz na spotkaniu zotganizowanym przez 
Bibliotekq Pedagogiczny, Centrum Kultury w Bloniu i Towarzystwo Przyjacioi 
Ziemi Biohskiej. Przybyia spora grupa osob zainteresowanych przeszios'ciy Bio
nia: nauczyciele, czionkowie Towarzystwa, bywalcy Centrum Kultury oraz siu-
chaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 



Prelegent, wspoitworca Szlaku Ksiyzyt Mazowieckich, prowadzycego takze 
przez Bfonie, mowii: o politycznym i militarnym znaczeniu grodziska, o swiet-
nos'ci dawnego bioriskiego grodu i mrocznych kartach historii (upadek grodu, 
otrucie ostatnich Ksiyzyt Mazowieckich, sprowadzeniu krzyzakow na piastow-
skie ziemie). Na ekranie pojawiaiy siq rekonstrukcje sredniowiecznych grodzisk 
z roznych stron Polski, a my wspolnie zastanawialismy siq, jak tez mogi wygly-
dac bioriski grod, czy warto go rekonstruowac, a jesli tak, to w jakiej postaci. 
A pozniej byio o smoku mazowieckim, zwanym, jak objasnii prelegent, zmijem 
siowiariskim, a wiasciwie zmijy, gdyz na wyimaginowanych rysunkach jawi siq 
jako gad peien niewies'ciego wdziqku i takiejz delikatnosci. Podobizna smoka 
(smoczycy?), zielonego ze ziosci, kryzyia posrod uczestnikow prelekcji. Wielky 
propagatorky smoka mazowieckiego jest Teresa Kacperska z Macierzysza, ktorej 
dziqkujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania i zyczymy, by dopiqia swego, 
tworzyc w Bioniu lub nieopodal mazowiecky smoczy jamq. Skoro juz jest to smo-
czysko, musi przecie gdzies mieszkac, wszak nie gorszy on niz smok wawelski. 

Historia i legendy, fakty i przypuszczenia, hipotezy — historia Bionia i ziemi 
bioriskiej jest przebogata i peina zagadek, niespodzianek. Warto siq niy zain-
teresowac, co potwierdzy uczestnicy tego spotkania, ktorzy juz po wykiadzie, 
z udziaiem prelegenta, ptzy hetbacie, kawie i domowych ciastach, za ktore dziq-
kujemy kierowniczce biblioteki Annie Buzniak i jej zespoiowi, diugo jeszcze roz-
mawiali o biohskich i smoczych sprawach. Bqdzie ciyg dalszy tych rozmow... 

12 lutego. Maigorzata Michaiowska, sanitariuszka, to jedyna kobieta pocho-
wana na bioriskim cmentarzu w kwaterze zoinierzy kampanii wrzesniowej. Los 
nie szczqdzii jej tragicznych przezyc. Urodzona w USA, idyc za giosem serca 
wyszia za naszego rodaka i na staie osiadia w Polsce. W pierwszej wojnie swia
towej straciia dwoje dzieci, a w kilkanascie lat pozniej, kiedy juz z nowy rodziny 
weszia w czas wzglqdnej stabilizacji, zaczqia siq druga wojna swiatowa. Sanita
riuszka Michaiowska wraz z oddziaiami Armi i „Poznari" dotaria do Tuiowic, 
gdzie zostaia smiertelnie ranna. Przewieziona do szpitala polowego w Bioniu, 19 
wrzesnia 1939 r. zmaria w tym szpitalu z ran i zostaia pochowana w zbiorowej 
zoinierskiej mogile. Po k i lku tygodniach dotari do Bionia myz Maigorzaty, hr. 
Michaiowski, uzyskai zgodq na ekshumacjq, rozpoznai zwioki zony i 28 paz
dziernika ponownie pochowai jy, ale juz w pojedynczym grobie, umieszczajyc 
napis: „ur. w Bufallo sanitariuszka, polegia pod Tuiowicami". Przed kilkudzie-
siqciu laty groby zoinierskie na bioriskim cmentarzu poiyczono w symboliczne 
mogiiy zbiorowe, prochy Maigorzaty Michaiowskiej znow znalaziy siq we wspol
nym zoinierskim grobie. 



W llstopadzie ubiegiego roku na iamach „Bfonskiego Informatora Samorzy-
dowego" wraz z Jerzym Oziemskim przedstawilismy dzieje Maigorzaty Micha
iowskiej, a 12 lutego na jej symbolicznym grobie umiescilismy granitowy tablicz-
ky z napisem: 

M A L G O R Z A T A hr. M I C H A L O W S K A 
z domu CROSBY I voto SZASZKIEWICZ 

ur. 1895 w BUFFALO (USA) 
R A N N A POD T U L O W I C A M I 

W D N I A C H B I T W Y POD BZURA 
zm. 19 W R Z E S N I A 1939 

w SZPITALU P O L O W Y M W B L O N I U 

TOWARZYSTWO PRZYJACIOL 

Z I E M I BLONSKIEJ 2014 

Po wspomnianym artykule w „BIS-ie" na grobie Maigorzaty Michaiowskiej 
zaczqiy siq pojawiac znicze i wiyzanki kwiatow - wzruszajycy dowod pamiqci 
oraz szacunku dla tej, co zrzydzeniem losu, zza oceanu, z dalekiej ziemi amery-
kahskiej w tragicznych dniach wrzesnia 1939 roku dotaria az na naszy ziemiq 
biohsky. I w symbolicznej zbiorowej zoinierskiej mogile pozostaia tu na zawsze. 
Inicjatorem ustawienia nowej tabliczki i jej fundatorem jest Jerzy Oziemski. 

9 marca. Na V Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Zenon Reszka obszernie 
przedstawii projekt przysziego Muzeum Ziemi Biohskiej, po czym radni podjqli 
uchwaiq w sprawie utworzenia w Poniatowce tej placowki. 

19 marca. Zaproszenie: „Prezes i Zarzyd Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Bioh
skiej z przyjemnosciy informujy, iz nasze Towarzystwo zostaio wyroznione Zioty 
Odznaky Honorowy Stowarzyszenia Ksiqgarzy Polskich. Uroczystego wrqczenia 

Odznaki dokona prezes Stowarzyszenia Waldemar Jana
szkiewicz. W drugiej czqsci wieczoru odbqdzie siq spotka
nie z Jarosiawem Wiodarczykiem, autorem ksiyzki „Szkice 
z powstania styczniowego w Puszczy Kampinoskiej", poiy-
czone z przekazaniem przez Dyrekcjq Kampinoskiego Parku 
Narodowego naszej Gminie egzemplarzy tej ksiyzki. Spoty
kamy siq o godz. 17.00 w dworku Poniatowka". 



Zarzqd Glowny Stowarzyszenia 

Wrqczajyc odznakq, prezes Waldemar Janaszkiewicz podkreslil, ze zostaia 
przyznana Towarzystwu w uznaniu dzialalnosci wydawniczej i popularyzator-
skiej na rzecz naszego miasta i regionu. Dziqkujemy za to wyroznienie, kolejne, 
jakze dla nas zaszczytne i zobowiyzujyce do dalszej dzialalnosci wydawniczej 
i popularyzatorskiej. 

Jaroslaw Wiodarczyk, autor Szkicow zpowstania styczniowego w Puszczy Kam
pinoskiej, zgtqbia dzieje powstania od blisko cwiercwiecza, a ksiyzka jest poswiq-
cona glownie bitwie stoczonej 14 kwietnia 1863 r. w Puszczy Kampinoskiej, 
niedaleko wsi Buda Zaborowska, pomiqdzy wojskami rosyjskimi gen. Kriidnera 
a oddzialem powstaiicow styczniowych o nazwie Dzieci Warszawy, dowodzonym 
przez majora Walerego 
Remiszewskiego. Mamy 
oto dokladny, wrqcz dro-
biazgowy opis samej bitwy, 
poprzedzony zwiqzlym na-
s'wietleniem wydarzeh i oko
licznosci poprzedzajycych 
zarowno wybuch powstania, 
jak i tego jednego, konkret-
nego starcia. 

Autof czerpie obficie z ob-
szernej litetatury na temat 
powstania i bitwy, prostujyc, 
uzupelniajyc, komentujyc 
fakty i zdarzenia dotyczyce 
tego tragicznego wydarze
nia. Obala niektore mity, za-
daje pytania, na ktore wciyz 
brak odpowiedzi. Ksiyzka 
stanowi wazny glos w trwa-
jycej od wielu pokoleh dys
kusji o sens lub bezsens 
powstania. W tym duchu 
wypowiadali siq tez uczest
nicy spotkania w Poniatow
ce, wysoko oceniajycy pracq 
Wlodarczyka. 

Ksigyarzy Polskich 
w Warszawie 

nadaje 

Towarzystwu Przyjacioi 
Ziemi Bionskiej 

Zlot% Odznaky 
Honorowy 

za zasiugi dla promocji ksiqzki 
i czytelnictwa 

PREZYDIUM ZARZ.^Dt! 
GL6WNKGO 

ALICJA MYSTKOWSKA-LESZCZYNSKA WALDEMAR JANASZKIEWICZ 

Blonie, 19 marca 2015 



27 marca. Zarzyd spotkai siq z Wiesiawy Wideryiisky, peinomocnikiem bur
mistrza ds. organizacji Muzeum Ziemi Bioiiskiej. 

28 marca. W dniu 85 urodzin Jerzego Oziemskiego odbyio siq w Poniatowce 
spotkanie z Jubilatem, ktory nie tylko zaprosii na lampkq szampana i maie co 
nieco, ale wygiosii tez gawqdq, wspominajyc pierwsze lata powojenne i dziaial-
nosc 60 Mazowieckiej Druzyny Harcerskiej. 

28, 

E n - e n - »=P^*°*" 
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* * * 
Pragnq podziqkowac osobom z Zarzydu X V kadencji, ktore wspieraiy mnie 

w prowadzenia statutowej dziaialnosci. Elzbieta Tryniszewska zbieraia skiadki 
i organizowaia wycieczki oraz potaricowki, zabawy, Mirosiawa Pawlak i Halina 
Treliriska prowadziiy doroczne konkursy Bionie w Zieleni i Kwiatach, a wszyst
kie trzy panic, czasem z pomocy innych osob, przygotowywaiy poczqstunek, za-
praszajyc po odczytach czy wystawach na kawq, herbatq, ciastka. Joanna Gmyrek 
zajqia siq sprawozdaniami z zebrari, Jadwiga Wiodarska zorganizowaia wyjazdy 
do teatrow, zas pozostali czionkowie zarzydu pomagali na miarq swych mozliwo-
sci, przy czym Anna Jaworska-Jasiewicz i Leszek Kozlicki z przyczyn osobistych 
byli czynni tylko mniej wiqcej przez poiowq kadencji. Obfotografowywali nas 
Iza Brzeziriska, Katarzyna Natkariska i Jerzy Bezpaiko (dokumentacja na C D 
i skany). Jerzy Oziemski kierowai sekcjy Pro Memoria. Wspoipracq Towarzy
stwa z innymi organizacjami, instytucjami podtrzymywali: Helena Szymariska 
i Irena Wagner - Bioriski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Seweryn Chrusciriski -
D o m Pomocy Spoiecznej w Bramkach, Maria Bobrowska - Koio nr 7 Polskiego 
Zwiyzku Emerytow, Rencistow i Inwalidow, Anna Buzniak - Biblioteka Peda-
gogiczna, Magdalena Rak - Szkoia Podstawowa nr 1 im. Mikoiaja Koperni
ka, Waldemar Janaszkiewicz - Stowarzyszenie Ksiqgarzy Polskich, red. Justyna 
Sobiecka - „BIS", Agnieszka Gaikowska i Karolina Gysiriska - Biuro Promocji. 
Regina Laskowska kierowaia pracy Komisji Rewizyjnej. Doraznie wspierali nas 
Barbara Kaniewska, Teodozja Ruszkowska, Jerzy Andrzej Pawlak, a w mniej-
szym zakresie jeszcze i inne osoby. Wszystkim im - jak rowniez tu niewymienio-
nym - serdecznie dziqkujq za pomoc, wsparcie, za pracq spoieczny. 

Roman Nowoszewski 



Fragment wystawy „Ocalic od zapomnienia - pamis^tki z domowych zbiorow 
ofiarowane Towarzystwu", czerwiec 2013 r. 



• artykui „Drukark i nieuderzeniowe" w biuletynie „Elektroniczna Technika 
Obliczeniowa. Nowosci" 1976, nr 1/2; • „Regulacja dynamiczna chodu 
mechanizmow zegarowych z regulatorem balansowym przy pomocy 
sprawdzarek chodu (wibrografow)" (broszura dla zegarmistrzow); • dyplomy za 
osiygniqcia racjonalizatorskie i laureata Turnieju Miodych Misttzow Techniki; 
• konspekt wykladow z Zasadniczej Szkoly Zawodowej dla Pracujycych przy 
Z M P „Mera-Blonie" z technologii montazu zegarkow narqcznych i montazu 
tarczy telefonicznej; • s'wiadectwo ukohczenia I V klasy szkoly podstawowej 
przez Helenq Slowihsky, 1925 r. 
Arkadiusz Hilbrant, pamiytki merowskie. 

Marzena Hotdak, skany kilkunastu fotografii i dwoch pocztowek. 

Anna i Zdzislaw Kieliszek z Australii, legitymacje odznaczeh, ktore otrzymai 
Czeslaw Kruk. 

Stanisiaw Kordylewicz, czqsci do blohskich zegarkow. 

Jozef Kulihski, odznaki resortowe: Za Zasiugi dla Wojewodztwa 
Warszawskiego, Zasiuzony Dzialacz Kultury Fizycznej, WXX-lecie 
Wyzwolenia Ziemi Pruszkowskiej. 

Bogdan Lipiec, skany blohskich fotografii i pocztowek. 

Elzbieta Lazewska, skany 12 fotografii. 

Michal Mazaraki, zdjqcia macew i blohskich pomnikow przyrody. 

Wieslaw Mielcarz, menazka z okresu powstania warszawskiego, 
pamiytka po ojcu. 

Jerzy Oziemski, fotografia, od lewej: komendant policji Aleksander Cieslak, 
Burmistrz Jan Kulisiewicz, sekretarz gminny Antoni Okurowski, N . N . , 
Tadeusz Kosihski, 1930/1932 r. 

Wiadysiawa Paczesna, oryginalne szklane klisze z zakiadu fotograficznego 
Wiadysiawa Wlodarczyka (lata dwudzieste ub. wieku). Zestaw zawiera 
21 szklanych negatywow, niektore z nich zamieszczono w ksiyzce G.W 
Nowakowskiego i J. Kamosihskiego Przyczynek do dziejow m. Bionia (1930), 
a przedrukowane, znajdujy siq tez w ksiyzce Bionie na dawnej fotografii, ktory 
kilka lat temu wydalo nasze Towarzystwo. Dluga jest historia tych kruchych 
szklanych plytek. Szczqsliwie ptzetrwaly wojnq, a pozniej zona Wiadysiawa 
Leokadia przechowala je az do roku 1982, kiedy to przekazala caly zestaw 
Marii Pygowskiej, nauczycielce w Szkole Podstawowej nr 2. W odrqcznym liscie 



ofiarodawczyni napisaia: „Zdjqcia te otrzymujy ode mnie trzej chfopcy - harcerze, 
wychowankowie Pani, uczniowie klasy V I B, za pracq spofeczny - pomagali 
mi przy przenoszeniu wqgla do piwnicy. Jest to nagroda za czyn, jaki wykonali. 
Proszq o przekazanie tych klisz hatcerstwu w Bioniu. Nazwiska chiopcow: 1) 
Darek Lewihski, 2) Darek Kundycz, 3) Pawei Piorkowski. Lyczq pozdrowienia i 
podziqkowania - L. Wiodarczyk-Romisz". W jakis czas pozniej Maria Pygowska 
przekazaia klisze Wiadysiawie Paczesnej, nauczycielce w tejze Szkole nr 2, ktora 
wiosny 2015 roku oharowaia je Towarzystwu Przyjacioi Ziemi Biohskiej. 

Jozef Rokicki, pamiytki merowskie: medale laureata Turnieju Miodych 
Mistrzow Techniki i fabryczne katalogi wyrobow. 

Marek Roksiewicz, zdjqcia, obraz i ksiyzka w jidysz. 

Kinga Sobieska, maszyny do szycia, rqczna i elektryczna, oraz obraz. 

Danuta Suwata, flaszka apteczna sprzed 1939 r. 

Agnieszka Szczepanik, zdjqcia rodziny Sodomow i akt notarialny z 1938 r. 

Bogusiaw Zioikowski, fragment zabytkowej drewnianej rury wodociygowej. 

Antoni Zwolihski, dyplomy szewskie - mistrzowski i czeladniczy -
oraz legitymacje Witolda Zwolihskiego. 

Danuta Zurkowska, pamiytki zawiyzane z Zakiadami „Mera-Blonie". 
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1 marca 2015 Towarzystwo liczylo 105 osob (68 pari, 37 panow) 

Adamski Janusz Jankowska Halina 
Jankowski Gumpert 

Bezpaiko Jerzy Jasiriska Joanna 
Bezpaiko Maria Jasiriski Wiadysiaw 
Bierikowska Barbara Jaworska-Jasiewicz Anna 
Bierikowski Wiodzimierz 
Bobrowska Maria Kaniewska Barbara 
Boguszewska Iwona Karasek Helana 
Boksta Malgorzata Karasek Zbigniew 
Brzeziriska Izabela Karasek Zoha 

Karlicka Zoha 
Cecerska-Zabka Alicja Kilen Krystyna 
Chrusciriski Seweryn Kowalewska Wanda 
Czarnecka-Jaskiewicz Malgorzata Kozlicki Leszek 
Czujkowska-Kodzub Alicja Ksiyzek Marek 

Kudelska Beata 
Dobrogost Jan Kuliriski Karol 
Dyngler Helena Kulakowski Benedykt 
Dzierlihska Janina Kurach Agnieszka 
Dziewulska Wanda Kurpiewski Jerzy 
Dziewulski Tadeusz 

Laskowska Regina 
Gac Ingeborga Laskowski Edward 
Gmyrek Joanna 
Grajber Sabina Luniewska-Cyran Teresa 
Grzejszczak Kazimierz 

Madanowska Maria 
Janaszkiewicz Waldemar Malinowska Alicja 
Jankowska Grazyna Mydra Irena 



Mossakowska Barbara Stqpieri Maria 
Mucha Bozena Sychowska Anna 

Szymariska Danuta 
Nadana Bozena Szymariska Helena 
Natkariska Katarzyna 

Swiercz Kazimierz Niedzwiedzka Sabina Swiercz Kazimierz 
Nowakowska Danuta 
Nowakowski Andrzej Treliriska Halina 
Nowicka Marianna Tryniszewska Elzbieta 
Nowoszewski Roman Tuzimska Ewa 

Olasek Hekna Wanda Wagner Grazyna 
Oziemski Jerzy Wagner Irena 

Wagner Marek 
Packo Adam Wisniewska Barbara 
Packo Maria Wisniewski Mieczysiaw 
Pawlak Jerzy Andrzej Wisniewski Tomasz 
Pawlak MirosJawa Wiodarczyk Marianna 
Piqta Marianna Wiodarska Jadwiga 
Pniewski Piotr Jakub Wojcik Jozef 

Wojcik Krystyna 
Radziszewski Marian Wysocki Zbigniew 
Reszka Zenon 
Rojewska Barbara Zieliriska Grazyna 
Roubinek Zofia Ziental Mieczysiaw 
Rumak Adela Zygier Eugenia 
Ruszkowska Teodozja 
Rutkowska Barbara Zabka Wiodzimierz 
Rybka Mieczysiaw 

Sadkowska Teresa 
Samoraj Grazyna 
Sitarski Dariusz 
Skowron Adam 
Skowron Ewa 
Sochacka Teresa 
Sochacki Andrzej 
Staniak Maigorzata 



CZLONKOWIE HONOROWI 
TOWARZYSTWA PRZYJACIOL 

ZIEMI BLONSKIEJ 
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Wiktorjaworski 1988 
Jozef Cwikk 1988 

Janusz Adamski 1989 
Janina Janiszewska 1995 

Leon Ceglarz 1995 
Stanisiawa Ploch 1995 
Edward Zdziech 1995 

Mieczyslaw Ziental 2003 
Zygfryd Rekosz 2003 

Roman Nowoszewski 2007 
Helena Jasiiiska-Koszewska 2009 
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78 NASZE PUBLIKACJE 

PRCCKAINI 
C B C H C D t W 

DM! e iCN iA aci 
1-4.V.80 

EOYSKLEPY SP6tDZIElNt^ 

SPIS 

___1'6now 

PLENER 
BLONIE'88 

Program obchodow Dni Bionia 80, 1-4 V '80 / [To
warzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej]. - [Blonie : TPZB, 
1980]. - 11 k. ; 14 X 20 cm. - Po raz pierwszy obchodzono 
Dni Bionia od 27 maja do 3 czerwca 1979 r., zorganizowa
ne z inicjatywy Towarzystwa Przyjacioi Ziemi Biohskiej. 

Spis telefonow miasta i gminy Blonie / [TPZB]. - [Blo
nie : TPZB, 1986]. - 43 s. ; 21 cm. 

Malgorzara Cbwialkowska-Rakasz malarstwo, Alojzy 
Balcerzak malarstwo / TPZB, Mazowieckie Towarzy
stwo Kultury w Warszawie, Osrodek Kultury w Bloniu. 
- [TPZB, 1988]. - [8] s.: i l . ; 21 cm. - 200 egz. - Tyt. okl.: 
Plener Blonie '88. 

Towarzysrwo Przyjacioi Ziemi Biohskiej : XV-lecie 
dzialalnosci. - Blonie : TPZB, [1989]. - 14, [2] s. : fot. ; 
21 cm. - 500 egz. 

Blonie na dawnej fotografii / [pod. red. R. Nowoszew
skiego ; przygotowali Wiadysiaw Nowakowski, Mieczy
slaw Ziental, Janina Janiszewska, Halina Jasinska, Ryszard 
Kacprzak, Alicja Kwiatkowska 
oraz Tadeusz Kowalczyk (wspol
praca okresowa)]. - Blonie : TPZB, 
2003. - 184 s. : 249 for., 1 i l . kolor. 
(herb Bionia) ; 27 cm. - Opr. pi. 
+ obwol. - ISBN 83-917639-0-0. 
- 500 egz. - Recenzja: „Rocznik 
Mazowiecki" t. 16 (2004), s. 122-
124. 

Wyd. 2: 2003 r., wyd. 3: 2006 r. 



Rada Giowna Opiekuncza, Polski Komitet Opiekunczy 
Delegaturaw Bloniu 1939-1945 / Wiktorjaworski; [wstqp 
i oprac. R. Nowoszewski]. - Blonie : TPZB, 2007. - 16, [1] 
s. : fot. ; 21 cm. - (Bloriska Biblioteczka, ISSN 1897-4902 
; nr 1). - ISBN 978-83-917639-3-3. 

Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bionskiej 1973-2008 
/ [przygotowai do dr. R. Nowoszewski ; wypisy z ksi^g 
protokolow sporzydzili: Janina Janiszewska, Zofia Nowa
kowska oraz Daniela Buchar, Anna Jaworska-Jasiewicz, 
Marianna Frydrych, Elzbieta Tryniszewska ; oprac. graf. 
Wiodzimierz Rudnicki]. - Blonie : TPZB, 2009. - 57, [6] 
s. : for., w tym kolor ; 16,5 x 23,5 cm podk - ISBN 978-
83-917639-4-0. 

Dworek Poniatowka : [wiersz] / [R. Nowoszewski] ; 
[w oprac. graf. Wiodzimierza Rudnickiego]. - Blonie : 
TPZB, 2009. - Harmonijka [6] s. : i l . ; 30 x 15 cm. 

Z okna Poniatowki: [wiersz] / [R. Nowoszew
ski] ; [w oprac. graf Wiodzimierza Rudnickie
go]. - Blonie : TPZB, 2010. - Harmonijka [6] s. 
: i l . ; 30 x 14,5 cm. 

Hisroria Zakiadow Mechaniczno-Precyzyj
nych „Mera -Bionie" 1953-2003 / Jerzy Bez
paiko ; [oprac. redakcyjne R. Nowoszewski]. -
Bionie : TPZB, 2010. - 278, [1] s., [10] s. tabl. 
kolor, 1 k. errata (luzem) ; 34 cm. - ISBN 978-
83-917639-6-4. 

tilSTORYCZNA 
PO B t O N I U 

Przewodnik 

Sciezka historyczna po Bioniu : przewodnik / 
R. Nowoszewski; [Sciezka powsraia z inicjarywy 
Aldony Cyranowicz ; fot. Piotr Bielawski, Da
riusz Lewiriski i in.]. - [Warszawa] : Agencja Re-
graf P. Bielawski dla Stowarzyszenia o Usmiech 
Ucznia przy Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kor
czaka w Bloniu oraz TPZB, 2010. - [24] s. : fot. 
kolor.; 23 x 10,5 cm. - ISBN 978-83-61042-59-
8. - 1000 egz. 



W Fabryce Zapafek w Bioniu / Kararzyna Degler, 
Wiadysiaw Degler ; postscriptum napisai Jerzy Oziemski 
; przygor. do dr. R. Nowoszewski ; [oprac. graf. Wiodzi
mierz Rudnicki]. ~ Bionie : TPZB, 2011. - 51, [1] s. : faks., 
fot. ; 21 cm. - (Bloriska Biblioreczka ; ISSN 1897-4902 ; 
nr 2). - ISBN 978-83-917639-3-3. - 200 egz. 

Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bioriskiej 2007-2011 / 
R. Nowoszewski ; [wspolpraca Mirosiawa Pawlak, biali-
na Treliriska, Elzbiera Tryniszewska ; oprac. graf i proj. 
znaku Towarzystwa Wiodzimierz Rudnicki]. - Bionie : 
TPZB, 2011. - 63, [1] s. : for. kolor ; 24 cm. - ISBN 978-
83-917639-7-1. 

Przyczynek do dziejow m. Bionia wojewodztwa war
szawskiego / oprac. Grzegorz Witold Nowakowski, lekarz 
w m. Bioniu, Jan Kamosiriski, kierownik 7-mioklasowej 
Szkoiy Powszechnej im. Ks. Jozefa Poniatowskiego w Bio
niu. - Bionie : TPZB, 2011. - 45, [2] s. : i l . ; 19 x 24 cm. 
- ISBN 978-83-917639-8-8. - Reprint wydania z 1930 r. 

My - regionalisci / Roman Nowoszewski // W: Kim 
jestes, regionalisto? : sylwerki, opinie, diagnozy / pod. red. 
Damiana Kasprzyka. - Lodz : Uniwersytet Lodzki Inter-
dyscyplinarny Zespoi Badania Wsi, 2012. - S. 131-136, 
1 for. 

Piowiejy siowa : [wiersze] / Henryk Makowski. - Bio
nie : TPZB, ze wsparciem finan- { 
sowym Urzqdu Miejskiego, 2012. 
- 46, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 978-
83-917639-9-5. 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIOL 
ZIEMI BLONSKIEJ 

W „Bf^ONSKIM INFORMATORZE 
SAMORZADOWYM" 

2011 
Katarzyna Degler: Okupacyjne wspo

mnienia // BIS nr 1, s. 8. 1 for. 

„Okrucliy pami^ci" pani Anny Szczer-
binskiej / oprac. Jerzy Oziemski // BIS nr 
2, s. 11, 1 for. 

Janusz Jozef Urhke / Jerzy Oziemski // 
5/5 2011, nr 3-4, s. 7, 2 fot. 

Towarzysrwo Przyjacioi Ziemi Blori
skiej 2007-2011 / Roman Nowoszewski // 
BIS nr 3-4, s. 16, 2 fot. 

Otwarcie s'ciezki historycznej po zabyt
kach Bionia / Aldona Cyranowicz // BIS 
nr 5, s. 8, 1 fot. 

Sercem malowane [wystawa obrazow 
w Karolinie] / R. Nowoszewski // BIS nr 
6-7, s. 8, 1 fot. 

Sp. Szczepan Kolakowski. Za niewiele 
ponad pol roku skoriczylby 90 lat / R. No
woszewski // BIS nr 6-7, s. 9, 1 fot. 

Konkurs Ziemia Bloriska w Zieleni 
i Kwiatach [zapowiedz] // BIS nr 6-7, s. 9. 

Halina Ziental - Honorowy Obywarel 
Bionia // Justyna Sobiecka // BIS nr 6-7, 
s. 13, 1 fot. 

Pro Memoria [ J. Ulricha] / Zarzyd 
TPZB//S/5 nr 6-7, s. 18, 1 fot. 

Spotkanie z Grzegorzem Kosrrzewy-
-Zorbasem / (rn) // BIS nr 6-7, s. 24. 

Pamiqci obroricow Polski / R. Nowo
szewski // 5/5 nr 8-9, s. 11, 1 fot. 

O Katyniu raz jeszcze [Dqby Pami^ci 
mjr. S. Szparagi, por. S. Kulisiewicza] / 
Jerzy Oziemski // BIS nr 8-9, s. 12, 1 for. 

66 rocznica Powsrania Warszawskiego 
w Bloniu / Jerzy Oziemski // BIS nr 8-9, 
s. 15, 1 fot. 

Konkurs Ziemia Bloriska w Zieleni 
i Kwiarach [komunikat] // BIS nr 8-9, s. 18. 

Wazna uroczystosc [Dqby Pami^ci] / 
Justyna Sobiecka, Stanisiaw Kulisiewicz // 
5/5 nr 10, s. 11, 3 fot. 

Z Bionia do upalnych Wioch / Jerzy 
Bezpaiko // BIS nr 10, s. 19, 1 fot. 

Reprinr „Przyczynku do dziejow m. 
Bionia" / Zarzyd TPZB // BIS nr 11, s. 2, 
1 fot. 

Wieczor poezji [A. Juszczaka] / R. No
woszewski // 5/5 nr 11-12, s. 18. 



Blonie w Zieleni i Kwiatacii / R. Nowo
szewski ; fot. Izabela Brzeziriska // BIS nr 
11-12, s. 18, 1 for. 

Konkurs „Bloriskie drzewa" // BIS nr 
11-12, s. 18. 

2012 

Konkurs „Bloriskie drzewa" - regula-
min konkursu // BIS nr 1, s. 18, 1 fot. 

„Kazdy dzieri jest podrozy przez hisro-
ri?" [lekcja biblioteczna] / Anna Buzniak 
II BIS m 1, s. 21, 1 fot. 

Trzecie spotkanie merowcow / R. No
woszewski ; for. Izabela Brzeziriska // BIS 
nr 1, s. 23, 1 fot. 

Rocznica Powstania Styczniowego / 
R./ Nowoszewski; fot. Izabela Brzeziriska 
// BIS nr 2, s. 10, 1 for. 

Karnawalowe pyczki / (rn) // BIS nr 2, 
s. 15. 

Zarzydzenie nr 16/2012 w sprawie po-
wolania Komitetu Organizacyjnego ds. 
utworzenia Muzeum Ziemi Bloriskiej / 
Zenon Reszka // BIS nr 3, s. 2, forokopia. 

Zapraszamy na spotkanie merowcow / 
Zarzyd TPZB // BIS nr 3, s. 7. 

Konrad i Tadeusz Kosiriscy / Helena 
Piywaczewska // BIS nr 3, s. 11, 1 for. 

Pi^kny jubileusz [90-lecie Heleny Dyn
gler] / R. Nowoszewski; for. Andrzej Paw
lak//5/5 nr 3, s. 11, 1 fot. 

Nie starzeje siq, kro nie ma czasu [m.in. 
wysrawa linoryrow Z. Jozwika] / Anna 
Buzniak // BIS nr 3, s. 23, 2 fot. 

V I Powiatowy Konkurs Piqknego Czy
tania / Anna Buzniak // BIS nr 4, s. 8. 

Czwarte sporkanie merowcow / R. No
woszewski // 5/5 nr 4, s. 12, 1 for. 

Sluchacze Bioriskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Domu Pomocy Spo
iecznej w Bramkach / Beata Godzina // 
5/5 nr 4, s. 26, 1 fot. 

Helena Jasiriska-Koszewska [nekrolog] 
// 5/5 nr 5, s. 16. 

Konkurs Ziemia Bloriska w Zieleni 
i Kwiatach [komunikat] // 5/5 nr 6-7, s. 3. 

Konkurs „Bloriskie drzewa" / (rn) // 
5/5 nr 6-7, s. 20. 

Sporkanie z Zygmuntem Karlickim / 
R. Nowoszewski // BIS nr 6-7, s. 28, 1 fot. 

Katyri — jeszcze raz [por. J .M. Szonert] 
/ oprac. Jerzy Oziemski // 5/5 nr 8-9, s. 
10, 1 fot. 

Prosba [wnuczki Jana Kamosiriskiego] 
/ Barbara Sobczyk // 5/5 nr 8-9, s. 10. 

Rod Czubowiczow / R. Nowoszewski 
//5/5 nr 8-9, s. 12. 

Bylismy we Wloszech / (r) // 5/5 nr 8-9, 
s. 15. 

Konkurs Ziemia Bloriska w Zieleni 
i Kwiatach [komunikat] // BIS nr 8-9, s. 
22. 

Blonie na fotografii [komunikat] Za
rzyd TPZB // 5/5 nr 8-9, s. 7 

Zagadkowy eksponat [drewniana rura 
wodna]. Zagadkowa kolejka [w Radoni
cach] / (rn) // 5/5 nr 10, s. 17 

Bylismy we Wloszech / (r) // 5/5 nr 10, 
s. 17 [przedruk]. 

Dyb pamiqci por. Jerzego Szonerra / 
(red.) // 5/5 nr 10, s. 21, 3 fot. 



Kiedy powstala Fabryka Zapaiek 
w Bioniu? / R. Nowoszewski // BIS nr 11, 
s. 6. 

Bionie w Zieleni i Kwiatach / (rn) ; for. 
Izabela Brzezihska // BIS m 11, s. 7, 1 fot. 

Bionie na forografii [komunikat] 
Zarzyd TPZB // BIS nr 11, s. 8. 

Trzy panie w Towarzystwie / Malgo
rzara Armatys ; fot. Izabela Brzezihska // 
BISnr 11, s. 9. 

Wspomnienie o Henryku Karczu 
(1924-2012) / oprac. Jerzy Oziemski // BIS 
nr 11, s. 11, 2 for. 

Zaproszenie na Ekscytujycy siodki wie
czor... / Zarzyd TPZB//5/5 nr 11, s. 16. 

Czekoladowy wieczor / R. Nowoszew
ski ; for. Izabela Brzezihska // BIS nr 12, 
s. 12, 1 fot. 

Bionie na fotografii [komunikat] Za
rzyd TPZB // BIS nr 12, s. 22. 

2013 
Klub Seniora juz dziaia / Justyna Droz

dzewska//5/5 nr l ,s . 8, 1 fot. 

Sylwester w Poniatowce / Irena Wagner 
II BIS m 1, s. 10, 1 for. 

Rocznica wybuchu powsrania srycznio-
wego / R. Nowoszewski, Irena Janowska-
-Wozniak//5/5 nr 1, s. 13. 

„W cieniu sryczniowych nocy" / Irena 
Janowska-Wozniak// 5/5nr 1, s. 13, 1 for. 

Kamieh Pamiqci w Bioniu / Justyna 
Drozdzewska // BIS nr 2-3, s. 5, 1 fot. -
Tu m.in. stanowisko Zarzydu TPZB. 

Slady przesziosci / R. Nowoszewski // 
5/5 nr 2-3, s. 9, 1 fot. - Fragment artyku-
iu z ksiyzki „Kim jesres regionalisto?" 

Ksiyzka o biohskich zegarkach / Jerzy 
Bezpaiko // 5/5 nr 4, s. 12, 1 fot. 

Jeszcze o zegarkach z Bionia / R.N. // 
5/5 nr 5, s. 10. 

Ziemia Biohska w Zieleni i Kwiatach 
[komunikat] / Zarzyd TPZB // 5/5 nr 5, 
s. 11. 

Stanisiawa Ploch - wspomnienie / R. 
Nowoszewski // 5/5 nr 5, s. 15. 

Powitanie wiosny w Poniatowce / Irena 
Wagner // 5/5 nr 5, s. 17 

Pielgrzymka Towarzysrwa Przyjacioi 
Ziemi Biohskiej do Ziemi Swiqtej / Anna 
Tryniszewska-Kolwa // 5/5nr 5, s. 18, 2 for. 

Ziemia Bloriska w Zieleni i Kwiarach [ko-
munikar] / Zarzyd TPZB // BIS nr 6-7, s. 6. 

Order Krzyza Wojennego Virruti Mi l i 
tari. Cẑ s'c I / oprac. Jerzy Oziemski // 5/5 
nr 8/9, s. 21, 2 fot. 

Order Krzyza Wojennego Virtuti M i 
litari. Czqsc I I / oprac. J. Oziemski // 5/5 
nr 10, s. 21, fot. 

Order Krzyza Wojennego Virruti Mi l i 
tari. Czqsc I I I / oprac. J. Oziemski // 5/5 
nr 11, s. 9. 

Jesieri w Towarzystwie / (rn) // BIS nr 
12, s. 10, 1 fot. 

„Blonie (niekoniecznie) naszej miodo
sci" / Justyna de domo Sobiecka // 5/5 nr 
12, s. 10. 



2014 

Wiesci z Poniatowki [zabawa sylwestro
wa] / Irena Wagner // BIS nr 1, s. 9, 4 fot. 

Blonie w roku 1888 / R. Nowoszewski 
II BIS ml, s. 9. 

Dzieri Babci i Dziadka / Maria Bo
browska // BIS nr 2, s. 12. 3 fot. 

Niesamowire historic w Bloniu / R. 
Nowoszewski // BIS nr 2, s. 14. 

Wystawa kalendarzykow listkowych / 
Anna Buzniak // BIS nr 3, s. 10, 1 fot. 

Rzeczowo i zabawowo / R. Nowoszew
ski ; fot. Izabela Brzezihska // BIS nr 3, s. 
10, 1 fot. 

V I I I Powiatowy Konkurs Piqknego 
Czyrania / Anna Buzniak // BIS nr 5, s. 
11, 3 fot. 

Ziemia Bloriska w Zieleni i Kwiatach 
[komunikat] // BIS nr 5, s. 11 

O bloriskiej Merze w s'lyskim „Tygo-
dniku" / R. Nowoszewski // BIS nr 5, s. 
14, 2 fot. 

Blonie regionem z hisroriy [krqcenie 
filmu przez TVP Historia] // BIS nr 6-7, s. 
10, 1 for.; // nr 10, s. 16, 1 fot. 

Stare druki i barwne obrazy [gawqda 
W. Kochlewskiego, wystawa obrazow B. 
Biehkowskiej] / R. Nowoszewski; for. Iza
bela Brzeziriska // BIS nr 6/7, s. 14, 1 fot. 

Bloriska Noc Swiqtojariska / Dariusz 
Sitarski // BIS nr 6-7, s. 33. 

Wspomnienie o Jerzym Sienkiewiczu, 
oficerze AK ps. „Rudy" / Oprac. Jerzy 
Oziemski // BIS nr 8/9, s. 10, 1 fot. 

Regulamin konkursu „W poszukiwa
niu wiasnych korzeni" // BIS nr 8-9, s. 23. 

Marianna Frydrych [wspomnienie] / R. 
Nowoszewski // BIS nr 10, s. 15. 

Marianna Frydrych [nekrolog] // BIS 
nr 10, s. 15. 

Regulamin konkursu „W poszukiwa
niu wiasnych korzeni" [skror] // BIS nr 10, 
s. 18. 

Halina Ziental [nekrolog] // BIS nr 11, 
s. 3, 17. 

Pani Halina Zientalowa [wspomnienie] 
/ R. Nowoszewski // 5/5 nr 11, s. 17, 1 fot. 

Ocalmy od zapomnienia [kwesta 
cmentarna] / Irena Wasniewska // BIS nr 
11, s. 11, 1 for. 

75 rocznica powsrania Polskiego Pari-
srwa Podziemnego - uroczystosci w Szko
le Podstawowej nr 1 / Dariusz Bajer // BIS 
nr 11, s. 19, 2 fot. 

Sanitariuszka Malgorzata Michaiow
ska / R. Nowoszewski i Jerzy Oziemski // 
5/5 nr 11, s. 22, 1 fot. 

Jozef Cwikla [nekrolog] // BIS nr 12, 
s. 3. 

Zegarki marki Blonie wracajy! / BP 
U M // 5/5 nr 12, s. 5, 2 for. 

2015 

Dzieri Babci i Dziadka / (red) // 5/5 nr 
l ,s . 11, 3 for. 

Dzialalnosc Centrum Kultury w 2014 
roku w sratystyce [wspolpraca z TPZB] / 
Dariusz Sitarski // 5/5 nr 1, s. 25. 



Wspomnienie o Macieju Giowackim / 
oprac. Jerzy Oziemski // BIS nr 2, s. 10, 
1 for. 

Pamiqci sanitariuszki Maigorzaty M i 
chaiowskiej / R. Nowoszewski // BIS nr 2, 
s. 10, 1 fot. 

Bioriskie grodzisko i mazowiecki smok 
/ R. Nowoszewski ; for. Anna Buzniak // 
BIS nr 2, s. 13, 1 fot. 

Uchwala nr V/47/15 Rady Miejskiej w 
Bloniu z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie 
urworzenia Muzeum Ziemi Bloriskiej / 
Tomasz Wisniewski // BIS nr 3, s. 5. 

Uzasadnienie do Uchwaly nr V/47/15 
Rady Miejskiej w Bioniu z dnia 9 mar
ca 2015 r. w sprawie urworzenia Muze
um Ziemi Bloriskiej / [Zenon Reszka] // 
5/5nr3, s. 5, 11. 

Zlota Odznaka SKP dla Towarzysrwa 
oraz ksiyzka o powstaniu styczniowym / 
R. Nowoszewski, fot. Elzbieta Tryniszew
ska//5/5 nr 3, s. 12, 1 fot. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIOL 
ZIEMI BLONSKIEJ 

W „EXPRESSIE WIECZORNYM" 

WYBOR 

Ziemia Bloriska w Zieleni i Kwiatach // Ex. W. - 2012, nr 15, s. 5. 
Katyri - jeszcze raz // Ex. W. — 2012, nr 16, s. 3. 
Katyri raz jeszcze // Ex. W. - 2012, nr 18, s. 23 
Ziemia Bloriska w Zieleni i Kwiatach // Ex. W. — 2012, nr 21, s. 5. 
Wieczor powstariczy // Ex. W. - 2013, nr 1, s. 5 i nr 2, s. 5 
Wiadysiaw Meller - spotkanie // Ex. W. - 2013, nr 8, s. 5 
Jarmark staroci // Ex. W. - 2014, nr 8, s. 5. 
Bioriskie grodzisko i mazowiecki smok // Ex. W. — 2015, nr 4, s. 3. 





Z A R C H I W U M 
TOWARZYSTWA 

PRZYJACIOL 
Z I E M I BLONSKIEJ 





KONKURS „MOJA ULICA, MOJ DOM" 

Konkurs „Moja ulica, moj dom" stawiai za eel pogiqbianie wiedzy historycz
nej o naszym miescie i ziemi biohskiej. Prace konkursowe mialy bye zwiyzane te
matycznie z maly ojczyzny, to jest miejscem zamieszkania uczestnika konkursu 
(dom rodzinny, ulica, wies, osiedle). Nalezaio napisac rozprawkq, opowiadanie, 
wspomnienie lub przygotowac album fotograficzny, zawierajyce tresci odnoszyce 
siq do historii, ludzi, zdarzeh zwiyzanych z opisywanym miejscem. 17 czerw
ca 2008 roku w Poniatowce mialo miejsce zakohczenie konkursu i wrqczenie 
nagrod ufundowanych przez burmistrza Zenona Reszkq, ktory objyl honorowy 
patronat nad konkursem. 

Oto niektore z prac konkursowych. 

Burmistrz Zenon Reszka, Anna Pert, Agnieszka Kurach 



Anna Pert 

Ul ica Jozefa Niemstaka 

Jozef Niemstak hy\m znanym w Bioniu, ale nie wszystkim. Otoz 
przez wiqkszosc swojego dorosiego zycia byi dyrektorem Szkoiy Podstawowej nr 
2 w naszym miescie. Bibliotekarka tamtejszej szkoiy powiedziaia m i kiedys, iz 
powinnam siq cieszyc tym, ze mieszkam, gdzie mieszkam. A tak poza tym, to 
Niemstak byi bardzo mydrym i wyksztaiconym cziowiekiem, rzadko w dzisiej
szych czasach spotykanym. Bardzo poswiqcii siq pracy w szkole. Kochai dzieci, 
a patronem szkoiy, z peinym szacunkiem, nie powinien bye Janusz Korczak tylko 
Pan Dyrektor. Nigdy specjalnie mnie nie interesowaio, k im on byi. Zy i dawno 
temu, byi pierwszym dyrektoiem tamtej podstawowki - to jedyne, co o nim wie-
dziaiam. Zawsze wychodziiam z zaiozenia, ze jesli nie muszq, to po co? Ostatnio 
jednak stwierdziiam, ze wypadaioby wiedziec, k im byi Jozef Niemstak, patron 
mojej ulicy. 

Nie stwarza mi problemu wypisywanie nazwy ulicy na kopercie, ale w urzqdach 
z reguiy muszq nazwisko Niemstak literowac, a zdziwionym urzqdnikom tiumaczyc, 
ze majy prawo nie wiedziec, o k im mowiq. Z czasem przyzwyczaiiam siq do tego. 

Przez hasio „moja ulica, moj dom" rozumiem giownie obszar okreslony na
szym osiedlem, ulicy Lesznowsky i gliniankami. Z ulicy Niemstaka zwiyzana 
jestem przez dwanascie lat zycia. Tam doiastaiam, poznawaiam przyjacioi, uczy-
iam siq jezdzic na rowerze, wpadaiam w tarapaty, miaiam naprawdq duzo przy-
god. Szybko jednak dorosiam i z domu wychodzq tylko wtedy, gdy muszq ztobic 
zakupy albo zaiatwic cos na miescie. Wiele wody musiaio upiynyc, bym zdaia 
sobie sprawq, ze poza moim osiedlem jest takze wiqksza reszta swiata. Wczesniej 
niezbyt mnie to interesowaio, od rana do wieczora przesiadywaiam z innymi 
dziecmi na krawqzniku, ewentualnie gralismy w klasy, scigalismy siq na rowe-
rach, jednak i tak najciekawszy gry byia ta w chowanego. Nic nie mogio pobic 
chodzenia po drzewach, biegania po pustakach, skrywania siq za kontenerami. 
Najmniejszym problemem byio zdenerwowanie sysiadow, najwiqkszym - brak 
kryjowek. Po zabawie szybko bieglismy do domow, gdy tylko komary stawaiy 
siq zbyt uciyzliwe. 

Najwiqkszym dramatem zyciowym w wieku dziewiqciu lat byi szlaban na wy-
chodzenie na dwor. A n i piacze, ani pros'by nie pomagaiy, gdy rodzice wydali 
wyrok. Kiedys moja siostra postanowiia sobie, ze na prostej drodze przejedzie 
siq „bez trzymanki". Jak szybko siq okazaio, byi to ziy pomysi. Najechaia na ka-



mieri, wywrociia siq razem z rowerem i maio brakowaia, a wbiiaby sobie w oko 
ryczkq roweru. Wstyd siq przyznac, zamiast pomoc dotrzec do domu zaplakanej 
i kontuzjowanej siostrze, wolaiam zostac na osiedlu z przyjaciolmi. Jak mozna 
iatwo siq domyslic, rodzice nie byli zachwyceni. Ostatecznie dali mi szlaban na 
komputer, telewizjq i , co najgorsze, na wychodzenie. Dzis' mogq przyznac, ze to 
byio jak policzek. Przez miesiyc nie mogiam siq z tym pogodzic. A ze, jak juz 
wspomniaiam, byiam ziym dzieckiem, najbardziej bolaio mnie to, ze moja sio
stra przechwyciia wszystkich moich kolegow i kolezanki, a gdy wreszcie rodzice 
pozwolili m i pojs'c na osiedle, nie miaiam siq nawet do kogo odezwac. Zostaiam 
oficjalnie ogioszona Egoistky Roku. Sprawiio to, ze przez kolejne dwa lata nie 
miaiam kontaktu ze znajomymi z osiedla. Postanowiiam poswiqcic siq nance, co 
w trzeciej klasie podstawowki, nie byio takie trudne. Dostaiam nagiodq z wyroz-
nieniem i przesziam do klasy czwartej. Az do gimnazjum - byiy to ttzy najgorsze 
lata mojego zycia. 

Z dawnymi znajomymi urwaiam kontakt, moja klasa byia wrqcz nieznosna, 
a ja powoli, cierpliwie czekaiam na koniec swiata. Jakims cudem siq nie do-
czekaiam. Ale nic to. Szybko odkryiam, ze najwiqkszy rozrywky jest iyka. Nic 
nie wprawiaio mnie w tak znakomity nasttoj, jak poigodzinne patrzenie siq 
w chmury w ciszy. Powoli zaczynaiam siq niecierpliwic. Z chiopakami zbudowa-
lis'my bazq. Giupio to brzmi, ale doszlismy do wniosku, ze to jest jedyne miejsce, 
do ktorego nie docierajy komary. Koledzy siq postarali i w przeciygu tygodnia 
zbudowali domek z drewna. Sysiadowi siq to nie spodobaio i doszedi do wnio
sku, ze wypadaioby ten domek spalic. Jak wymyslii, tak zrobii, co sprawiio, ze 
natychmiast wszystkiego nam siq odechciaio. Nie opiacaio siq nic robic, gdyz 
zaraz byio niszczone. 

Przez poi roku jezdzilismy na rowerach. Wytrzymaio dwoch chiopcow, kto
rych jakims cudem zawsze uwazaiam za maio inteligentnych. Reszta pochowaia 
siq do domow. Na osiedlu wszystko miaio swojy nazwq, kazda gaiyz, dom, kaz
da, nawet najmniejsza cegieika. Gdy siq umawialismy, mowilismy na pizykiad: 
„To o trzeciej pod chaty Starej baby". „Stary baby" byio drzewo. W ekspreso-
wym tempie zmienilismy swoje przyzwyczajenia. Pobudowali siq nowi sysiedzi, 
w miejscu naszej dawnej bazy postawiono kontenery na segregacjq odpadow. 

Bardzo szybko od nowa siq z soby zzylismy. Nie mielismy przed soby tajem
nic, przyprowadzalismy sobie nowych znajomych, sympatic. Szybko siq zaczqio, 
szybko skohczyio. Jedni poszli do liceum, inni zmienili szkoiq na gimnazjum, 
jeszcze inni dopiero zaczynali edukacjq w szkole podstawowej. Roznica wieku 
byia duza, ale nikomu nie robiio to wiqkszej roznicy. 

Czas na ulicq Lesznowsky i , niech bqdzie, Zacisze. 



Mamq zawsze irytowal fakt, ze u nas na osiedlu nie mozna byte jezdzic na rol-
kach. Znaczy, asfalt byi, odpowiednia nawierzciinia takze. Najwiqkszym jednak 
problemem okazaia siq dzieciqca ciekawosc. Postanowilismy sobie, ze zwiedzimy 
kawaiek swiata i oddalilismy siq od osiedla o niecaie dwiescie metrow. Co ciekaw-
sze, nawet dzis nikt m i nie wmowi, ze jazda po chodniku na rolkach jest iatwiejsza 
od jazdy po prostej jezdni. Ach, ta dzieciqca wyobraznia. Najbardziej jednak za-
stanawia mnie dzis, czemu trapiiam siq wtedy, ze mi siq koika zawadzaiy o krzywe 
piytk i . Wiadomo wiqc, skyd braiy siq tamte siniaki. Na Zaciszu moglismy jezdzic 
do woli. N i k t nie miai pretensji, wszystkim doskonale pasowaio. Scigalismy siq, 
siorice swieciio wiecznie, a noc nigdy miaia nie nastac. Az pojawiiy siq wyboje. 

Dzieciqce marzenia, ideaiy legiy w gruzach. Wszystko przestaio mice zna-
czenie. Znow przestalismy wychodzic z domu. Zabrakio nam pomysiow, chqci, 
a z czasem wyroslismy z tego. 

Do momentu, w ktorym doznalismy cudu. Klapki, ktore na diuzszy czas 
opadiy nam na oczy, nagle siq podniosiy. Oto wyrosiy przed nami glinianki. Dla 
dziesiqcioletnich dzieciakow istotnie nie byio nic lepszego niz zabawa w wodzie. 
Pozniej biegalismy, gralismy w piikq, opalalismy siq. Urzydzalismy sobie nawet 
zawody piywackie. Zakiadalismy siq, kto podpiynie najdalej. Z perspektywy 
czasu sydzq, ze nie byio to najmydrzejsze - ktos mogi siq utopic. Bog jednak nad 
nami czuwai. Jednak podobnie jak reszta naszych fantastycznych, ponadczaso-
wych zajqc, i to siq skohczyio z powodu przybtzeznych ubikacji i smietnikow, 
ktore jakims cudem wylydowaiy w wodzie. Rodzice karygodnie zabronili nam 
kypac siq w tych jeziorkach. Byio przy tym mnostwo piaczu, wizaskow i tak 
dalej, ale z czasem zrozumielismy, ze ich decyzja byia siuszna. 

Myslq, ze nasze perypetie nawiyzujy poniekyd do piosenki kapeli Perfect pod 
tytuiem Autobiografia. Tam bohaterowie takze majy swoje przygody, a wraz 
z biegiem czasu poznajemy ich mysli, przezycia, a ich miodziehcze zycie zwiyza-
ne jest giownie z jednym tylko miejscem. 

Krotko rzecz bioryc, moja Ulica, czyli moj Dom jest miejscem, w ktorym roz-
grywaiy siq wszystkie moje troski, w ktorym speiniaiy siq moje marzenia. Tych 
kilka ulic na krzyz byio miejscem, w ktorym czuiam siq bardzo bezpiecznie. 
Wiedziaiam, ze nikt mnie nie napadnie, ze nie stanie mi siq nic ziego. Pomi
mo wszystko bqdq czuc ogromny sentyment do „mojej" ulicy, glinianek i tych 
na wpoi rozwalonych iyzworolek. Przez jakies dziesiqc lat, mozna powiedziec, 
choc z lekky przesady, wychowywaia mnie ulica. W domu miaiam to, czego 
potrzebowac moze dziesiqciolatka, od rana do wieczora mogiam przesiadywac 
na osiedlu z przyjacioimi, poznawaiam, czym sy pierwsze podrygi serca, odczu-
waiam czasem chqc zemsty. Ale czy mogq powiedziec, ze zaiujq tamtych lat? 
Zdecydowanie nie! 



Elzbieta Flisek 

Ze wspomnie i i stulatki 

Marianna przyszia na swiat 4 marca 1908 roku, czyli sto lat temu, w pierwszej 
dekadzie dwudziestego wieku, i dzis daia siq namowic na wspomnienia z przesziosci, 
ktore powrocily jak zywe. Nie ma juz nikogo z lat jej dziecihstwa i wczesnej mlo
dosci, ktory ptzezywala w niedalekim Dorocinie, wsi polozonej nieopodal Izdebna 
i Gol. Najmlodsza z osmiorga rodzehstwa, szybko musiala dorastac do pracy w ma-
lym gospodarstwie rodzicow oraz folwarku u dziedzica. Pasanie krow to bylo zajqcie 
w sam raz dla wiqkszos'ci dzieci z jej otoczenia. 

Tamten swiat byi zupelnie inny od wspolczesnego nam. Kiedy miala cztery lata, 
zmarl jej ojciec Ignacy, w domu zapanowala jeszcze wiqksza bieda. Z najmlodszych 
lat pamiqtala radosc w domu po szczqsliwym powrocie najstarszego brata po zakoh-
czeniu I wojny s'wiatowej. Byi bardzo wychudzony i dlugo chorowal, nie miai siiy 
pomagac w gospodarstwie. 

Marysia miala mozliwosc uczqszczania do szkoly powszechnej w Golach, gdzie 
ukohczyla cztery klasy. Tu nauczyia siq kreslic pierwsze litery, poznawala elementarny 
wiedzq, nawiyzywala pierwsze przyjaznie. Bo prawie wszystkie wiejskie dzieci byly 
takie same: chodzily boso, czqsto jadly tylko brukiew, pochodzily z takich samych 
biednych chalup, a ich rodzice byli analfabetami. Ubogo, ale szczqsliwe mijaly lata 
malej Marysi w wiejskiej, krytej strzechy chacie, wsrod pol, pastwisk i dzieciakow 
z sysiedztwa. Wkrotce jednak zmaria matka Florentyna i Marysia zostaia sieroty. 
W domu zostaia pod opieky najstarszego brata i bratowej, ktorzy prowadzili gospo
darstwo po rodzicach. Musiala wiqc zapracowac na swoje utrzymanie pracy przy zni-
wach u gospodarzy i niahczeniem bratankow. Ten czas ktzywdy sierocej wspomina 
niechqtnie, pamiqta jednak, ze na tyle lat pracy w gospodarstwie brata raz dostala od 
bratowej chusteczkq na glowq przywieziony z targu w Grodzisku Mazowieckim. 

Mijaly lata i wkrotce Mania musiala opuscic dom rodzinny. Na szczqscie t iahl jej 
siq kawaler z Bionia i od tej pory jej losy nierozerwalnie zwiyzane sy z tym miastem. 
Podziwiamy determinacjq dziadka Wojciecha, ktory pod koniec lat dwudziestych 
wqdrowal pieszo z Bionia (okolo 12 km) na spotkanie z ukochany Maniy, blydzyc 
wielokrotnie po kniejach. Zdarzalo siq, ze kiedy dochodzil do figury sw. Jana Ne-
pomucena w Bieniewicach, kryzyl dlugo wokolo, zanim trahl na wlas'ciwy drozkq. 
Mowi l potem, ze to swiqty dziqki gotliwej modlitwie prowadzii go szczqsliwie do 
celu. Tak wiqc Mania zostaia mqzatky i zamieszkaia w Bloniu na ulicy Rokickiej 
(obecnie Zukowka, za przejazdem w stionq Rokitna) wtaz z rodziny mqza. Wszyscy 
utizymywali siq z kawalka pola, czasy w latach ttzydziestych X X wieku byly ciqzkie. 



Dziadek probowal znalezc zajqcie w Fabryce Zapafek w Bfoniu, ale jak wspomina 
Babcia Marysia, pod bramy czekate wielu chqtnych, a brygadzista wybierai sobie 
do pracy, kogo chcial. Sezonowo pracowaJ" takze na kolei. Jezeli byJa praca, byly tez 
pieniydze, a w domu na stole pojawiaiy siq cukiei, maslo i chleb, jezeli nie, wszyscy 
musieli zadowolic siq kaszy, mlekiem i ziemniakami. Po calym tygodniu ciqzkiej 
pracy przychodziia wyczekiwana niedziela. Bo to i obiad lepszy na stole, i biale ko-
szule „do kosciola". Cala rodzina wspolnie udawala siq na nabozehstwo do kosciola 
w Rokitnie, potem na miejscowy cmentarz. Po powrocie byi czas na spotkania, scho-
dzili siq dalsi krewni i znajomi na spiewy i wspominki. 

Panowie wdawali siq w dyskusje o polityce, a panie zajqte byly krzytaniem siq 
przy stole. Dzieh powszedni znaczyla ciqzka praca na polu i w gospodarstwie. Na 
swiat przyszla pierwsza corka, ktora wkrotce zachorowala na zapalenie pluc i trafila 
do szpitala w Warszawie na ulicy Litewskiej. Poniewaz mala byia katmiona piersiy, 
niezbqdna byia obecnosc matki w szpitalu, lekatze podkreslali, ze mleko matki jest 
najlepszym lekarstwem. Mania zamieszkaia chwilowo u swojej starszej siostry Cecy-
li i na Woli i stamtyd pieszo chodzila trzy razy dziennie do szpitala. Czasami siostra 
dawala jej po kryjomu przed mqzem drobne na tramwaj i bulkq. Trwaio to kilka 
tygodni i rodzina w Bloniu nie ukrywala swojego niezadowolenia, robota w polu 
czekala, a „Mania na wczasy do Warszawy pojechala". Na szczqscie dziecko powro-
cilo do zdrowia i obie wrocily do Bionia. 

Po powrocie zdarzyla siq druga bieda. Tym razem Mania zachorowala na tyfus 
i zapalenie pluc. Choroba miala ciqzki przebieg i doktorzy nie dawali jej wiqkszych 
szans na przezycie. Chora furmanky zostaia odwieziona do szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim (jadyc z Bionia, budynek po prawej na przedmiesciach). W domu 
od opieky tesciowej i mqza zostaia malehka coreczka. W przeblyskach s'wiadomosci 
Mania goryco modlila do Matki Bozej i prosiia jeszcze o dwa lata zycia dla siebie, 
wiedziala, co to znaczy wychowywac siq bez matki. 

Modl i twy zostaiy wysluchane (prosiia tylko o dwa lata, a darowano jej osiem-
dziesiyt) i po ki lku tygodniach powrocila szczqsliwie do zdrowia i do pracy 
w gospodarstwie. 

Mijaly lata trzydzieste. Mania, znalazia nowe zajqcie. Wozila mleko do War
szawy i tam sprzedawala je swoim klientom. Musiala wczes'nie rano wstawac, aby 
razem z mqzem zebrac mleko ze wsi, pieszo dzwigac bahki do stacji kolejowej 
w Bloniu, czasami ktos podwozil jy futmanky. Najgotzej bylo zimy, kiedy trzeba 
bylo przebic siq przez s'nieg na polach, a z powodu zamieci nie widac bylo dro-
gi. Jezeli nie zdyzyla na swoj pociyg, musiala dlugo czekac na nastqpny. Mleko 
sprzedawano wtedy na tak zwane kwatetki (cwierc litra). lie wiqc ttzeba bylo siq 
nachodzic po Watszawie, zeby sptzedac bahkq lub dwie mleka? Zarobek byi mar-
ny, ale nie bylo innego wyjs'cia. Babcia Marysia wspomina jedny niewidomy, Zy-
dowkq, ktora poznawala swojy Maniq po krokach na schodach, kiedy ta wchodzila 



z mlekiem do jej kamienicy. Miala zawsze rowno odliczone pieniydze za mleko, 
a ze byia osoby samotny, chqtnie gawqdzila z Maniy, jezeli ta miala trochq wolne
go. Zdarzalo siq, ze czasem jakas uboga matka prosiia o trochq mleka dla chorego 
dziecka, nie majyc czym zaplacic. Wtedy dobrze poznala Warszawq. Z tego zajqcia 
utrzymywala caly rodzinq az do wybuchu I I wojny swiatowej. W grudniu 1939 
roku na swiat przyszedl jej syn. Czas okupacji niemieckiej wspomina jako wielkie 
zmaganie o przezycie, glod, niepokoj o przyszlosc. Pamiqta ucieczki w pole pized 
ostrzalem niemieckich zoinierzy, naloty, wybuchy bomb... 

Dom babci i dziadka na ulicy Rokickiej udzielii na jakis czas schtonienia wypq-
dzonemu z Warszawy bratu Piotrowi z rodziny. Wspomina babcia takze wycofywa-
nie siq wojsk niemieckich. Uciekajycy z Watszawy glodni Niemcy wpadli na podwoi-
ko, szukajyc jedzenia, a kiedy zobaczyli zblizajycych siq Rosjan, uciekali w pospiechu, 
zostawiajyc niedojedzone pozywienie. Koszmar lat wojennych minyl i wkiotce zycie 
wrociio do normy. Nadal dowozila mleko do Warszawy, dzieci pomagaiy w gospo
darstwie. Wkrotce na cmentarzu parafialnym w Bioniu pochowaia mqza. 

Lata w powojennej Polsce tez nie nalezaly do latwych. Jako wdowie z dwojky 
dzieci bylo jej teraz szczegolnie tiudno. Pamiqta, ze przy elektryfikacji domu przy 
ulicy Rokickiej uzyskala duzy pomoc ze strony magistratu i sysiadow. Mijaly lata, 
dzieci usamodzielnialy siq, na s'wiat przychodziiy wnuki. Byiy lata szes'cdziesiyte. 
Wtedy paniy Marianny zainteresowal siq pewien wdowiec. Sprzedaia wiqc dom przy 
ulicy Rokickiej i wyszia ponownie za myz. Przeprowadziia siq do Bionia na ulicq 
Passowsky. Odtyd wiodia dostatnie zycie w innym srodowisku. Wkrotce jednak 
choroba odebrala jej mqza, ponownie zostaia wdowy. Podjqla pracq w Zakladach 
Precyzyjnych w Bloniu, przyglydaia siq rozwojowi miasta, w ktorym powstawaly 
nowe osiedla mieszkaniowe. Potem odeszla na rentq, pomagala dzieciom w wycho-
wywaniu wnukow. Ten czas lat siedemdziesiytych i osiemdziesiytych wspomina po-
zytywnie, podkres'la, jak wtedy w Polsce, po wielu latach skromnego zycia, byio 
dobrze. Kazdy miai pracq, nikt nie cierpiat glodu, a dzieci uczyiy siq w nowych szko-
lach i byly zadbane przez rodzicow, inaczej jak kiedys. 

Oczywiscie pozniej przezywaia jak kazdy w tym czasie transfiarmacjq ustrojowy, 
patrzyla z niepokojem na zamykanie okolicznych zakiadow i likwidacjq kolejnych 
miejsc pracy - wspominala przedwojenne bezrobocie. Zawsze pogodna i ciepia, byia 
duzy ostojy dla najblizszych, sluzyia wsparciem. Dzisiaj, kiedy sama potrzebuje opie-
ki , najblizsi stajy na wysokosci zadania. Tak siq ziozyio, ze schylek swojego stulet-
niego zycia spqdza u syna na ulicy Wyszyhskiego. Znow inna ulica, inny dom. To 
tu spotykajy siq kolejne pokolenia rodziny naszej seniorki. Tu stuletnia babcia i jej 
dwuletnia praprawnuczka razem spqdzajy czas. Tu odwiedzajy jy pozostaie wnuki 
(piqcioro), prawnuki (os'mioro) i praprawnuki (szostka), tu dzieii siq wspomnieniami 
o swoich domach, swoich ulicach... 



Rafai Stariczak 

Szkoia — moj drug i d o m 

Szkoia Podstawowa w Bieniewicacli powstaia na poczytku X X wieku, jeszcze 
przed wybuchem I wojny swiatowej. Fundatorem szkoiy byi Jan Riedel (Rydel), 
owczesny wiasciciel majytku Bieniewice. Teren ofiarowany pod budowq szkoiy 
wynosii poczytkowo 56 arow. Budynek szkolny byi niewielki, ale murowany i po-
siadai stromy dach pokryty cementowq dachowky. W szkole znajdowaia siq jedna 
duza izba lekcyjna i skiadajyce siq z trzech pomieszczeh mieszkanie dla nauczycie
la. Uszkodzenia budynku spowodowane pociskiem armatnim (czqs'ciowo spalo-
ny dach) zostaiy naprawione wkrotce po zakohczeniu dziaiah wojennych w 1918 
roku. Dopiero wtedy dzieci tozpoczqiy naukq w ojczystym jqzyku. Bieniewice 
nalezaiy do powiatu blonskiego, a szkoia do obwodu szkolnego warszawskiego. 

Pierwszym nauczycielem byi Jan Olszewski, a w roku 1920 pracq podjyl 
Franciszek Grzechocihski. Szkoia byia wtedy placowky jednoklasowy o czte
rech oddziaiach. Najstarszym zachowanym dokumentem z tego okresu jest 
„Ksiqga giowna Publicznej Szkoly Powszechnej w Bieniewicach na rok szkolny 
1924-1925". 

Zgodnie z owczesny ustawy o szkolnictwie nauczanie w szkole mialo bye obo-
wiyzkowe, powszechne, bezplatne i dostqpne dla wszystkich dzieciom mieszkajy-
cych w odleglosci do trzech kilometrow. Do szkoiy w Bieniewicach uczqszczaly 
dzieci w wielu od 7 do 14 lat ze wsi: Bieniewice, Dqbowka, Faszczyce Stare, Fa-
szczyce Nowe, Bramki (czqsciowo), Bronisiawow, Odrzywoi, Nowa Wies, Boza 
Wola (czqsciowo), Janowek i Piorunow. Byi jeden nauczyciel i przeszio stu uczniow. 

O d roku szkolnego 1935/1936 podniesiono stopieh organizacyjny szkoiy, dru-
gy izbq lekcyjny wynajmowano w domu J. Kostrzewy. Oddziaiy I i I I byiy nadal 
jednoroczne, natomiast oddziai I I I byi dwuletni a oddziai I V - trzyletni. Z po
wodu rosnycej liczby uczniow budynek szkolny okazal siq wkiotce zbyt maiy, 
wiqc w lipcu 1937 roku przystypiono do rozbudowy, ktora trwaia do listopada 
foku nastqpnego. O d tej pory szkoia miala dwie izby lekcyjne, kancelariq, szatniq 
dla uczniow i mieszkanie dla nauczycieli. Szkoia byia peiny placowky dwuklasowy. 

We wrzesniu 1939 roku budynek szkolny zajqlo wojsko niemieckie, ktore 
zniszczylo sprzqt szkolny, akta, bibliotekq, pomoce szkolne. W ciygu szesciu lat 
okupacji szkoia byia wielokrotnie zajmowana przez oddziaiy zandarmerii i woj
sko niemieckie. Za kazdym razem w miarq mozliwosci uczniowie i nauczyciele 
wracali do pracy. 
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19 stycznia 1945 roku w szkole wznowiono nauczanie. Nauka w pierwszych 
latach powojennych odbywaia siq w bardzo trudnych warunkach. 4 wrzesnia 
1945 roku naukq rozpoczqlo 122 uczniow, a kierownikiem szkoly byi Stefan 
Lisiecki. Wiosny 1948 roku do szkoly doprowadzono elektrycznosc, a w czasie 
wakacji przeprowadzono remont. W styczniu 1949 roku szkoia zostaia zradio-
fonizowana. W roku szkolnym 1966/1967 pracq w szkole rozpoczqli Stanisiawa 
i Stanisiaw Purzyccy. Szkoia miesciia osiem oddzialow, bylo 215 uczniow, nauka 
odbywaia siq na dwie zmiany. W piqciu izbach lekcyjnych, czyli w czterech kla-
sach szkolnych oraz izbie w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Kierownik 
Stanisiaw Purzycki czynil statania o lozbudowq budynku. 9 listopada 1967 roku 
uczniowie zaczqli kopac fundamenty pod nowy budynek. Prace trwaly do 1969 
roku, wyburzono klatkq schodowy w starym budynku i poiyczono piqtta starej 
czqsci z nowym skrzydlem. 

Nauka odbywaia siq teraz na dwie zmiany, w dwoch klasach starego budynku, 
dwoch klasach nowego skrzydla oraz w jednej sali w Gromadzkiej Rady Naro
dowej. Chociaz w nowej czqs'ci szkoly brakowaio podlog, wyposazenia, wody 
biezycej, to juz prowadzono lekcje. O d roku szkolnego 1970/1971 uczniowie po-
bierali naukq wylycznie w swojej szkole, w szesciu izbach lekcyjnych, nie korzy-
stano juz z sali w Gromadzkiej Radzie Narodowej. 

O d 1 wrzesnia 1972 roku obowiyzki dyrektora pelnil Julian Kowalik. W po
lowie lat siedemdziesiytych zaczyl starania o pozwolenie na budowq sali gim
nastycznej. Zawiyzano Spoieczny Komitet budowy Sali Gimnastycznej i Przed
szkola, ruszyly prace budowlane. 8 listopada 1986 roku oddano do uzytku salq i 
gimnastyczny wraz z zapleczem - pomieszczeniami bibliotecznymi, dwiema 
klasami i szatniy. Otwarcie budynku odnotowaly telewizja i prasa („Trybuna 
Ludu", „Zycie Warszawy", „Sztandar Miodych"). 

W lutym 1987 loku szkoia otrzymaia pierwszy komputer, od wrzesnia te
goz roku dyrektorem placowki zostaia Maiia Gospodarczyk, a od 1 wrzesnia 
1991 roku kierowaia placowky Alina Zakowska. W maju 1996 roku ogloszono 
konkurs na dyrektoia szkoly, zostai n im Marek Parahniuk, ktory kieruje Zespo-
lem Szkoi w Bieniewicach utworzonym z dniem 1 wrzesnia 2003 roku na mocy 
uchwaly Rady Miejskiej w Bloniu. O d roku 2006 szkoia nosi imiq Jana Pawia I I . 



Anna Sawicka 

Zapachy mojej ulicy* 

Zainspirowai mnie temat „Moja ulica, moj dom", odzyiy wspomnienia zwiyzane 
z miejscem mojego urodzenia - ulicy Warszawsky. Tak to jest, ze na pewnym etapie 
swojego zycia cziowiek coraz czqs'ciej wraca do wspomnieri i najczqsciej sy to powroty 
do obrazow, jakie utrwaliiy siq nam z czasow dziecihstwa. 

Urodziiam siq i wychowakm do osiemnastego roku zycia w domu numer 21 przy 
ulicy Warszawskiej. W tamtym okresie Warszawska t^tnila zyciem, jednak nie bylo 
to dla mnie miejsce, gdzie chciaiam mieszkac, poniewaz wiqkszosc moich towies'ni-
kow mieszkala w blokach, a tam w mieszkaniach byia woda, sanitariaty, a dzieciaki 
i miodziez mogly zbierac siq na placach zabaw*. 

Wowczas w moich oczach tu, na Waiszawskiej, nie bylo takich atrakcji, a pozo-
stawalo tylko male podwoiko, niekoniecznie czyste komorki, ubikacje peine much, 
woda ze studni, lokatorzy przewaznie „rozrywkowi" oraz stall, wieczorni bywalcy 
niezamykanych bram. Mimo wszystko duzym atutem tego miejsca bylo to, ze mozna 
bylo czuc siq tu bezpiecznie, bo wszyscy znali siq od pokoleh. 

Wiqkszosc czasu spqdzalam jednak na wspomnianych blokowiskach, bo tam mia
iam znajomych ze szkoly, najpieiw byia to Szkoia nt 2, a potem, po rejonizacji, nr 4, 
ktora byia doslownie za plotem mojego podwoika. 

Dzis mieszkam w bloku i zle siq czujq w tym srodowisku. Dlatego wracam mys'la-
mi do swobody zycia codziennego z okresu ulicy Warszawskiej lub uciekam na dzial-
kq poza miasto. Teraz uzmyslowilam sobie, ze klimat czasow, do ktorych wracam, 
tworzyli ludzie - mieszkahcy mojej ulicy. 

Oto do dzis czujq zapach maglowanej poscieli z magla pani Chruscihskiej, drobnej 
kobiety, ktora zawsze witala mnie usmiechem i lubila, gdy do niej zaglydam, by po
patrzec, jak chodzi ta prosta, ale wtedy dla mnie niezwykla maszyneria. 

Zapach pomidorow zerwanych prosto z kizaka i gozdzikow wystawionych na 
sptzedaz w oknie u pani Pankowskiej, u ktorej wowczas o kazdej porze mozna bylo 
kupic okolicznosciowy bukiet. 

Zapach kleju stolarskiego u pana Michcihskiego, a przy tym strach przed trum-
nami wystawionymi tam obok garstki fasolki w jakiejs statej puszeczce, stojycej na 
oknie zakiadu i przeznaczonej tez na sptzedaz. 

Zapach ropy i metalu ze sklepu zelaznego, do ktoiego Ciocia (tak nazywalam pa
niy Jadziq Muszyhsky, bo od przedszkola przyjazniiam siq z Malgosiy, ktory wycho
wywaia) i pan Stasio Walendziak, ubrany w grafitowy fartuch, codziennie z komorki 

* Praca poza konkursem 



w podworku wytaczali przez mojy bramq metalowe beczki z tym ptynem, a mnie 
cierpia skora, jak pomyslaiam, ze kiedys pan Stasio, ktory nie rozstawal siq wtedy 
z papierosem, wyleci w powietrze razem z tym caiym sMadzikiem. 

Siodki zapach roz z wypielqgnowanych klombow na froncie domu Cioci Jadzi, 
roz piqknych, dostojnych, w delikatnych pastelowych koloiach, w zestawieniu z zapa-
chem kohskiego lajna z wozu pana Zygmunciaka powtacajycego z pola. 

Zapach kaloszy, pepegow i tiampek ze sklepu, jak siq mowilo, u pani Foiysiowej, 
i obok zapach kiszonej kapusty, ogoikow i warzyw, gdzie wiele lat pracowaiy razem 
panie Wiadzia Zakrzewska i Stasia Pacyna. 

Roznoszycy siq wszqdzie poranny zapach swiezego pieczywa z piekarni pahstwa 
Kolakowskich i dalej, a blizej mojego domu, z piekarni Rzewuskich - tak pizyjemny, 
ze zapachu i smaku kajzerki z tamtych czasow nie mogq siq dzisiaj nigdzie doszukac. 

I siodki, przeiamany waniliy i pomarahczy, unoszycy siq z drugiej strony zapach 
z cukierni pani Bielickiej. Wtedy ciastko z cukierni i lody w wafelku w ksztaicie mu-
szelki miaiy swojy niewyobrazalny moc, nie mowiyc o rozkoszy dla podniebienia, 
a szczegolnie smakowaiy w niedzielq po domowym obiedzie, kiedy Tata wyskrobai 
z kieszeni ten 1 zioty i 20 gioszy. 



Dziwne, ale tych slodkich zapachow nie zaklocala mi wtedy pracujyca dwie bramy 
wczesniej dtukarnia pahstwa Gano. 

Blizej Rynku unosil siq zapach lemoniady z rozlewni u pana Bartczaka, a w tym sa-
mym podworku zapach zakwasu bialego barszczu, nalewanego mistetnie pizez paniy 
Wiodarczyk prosto do przyniesionej butelki, z ktoiej polowa ubywala juz po drodze 
do domu, bo nie mozna siq bylo oprzec, aby go nie wypic, tak byi dobty. Do dzis lubiq 
bialy barszcz i zurek, ale wspominam smak tamtego bialego batszczu ugotowanego 
przez Mamq, szczegolnie, gdy zawieral wkladkq w postaci serdelka. 

Zapachy jesieni, przelamane zapachem obuwia ze znajdujycego siq naprzeciwko 
sklepu Bata, mozna bylo odnalezc w sklepie pani Nowakowskiej. Tam, oprocz warzyw 
w drewnianych skrzynkach, wystawione byly jablka, gruszki, sliwki, a wtedy owoce 
tego samego gatunku naprawdq roznily siq nie tylko nazwy, ale i wyraznym zapachem. 
Pachnial kosztel, malinowka, sliwka wqgietka czy gtuszka klapsa i byi to zapach, ktory 
zachqcal do kupna, mimo jak mi siq wtedy wydawalo suiowosci tego sklepu. 

W soboty na Warszawskiej to byia feetia zapachow. Z otwattych na os'ciez okien 
unosil siq zapach pastowanych podlog, mydlin z gotowanego w kociolkach ptania, 
mielonych kotletow, rosolu z kury, ktora dopiero co grzebala na podworku, a gdzie-
niegdzie zapach tak zwanej ksiqzycowki. 

Gdy dzis' idq ty ulicy - czegos mi brakuje. Sklepy nie robiy wrazenia, kamienice umie-
rajy stojyc, state podwotka straszy, caly wyglyd ulicy Warszawskiej od skrzyzowania z uli
cy Narutowicza ulegl jakiemus dziwnemu zaburzeniu, czasami tylko wczesnym rankiem 
mozna jeszcze poczuc unoszycy siq jak duch tamtych czasow, zapach swiezego chleba. 



KONKURS „BLONSKIE DRZEWA" 

W roku 2012 Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bloriskiej oraz Stowaizyszenie 
„ 0 Usmiech Ucznia" oglosily Konkurs „Bloriskie drzewa", ktory stanowil czqsc 
ptogramu wspolfinansowanego ze srodkow Uni i Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spoiecznego. Konkurs miai zwrocmy uwagq na rolq drzew 
w naszym zyciu, a uczestnicy winni byli opisac drzewa, ktore wywolujy emocje, 
przykuwajy wzrok, jednoczy ludzi. Nie musialy to bye drzewa najwiqksze, naj-
starsze, najpiqkniejsze. Powinny bye kochane i niezapomniane, z jakiegos powo
du wazne dla osob przystqpujycych do konkursu. 

Autorzy prac dopeinili warunku konkursowego, opisujyc konkretne drzewa, 
bliskie sobie z jakichs wzglqdow, a byly to opisy rzeczowe lub z nuty zadumy, 
historycznie lub refleksyjnie. „Konkurs nie byi latwy, ale uwazam, ze wypadi 
bardzo dobrze" — powiedziai burmistrz Zenon Reszka przed wrqczeniem na
grod na spotkaniu w Poniatowce w dniu 29 czerwca 2012 roku. Jak podkresliia 
Aldona Cyranowicz, wszystkie prace oceniono ex aequo, gdyz kazda z nich jest 
bardzo indywidualna. 

Na nastqpnych stronach drukujemy kilka sposrod nagrodzonych prac. 



Maria Bezpaiko 

Akacja 

Przy moim domu - bloku, w ktorym mieszkam (ul. Wyszyiiskiego 14), ros'nie 
wiele gatunkow drzew. Wsrod nich wyrozniajy siq nietypowe w dzisiejszych na-
sadzeniach akacje. 

Akacja (Robinia akacjowa, Rohinia pseudoacacia L.) pochodzi z Ameryki Pol-
nocnej. Do Europy zostaia sprowadzona na poczytku X V I I wieku. Lubi miejsca 
suche i sloneczne, jest gatunkiem pionierskim. Liscie rozwijajy siq wiosny bardzo 
pozno. Kwiary majy przyjemny siodki zapach. 

Drzewa stare, dostojne, o glqboko zlobionej szarobrunatnej korze, pokrqco-
nych konarach i niezbyt piqknych koionach, bo decydujy o tym wichury i miej-
scowa siuzba energetyczna. Posadzone zostaiy ptawdopodobnie przez byiych 
wlascicieli sysiadujycej posesji Zofiq i Stanisiawa Swislowskich. Dom ten pozniej 
zostai przekazany harcerzom i nazwany Harcowky. Obecnie miesci siq w n im 
siedziba blonskiego Osrodka Pomocy Spoiecznej. 

Jedna z akacji, widoczna z najwiqkszego okna mojego mieszkania, dyskret-
nie podglyda, co siq dzieje w mojej rodzinie od poczytku naszego zamieszkania 
w nowo wybudowanym bloku w roku 1967. Byia wtedy niezbyt wysoka i zmq-
czona niedogodnosciami z powodu ttwajycej budowy. 

Podglydamy jy tez i my, we wszystkich porach dnia i roku. 
Wiosny, kiedy to pozniej niz na innych dizewach pojawiajy siq liscie, a po nich 

grona kremowo-bialych o silnym zapachu kwiatow. 
Latem, gdy zielona zaslona z lisci daje ulgq zmqczonym oczom, cieh ptzechod-

niom, a schronienie owadom i ptakom. Piqkna w blasku slohca, w czasie deszczu 
czy oswietlona blyskawicami letnich burz. 

Jesieniy, jak gubi swoje skromne pozolkle listki, wtedy stajy siq bardziej w i -
doczne charakterystyczne dla wszystkich robinii bryzowe stryki z nasionami. 

Zimy, kiedy jej bezlistne konary, w swej prostocie i ciekawym ukladzie spra-
wiajy, ze drzewo staje siq wielky rzezby, szczegolnie piqkny, gdy jest oszronione 
czy pokryte s'niegiem. 

Na drzewie o kazdej porze roku przysiadajy ptaki. Obserwowalam dziqcioly, 
sojki, kawki, gawrony, szczygly. Sluchalam s'piewu sikorek, dzwohcow i szcze-
golnych trelow ziqby. 



zacz ogrodowy, peak z rodziny wroblowatych 

Wiosny na akacjach pojawiajy siq 
peizacze ogrodowe (Certiiidae). 

Ledwo widoczne, zwawo mysz-
kujy w glqbokich zlobieniach kory, 
poszukujyc materiaiu i miejsca w jej 
zakamarkach na gniazdo. Majy zdol-
nosc wchodzenia ruchem spiralnym 
w gorq drzewa, podpierajyc siq przy 
tym diugim ogonem, bez zdolnosci, 
jak kowalik, schodzenia giowy w doi. 
Muszy wtedy przefrunyc. 

Z ty akacjy zwiyzane sy rozne h i 
storic. Pamiqtam proby odzyskiwania piiek rzuconych za wysoko przez grajycych 
chiopcow. Jedna z nich lezaia miqdzy konarami przez wiele lat, az sparciaiy zrzu-
ciia wichura. Ten los podzieliia tez bluzka zle przez okno rzucona dziecku. Tylko 
kot sysiadki miai szczqscie. Gdy wszedi na drzewo za wysoko i bai siq zejsc, 
pomagali mu strazacy z drabiny na wysiqgniku. 

W latach 1970-1990 nasze akacje uczestniczyiy w wielu zbiorkach i impre-
zach harcerskich. Styd spod Harcowki harcerze wyjezdzali tez na biwaki i obozy. 
W dniu wyjazdu, od wczesnego rana trwaia krzytanina organizatotow i wrzawa 
zbierajycych siq harcerzy. 

Gdy w tym budynku miesciia siq 
pralnia dla mieszkahcow okolicz
nych blokow, w ktorych nie byio 
takich pomieszczeh, akacje widziaiy 
mqzczyzn niosycych pralki wirowe 
i kobiety z toboikami biudnej, a po
tem czystej i suchej bielizny. 

Zimy 2008 roku, w czasie silnej 
wichury, ktora powaliia wiele drzew, 
nasza roziupana akacja przetrwaia. 

Dzisiaj jest drzewem o wysokosci 
okoio 13 metrow, a z zabliznionych 
ran wyrosiy nowe gaiqzie. Dalej two
rzymy wspolny historiq. 

Skutki wichury 28 stycznia 2008 r. 



104 Tomasz Acher 

Bioiiskie drzewa Jana Achera 

W 1961 roku moj Ojciec Jan Acher dostaJ w Bloniu przy uhcy Bieniewickiej 
teren zamienny za wywlaszczone gospodarstwo w Skoroszach (dzisiejszy Ursus). 
Za okolo 30 hektarow urzydzonego gospodarstwa dostal 10 hektarow nieupra-
wianego, podmoklego gruntu z chwastami wysokimi na dwa metry. Ta zamiana 
i tak byia wielkim sukcesem, bo w latach PRL-u piywatny ogtodnik byi tqpio-
nym kulakiem i po wywlaszczeniu mogl zostac bez ziemi. 

Pierwszym dzialaniem Ojca bylo zalozenie przepustow na rowie przy Bienie
wickiej, aby stworzyc drogq dojazdowy. Nastqpnie wytyczyi siedlisko i posadzil 
kilkadziesiyt dtzew tworzycych alejq lipowy - zalozenie parkowe ogrodu - ozna-
czajycych granice gospodarstwa. Pamiqtam, gdyz jako 15-letni chlopak uczestni-
czylem w tym. Kopalem dolki , sadzilem i podlewalem dtzewka. 

Alejq dlugosci dwustu metr6w (dzisiejsza ulica Kwiatowa w jej poczytkowym 
odcinku) stanowiy 42 lipy drobnolistne. Po obu stronach drogi posadzone sy 
rozne odmiany, co najlepiej widac na wiosnq - tygodniowy odstqp w pojawianiu 
siq lisci. Tq prywatny drogq dojazdowy Jan Acher przekazal nieodplatnie miastu. 
Zostaia nazwana Kwiatowy jako kontynuacja ulicy rownoleglej do Bieniewickiej. 

Poza lipami posadzone byly w 1961 roku, czyli juz 50 lat temu rowniez inne 
drzewa: topole szare, wloskie i biale, brzozy, daglezje, modrzewie, jarzqbiny, 
orzechy wloskie, leszczyny, drzewa sadownicze i wiele krzewow ozdobnych. 

Poniewaz gospodarstwo lezy na glebach I i I I klasy, drzewa rosly jak szalo-
ne. Dla niektorych grunty te okazaly siq zbyt zyzne. Np. wiele bizoz, wszystkie 
daglezje i jarzqbiny zakohczyly zywot i zostaiy wyciqte. Na granicy pol i sied-
liska zasadzil ojciec topole szare i wloskie. Te przy domu nie byly prowadzone 
wiasciwie i wytwotzyly po 3-4 pnie. Takie drzewa majy tendencjq do wylamy-
wania, poniewaz czqsto nasada pnia ulega zagizybieniu i stale traci wlasciwy 
twardosc i zwiqzlosc. Taki los spotkai 
nasze wielkie topole. Pizez ostatnie 
lata, prawie co roku ktoras' z topol, 
podczas jesiennych wiatrow, tracila 
swoj kolejny pieh. W 2005 roku zwa-
l i l siq przedostatni z trzech pni topoli 
na poludniowo-zachodnim krahcu 
siedliska. Najblizej miejsca wylama-
nia srednica pnia wynosila 100 cm. 



Usuwajyc wielkie drzewo, wpadiem na pomysi inspirowany oglydanym w M u 
zeum Lesnym w Zwierzyricu niecodziennym kalendarium. Znajduje siq tam 
ogromny pieri 300-letniej jodiy, piqknie wypolerowany tak, ze widac wszystkie 
sioje przyrostow rocznych. Umieszczono na nicli odnosniki i tabliczki z datami 
historycznych wydarzeh. Postanowiiem zrobic swoje prywatne, dtzewne kalen
darium obejmujyce okres od zaiozenia gospodarstwa w 1961 roku do smierci 
drzewa w 2005. 

Ja, Tomasz Acher syn Jana nie speiniiem niestety oczekiwah Ojca co do pro
wadzenia gospodarstwa ogrodniczego. Prowadziiem je jeszcze do 1998 roku, 
a potem zmieniiem zawod. Zostaiem nauczycielem, m.in. ogrodnictwa. Tym 
niemniej siedlisko gospodarstwa Achera przy Bieniewickiej i Kwiatowej ze swy-
mi drzewami ma siq dobrze. Aleja zostaia wyasfaltowana i jest ulubiony trasy 
spacerowy. Maiy park wokoi domu jest nalezycie prowadzony, a drzewa i krzewy 
sy ciygle uzupeiniane. Pola gospodarstwa kiedys zostany odrolnione i rozparcelo-
wane na dziaiki. Zanim to jednak nastypi, chciaibym kontynuowac dzieio Jana 
Achera. 

Pragnq zaiozyc pasy drzew parkowych wokoi granic, tak, by stworzyc zielone, 
przyjemne przesiony w krajobrazie. Wiasnie takie jak aleja lipowa i ogiod przy 
Kwiatowej, ktore trwajy w pejzazu Bionia od 50 lat. 



Anna Kalina-Gagnelid 

L ipy z ul icy Kwiatowej 

Dla krajobiazu drzewa sy skarbem. Skarbem sy dla tych, ktorzy go doswiad-
czajy. Szczegolnie dotyczy to Mazowsza, gdzie rownina wypeinia widnokryg. Tu 
kazde wiqksze drzewo staje siq punktem charakterystycznym, a zadrzewiona ale
ja widoczna jest z daleka jako azurowa kulisa. Rozlozyste drzewa srodpolne sy jak 
kamienie milowe, na ktorych zatrzymuje siq wzrok patrzycego na rozlegiy nizinq. 

Wiasnie w scenerii Mazowsza w miejscu na granicy Bionia miasta i Bionia 
wsi rosnie lipowa aleja posadzona przed piqcdziesiqciu laty - i wciyz jest mioda. 
Przebiega z poiudnia na poinoc. Kiedy rankiem wyglydam przez okno kuchen-
ne, swiatio budzi siq po diugiej stronie alei. A potem wraz z upiywem dnia siohce 
przetacza siq ponad wierzchoikami dwunasto-metrowych drzew. Jeszcze kilka 
lat temu jako mieszkanka blokowiska nie spodziewaiam siq, ze kazdy dzieh za-
czynac bqdq jej widokiem. Nie spodziewaiam siq, ze bqdq wracac do domu w cie
niu piqknych lip. Choc w Bioniu mieszkam od niedawna, to ich urok doceniiam 
od pierwszego wejrzenia. 



Wiosna i lato 
Czqsc galrqzi sptywajyca lisciasty kaskady do ogrodu zastqpuje zywopiot. Od 

wiosny staje siq osiony i sprzyja zacisznosci. 
Na przedwiosniu w zaiomach zielonkawej kory, tam, gdzie sforice mocniej 

przygrzeje, gtomadzy siq co roku czarno-czerwone chmary kowali bezskrzydiych 
zwanych „tramwajami" . Siedzy nieruchome z afrykaiiskimi maskami na grzbie-
tach i napawajy siq pierwszym wiosennym tchnieniem. 

Kiedy sioiice zachodzi, ostatnie odblaski swiatla zatrzymujy siq na wierzchoi-
kach drzew i trwajy tam chwilq dluzej niz gdzie indziej. Najlepiej podziwiac 
je z balkonu na pierwszym piqtrze. Kiedy w koricu czerwca zapach lipowego 
kwiatu nasyca okolicq, gaiqzie rosnyce w peinym siohcu drzy od brzqku pszczoi 
i trzmieli. 

Posrodku dnia, od maja do kohca lipca, w koronach, nawoiujyc siq raz po raz, 
uwijajy siq ziqby. 

Popoiudniami miqdzy wierzchoikami najwyzszych drzew w okolicy przelatu-
jy wilgi i na przemian spiewajy fletowym giosem i skrzeczy po swojemu. Mozna 
patrzec jak czarno-ziote migajy wsrod lis'ci. 

Kiedy lipy przekwitajy i cichnie pszczeli gwar, wtedy ziemia pod n imi usiana 
jest ludym pyiem z opadajycych kwiatow. Wiatr wzbija ten pyi, ukiada je w fale 
i zmarszczki jak piasek na plazy. 

Ws'rod gaiqzi gniezdzy siq duze goiqbie grzywacze, szarorozowe, czqsto prze-
chadzajy siq po ogrodzie, skubiyc chwasty i trawy. 

Jesieh i zima 
Jesieniy, od strony miasta, zza zasiony wstaje wielka pazdziernikowa tatcza 

ksiqzyca. Wyglyda niezwykle, kiedy na jej tie rysujy siq coraz bardziej bezlistne 
gaiqzie dtzew. Lipy dopoty nie stany caikiem nagie, dopoki nie przyjdy pierwsze 
mrozy i porywiste wiatry. Wtedy nagle jednej nocy caie ich letnie ubranie opada 
na trawniki i uliczkq. Wtedy pora grabic. A ich liscie jak zadne inne nadajy siq, 
by ziozyc je na stercie i by z czasem staiy siq niezastypiony scioiky w ogrodzie. 

Kuliste orzeszki lip opadajy powoli, wirujyc nierownym chwiejnym lotem. Ale 
niesione podmuchami przenoszone sy daleko od matecznych drzew, wpadajy do 
domu. Wszqdzie wokoi lezy pergaminowe ogonki obciyzone nasionami. 

Podczas szarug jesiennych woda spiywa powoli po konarach i kiedy deszcz juz 
przestanie padac, z drzew alei nadal spadajy ciqzkie i duze krople. 

W czasie diugich listopadowych wieczorow, kiedy wieje silny wiatr, drzewa 
szumiy i trzeszczy. Siychac jak czasem gaiyz o gaiyz ociera z charaktetystycznym 
jqkiem. 



Zimy, po pierwszym sniegu i po ponowie, aleja jest jak bajkowa sceneria, jak 
fantastyczna scenografia w czerni i bieli - gotowa na przyjqcie nowego sezo-
nu w spektaklu natury. Czasem niektore z drzew zostajy skaleczone przez piug 
sniezny. Wtedy rany na korze odsianiajy jasny rdzeri. Pozostajy widoczne przez 
nastqpnych kilka lat. To niebezpieczny uraz, grozycy takiej lipie przedwczesny 
smierciy. 

W czasie mglistej pogody aleja staje siq jakby nieskohczona, kiedy nie widac 
jej poczytku, a koniec niknie w bialym tumanie. Wtedy warto isc baidzo powoli, 
by chwila tego ziudzenia trwaia jak najdiuzej. 

Widzimy, jak liczni spacerowicze, rodzice z dziecmi, wiasciciele czworonogow 
i inni przychodzy w zielony cieh alei. Idy na krotki spacer, by zazyc ruchu, po-
siuchac spiewu ptakow czy bazantow, woiajycych z okolicznych zarosli. Nigdy 
nie pytalismy nikogo z przechodniow o te drzewa, ale to jak czqsto i jak wielu 
widujemy, jasno wskazuje, ze majy one dla nich jakies znaczenie. Widzimy, ze 
wracajy pod okap gaiqzi, pod lipowe sklepienie. 

Ale ta zadrzewiona aleja ma dla nas jeszcze dodatkowe znaczenie. Otoz staia 
siq czqsciy naszego weselnego przyjqcia. Nasi 
goscie stall zgtomadzeni, a my szlismy im na 
spotkanie. Za ten peien utoku zakytek Bio
nia jestesmy wdziqczni Dziadkowi Janowi. 
Pamiqtajmy o tym, jak wazne jest, by sadzic 
drzewa, tak dla nas samych, jak i dla naszych 
nastqpcow. Oni w peini doceniy ich piqkno 
i wielkosc. 



Paulina Sabaia 

Moje drzewo 
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Grud rudzien 
Wszystko byio biaie. Sziam koio stacji benzynowej, chionyc chciwie ten w i 

dok. Malutkie, delikatne igieiki pokrywaiy wszystko, co mijaiam po drodze - od 
drzew rosnycych w okolicach mojej podstawowki po stare iodygi i baldachy ze-
schniqtych roslin na nieuzytku koio stacji. O d najciehszych gaiyzek na szczycie 
korony po drobniutkie zdzbia trawy. Nawet jesiony ptzybraiy zimowy kreacjq. 

Wiedziaiam, ze zaraz je zobaczq. Myslaiam, czy rowniez jest biaie jak reszta. 
Jeszcze tylko kilkaset metrow do przejs'cia dla pieszych. Oczekiwanie na zielone 
s'wiatio. Po chwili byiam po drugiej stronie. Krok za krokiem przyblizaiam siq do 
miejsca, gdzie byio widoczne w caiej swej okazaios'ci. 

Pola po horyzont w bieli. Niebo lekko szarawe, z zoitymi przebiyskami. 
I moje drzewo. Czarne. Bez zimowej sukni. Samotnie stojyce nad korytem rzeki, 
odznaczajyce siq na ciemnym tie... 

Sziam powoli wzdiuz targowiska. 
Byio juz pozne popoiudnie, siohce 
schodziio coraz nizej ku zachodowi, 
rozs'wietlajyc niebo na pomarahczo-
wo. Promienie byiy ciepie, miqkko 
kiadiy siq na sniegu, odbijaiy siq 
w oknach, a nawet w szczebelkach 
niebieskiego ogrodzenia placu targo-
wego. Listki jemioiy walaiy siq pod 
nogami. Choinki juz staiy w kycie, 
czekajyc na przysziych wiascicieli. 
Swiatio podswietlaio delikatnie prze-
zroczyste siatki, ktore niczym pajq-
czyny oplataiy drzewka, utrzymujyc 
gaiyzki w ryzach. Samochody staiy 
w korku. Jednostajny haias silnikow. 
Sziam dalej. Niebo czyste i zoito-
-pomarahczowe. A drzewo czarne 
jak zwykle. 



110 Styczeii 
Dzika roza u wujka wypusciJa listki. Dlaczego w styczniu? 

Luty 
Szaroniebieskie niebo ciemnieje, jak woda po wielokrotnym maczaniu pqdzel-

ka podczas malowania. Siorice znika na moment, by znow wyjrzec czerwono-
-amarantowy tarczy. Smutny byi dla mnie ten dzieri, ale zachod siorica sliczny. 
Pfzez moment, gdy stanie siq w odpowiednim miejscu, siorice jest tuz nad ko
narami, przeswietla je, pozwala przez moment bye w centrum uwagi... Drzewo 
przez moment staje siq piqkniejsze. Kilka krokow dalej staje siq ciemnym, samot-
nym drzewem. 

Siorice raziio. W pierwszej chwili nic nie widziaiam. A potem dostrzegiam 
fiolet ziemi. Zaorane pole w kolorze fioletu. Z pewnosciy cos jest nie tak. Ale 
wrazenie nie znikaio. Wciyz byio swieze. 

Ciemny fiolet bruzd ziemi i brudna biel nieba. 



Marzec 
Oczyscili brzegi rzek. Surowosc 

pol jest jeszcze silniejsza. W wo
dzie odbija siq czysty turkus. Widac 
mech na pniu. Przyciqte gaiqzie lezy 
wokoi, pozostawione w nieiadzie... 
Kamyki wciskajy siq w podeszwy. 
Wszystko szorstkie i niemiie w do-
tyku. Ale ciepio, w koiicu to juz 
wiosna. 

Maj, czerwiec 
Wracaiam z koscioia. Szaro gra-

natowe chmury wypiakaiy juz 
wszystkie krople, wiqc ziozyiam 
parasolkq. Ciepie, ziote promienie 
siohca oswietlaiy wszystko wokoi, 
odbijaiy siq w kaiuzach, mokrych je
sionowych lisciach. Wiatr delikatnie 
omiatai wszystko, przynoszyc ciepio, 
s'wiezos'c i wodq wpadajycy do oczu, 
moczycy ubranie. Zieleh staia siq in-
tensywniejsza. Drzewo juz zielone. 

Lato 
Latem powietrze jest goryce i czuc zapach nagrzanej trawy. Wiatt przynosi 

ulgq, oddala spaliny z drogi. Jesiony w zieleni koiyszy siq nad giowy, szeleszczyc, 
trawy uginajy siq, widac zoite sioneczka mleczy. Kawki wracajy do gniazd. Drze
wo stoi, rowniez zielone, ale trzeba siq wysilic, zeby je zobaczyc. Przyznajq, ze 
czasem o n im zapominam... 

Jesieh 
Co roku probujq ziapac moment, kiedy zrzuca liscie. Ale nie mogq. Robi to na 

tyle dyskretnie i subtelnie, ze nie dostizegam tego. Bardziej zajmujq siq jesiona-
mi , ktore zamieniajy siq w zoite kule. Lubiq ksztait, fakturq i zapach jesionowych 
lisci. Lubiq rozkopywac je na boki. 



Na Rynku szarosc kostki ozywiona brunatnymi, pozwijanymi liscmi kaszta-
now. Lezy w niemal regularnych odstqpach. Piqknie komponujy siq z czerwony 
cegiy kamienie i pokryciem dachu Ratusza. 

Ciemne chmury kiqbiiy siq, popychane na zachod. Nad n imi masa nieco jas-
niejsza sunqla w drugy strong. Niczym jastrzqbie atakujyce siq nawzajem. Niebo 
wrqcz ztete, przechodzyce w toz, zamykane powoli w skizydlach chmur. Pod-
s'wietlone od dolu, zabarwione na niebiesko... Drzewo ponizej tego wszystkiego. 
Chaos na niebie. Spokoj na ziemi. 

Przestaio padac godzinq temu. Mokro. Dzwiqki wciskajy siq w uszy, powiettze 
jest czyste. Bioto i grzyska ziemia. Zapach wilgoci. Trawy w kolorze ochry lub 
pomarahczy okalaiy pas ciemnobryzowego pola, przechodzycego gdzieniegdzie 
w zieleh. Drzewo znowu wydalo m i siq czarne... 

Wrocilam do domu. Cos bylo nie tak. 
Stanqlam na kupce trocin i resztek kory sosny, ktora tu rosla. 
W powiettzu unosil siq jeszcze zapach zywicy. 
Poczulam siq zle. 

Poczytki zimy 
Kiedys zima nie miala dla mnie wielu kolorow. W tym roku zaczqlam je do-

strzegac. Dqby w oddali stajy siq fioletowe, stare badyle nawloci czasem wrqcz 
bursztynowe, a wisniowe i czeresniowe drzewka pokazujy prawdziwe barwy swo
jej kory, lekko burgundowej. Calosc dopelnia zieleh tuj, wiecznie zywa i swieza... 

- Gdzie siq znajduje? - zapytala. 
- Jadyc w kierunku Sochaczewa, po lewej stronie tuz nad rzeky. 
- Gatunek? 
- Na pewno nie jesion. Nie ma tych „miotelek". 
- Klon? 
- Nie, nie czerwienieje na jesieni. Brzoza tez nie, ma zbyt chropowaty korq... 
- Wiek? 
- 20-30 lat. Mlodo wyglyda - smiejemy siq. 
- Wysokosc? 
- 10 metfow? Daj spokoj, ostatnio okreslalam wysokosc dtzew w podstawowce! 

W kapeluszu pewnie wiqcej... 
- Historia? 



- ... - Chwila ciszy. Wzdycham zbulwersowana. 
- Obserwujq je tak diugo, ale nic o n im tak naprawdq nie wiem! 

Nie wiem, kiedy zaczqiam je obserwowac. Chyba pod koniec gimnazjum. 
Nigdy nie szukaiam uzasadnienia, czemu to robiq, w ogole nie mowiiam 

o tym nikomu. To po prostu siq dziaio. Nie byio konkretnego dnia, w ktorym 
pomyslaiam o Drzewie. Wolq mys'lec, ze ono po prostu tam staio i czekaio na 
odpowiedni moment. Tak jest ciekawiej. 

Szukaiam czegos niezmiennego. Wszystko wokoi mnie mknqio z zawrotny 
prqdkosciy, zmieniaio siq, nie dajyc chwili na zastanowienie. 

A Drzewo trwaio. Dawaio poczucie bezpieczehstwa. 
Spoglydanie na nie, to taki maiy rytuai dajycy chwilq spokoju i ciszy w haiasie 

pqdzycych aut. 

Ostatnio nie przywiyzujq do tego tak wielkiej wagi. Widac musiaiam urosnyc... 
Niewykluczone, ze ktoregos dnia, bqdq szia chodnikiem i juz go nie zobaczq. 

Wiem, ze jesli ktos je wytnie, bqdq smutna. Pustka na polu. Pustka w giowie. 
Jak mozna siq tak przywiyzac do drzewa? 
Na poczytku wydaje siq bye tylko drzewem, a potem staje siq czyms bliskim, 

znajomym jak ukochany fotel z wygodnym siedziskiem, pamiqtnik dzielycy naj
wiqksze sekrety. 

Dla wiqkszosci pewnie nic nieznaczyce, codziennie mijane pizez setki pojaz
dow, niezauwazone jak setki innych drzew i drzewek. Nie jest siawne, ani naj-
starsze, ani najmiodsze. 

Tak jak ludzie, formowane i przycinane. 
A dla mnie staio siq najlepszym przyjacielem, ktory towarzyszyi mi w najgor-

szych momentach, kiedy brakowaio m i wiary w siebie. Nie patrzyio z politowa-
niem, nie robiio wyrzutow... 

Wierzyiam, ze jesli drzewo przetiwa, mocne i silne, to ja tez znajdq w sobie siiq. 
Chocby nie wiem co. 

I nadal wieizq. 
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STATUT 
TOWARZYSTWA 

PRZYJACIOL 
Z I E M I BLONSKIEJ 

<— 



Wst^p 

Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Bioriskiej 
powstaio i dziaia z miiosci do ziemi ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku 

przesziych pokoleh Polakow, z przywiyzania do zamieszkiwanego regionu, 
z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i kultury w zyciu narodu, 

z pragnienia przyjqcia moralnej wspoiodpowiedzialnos'ci za ochronq i rozwoj 
tych wartosci - tak wspoiczesnie, jak i dla przysziych pokoleh. 

Rozdziai I 
Postanowienia ogolne 

§ 1 

Towarzystwo Przyjacioi Ziemi Biohskiej, 
zwane w dalszym ciygu Towarzystwem, jest regionalny organizacjy 

spoieczno-kulturalny. Towarzystwo jest zarejestrowane 
i posiada osobowosc prawny. 

§ 2 

Terenem dziaialnosci Towarzystwa jest miasto Bionie 
i obszar ziemi biohskiej. 

§ 3 

Siedziby wiadz Towarzystwa jest miasto Bionie. 
Adres siedziby Towarzystwa: 

05-870 Bionie, Dworek Poniatowka, ul . Cypriana Norwida 1. 

§ 4 

Czionkowie Towarzystwa prowadzy dziaialnos'c na rzecz Towarzystwa 
honorowo, bez wynagrodzenia. 

§ 5 

Towarzystwo ma prawo do uzywania pieczqci, emblematow 
i odznak zwiyzanych z dziaialnos'ciy Towarzystwa, 

zgodnie z obowiyzujycymi w tym zakresie przepisami. 

§ 6 

Towarzystwo moze bye czionkiem innych organizacji regionalnych 
o celach zgodnych z celami Towarzystwa. 



Rozdziai II 
Cele i formy dziafania 

§ 7 

Cele Towarzystwa: 
1. Poznawanie przesziosci dziejowej miasta Bionia i ziemi bioiiskiej, 

gromadzenie dokumentacji historycznej i pobudzanie zainteresowania 
mieszkahcow dziejami oraz znajomosciy krajoznawczy tej ziemi. 

2. Krzewienie i popularyzacja osiygniqc w dziedzinie kultury i sztuki, tak 
narodowej, jak i ogolnoludzkiej, propagowanie wiqzi z ojczystym krajem, 
szacunku dla rodzinnej tiadycji i podstawowych norm etycznych. 

3. Pobudzanie inicjatyw spoiecznych w zakresie rozwoju zycia kulturalnego 
i os'wiatowego regionu. 

4. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego i zdrowia 
przed ujemnymi skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie dziaiah 
majycych na celu tq ochronq. 

§ 8 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
1. Zbieranie i opracowywanie materiaiow historycznych dotyczycych 

miasta Bionia i ziemi biohskiej. 
2. Organizowanie odczytow i wystaw zwiyzanych z dziejami regionu 

oraz wycieczek krajoznawczych. 
3. Organizowanie odczytow, wykiadow, konferencji i spotkah w zakresie 

kultury, sztuki i nauki. 
4. Organizowanie spotkah dla upamiqtniania waznych wydarzeh historycznych 

naszego narodu. 
5. Organizowanie wystaw zwiyzanych z upowszechnianiem 

kultury i sztuki. 
6. Podejmowanie wspoipracy z placowkami kultury i oswiaty 

w zakresie celow Towarzystwa. 
7. Inicjowanie i popularyzowanie dziaiah na rzecz ochrony srodowiska 

naturalnego i zdrowia. 
8. Prowadzenie wspoipracy z innymi towarzystwami regionalnymi, 

w szczegolnosci z terenu Mazowsza, majycymi cele podobne celom 
Towarzystwa. 



Rozdz i a i I I I 
Czionkowie, ich prawa i obowiyzki 

§9 
Czionkowie Towarzystwa dziely siq na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierajycych, 
c) honorowych. 

§ 10 

1. Czionkiem zwyczajnym moze bye kazdy pelnoletni obywatei Polski 
niepozbawiony praw publicznych, ktory zadeklaruje gotowosc przystypienia 
do Towarzystwa i uczestniczenia w realizacji jego celow i zadah. 

2. Czionkiem zwyczajnym moze bye rowniez maioletni w wieku od 16 
do 18 lat, majycy ograniczony zdolnosc do czynnosci prawnych, 
z tym ze w skladzie Zarzydu Towarzystwa wiqkszosc muszy stanowic 
osoby o pelnej zdolnosci do czynnos'ci prawnych. 

3. Czionkowie zwyczajni przyjmowani sy do Towarzystwa przez Zarzyd 
na podstawie zlozonej na pismie deklaracji. 

4. Osoba nieprzyjqta przez Zarzyd moze siq odwolac od decyzji Zarzydu 
do Walnego Zebrania Czionkow, ktoiego decyzja jest ostateczna. 

§ 1 1 

Czlonek zwyczajny ma prawo do: 
1. Uczestnictwa w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo. 
2. Korzystania w miarq mozliwosci z urzydzeh Towarzystwa. 
3. Poddawania ocenie dzialalnosci Towarzystwa i jego wiadz, a takze 

wysuwania wnioskow i postulatow pod ich adresem. 
4. Czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 1 2 

Czionkowie zwyczajni sy zobowiyzani do: 
1. Przestrzegania postanowieh Statutu, regulaminow, instrukcji 

oraz uchwal wiadz Towarzystwa. 
2. Uczestniczenia w realizacji statutowych celow Towarzystwa. 
3. Regularnego opiacania skladek czionkowskich w wysokos'ci 

uchwalonej przez Walne Zebranie na wniosek Zarzydu. 



§ 1 3 

Czlonkostwo zwyczajne wygasa na skutek: 
1. Dobrowolnego wystypienia z Towarzystwa zgioszonego Zarzydowi na pismie. 
2. Skreslenia z listy czionkow na podstawie uchwaly Zarzydu, 

z powodu nieplacenia skladek czionkowskich przez okres dwoch lat, 
pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania do uregulowania zaleglosci. 

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sydu powszechnego za przestqpstwa 
pospolite i karq dodatkowy utraty praw publicznych. 

4. Smierci czionka Towarzystwa. 

§ 14 

1. Czionkiem wspierajycym Towarzystwa moze bye osoba fizyczna lub prawna, 
ktora dla poparcia dzialalnosci Towarzystwa zadeklaruje staiy lub dorazny 
pomoc. 

2. Czlonek wspierajycy, ktory jest osoby prawny, dziaia w Towarzystwie za 
pos'rednictwem swego upelnomocnionego przedstawiciela. 

3. Czionkowie wspierajycy posiadajy wszystkie prawa i obowiyzki czionka 
zwyczajnego, z wyjytkiem prawa do glosu stanowiycego, czynnego i biernego 
prawa wyborczego oraz obowiyzku placenia skladek czionkowskich. 

4. Czlonkostwo czionka wspierajycego wygasa wskutek dobrowolnego 
wystypienia zgioszonego Zarzydowi Towarzystwa na pismie. 

§ 15 

1. Czlonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarzydu 
osobom szczegolnie zasluzonym dla dzialalnosci Towarzystwa. 

2. Czionkowie honorowi posiadajy wszystkie prawa i obowiyzki 
czionkow zwyczajnych, z wyjytkiem obowiyzku opiacania skladek. 

Rozdziai IV 
Wladze Towarzystwa 

§ 16 

1. Naczelnymi wladzami Towarzystwa sy: 
a) Walne Zebranie czionkow Towarzystwa, 
b) Zarzyd, 
c) Komisja Rewizyjna. 
2. Czionkowie wiadz Towarzystwa pelniy swe funkcje honorowo. 



3. Kadencja wszystkich wiadz Towarzystwa trwa cztery lata. 
4. Uchwaiy wiadz Towarzystwa zapadajy wiqkszosciy giosow ptzy obecnosci 

CO najmniej poiowy liczby uprawnionych do giosowania, jezeli niniejszy 
Statut nie stanowi inaczej. 

5. W lazie ustypienia czionka wiadz Towatzystwa moze bye dokonane przez 
dany organ dokooptowanie nowego czionka, jednak liczba dokooptowanych 
czionkow nie moze przekroczyc 1/3 ogolnej liczby czionkow tego organu 
pochodzycych z wyborow. 

§ 17 

Walne Zebranie czionkow jest najwyzszy wiadzy Towarzystwa 
i moze bye zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 18 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoluje Zarzyd Towarzystwa raz na rok, 
w pierwszym kwartale danego roku. 

2. Zarzyd Towarzystwa powinien przynajmniej na 14 dni przed terminem 
zawiadomic pisemnie czionkow Towarzystwa o Wainym Zebraniu, 
podajyc miejsce, termin i proponowany porzydek obrad. 

3. W Wainym Zebraniu biory udzial z giosem decydujycym 
wszyscy zwyczajni i honorowi czionkowie Towarzystwa, 
a z giosem doradczym - czionkowie wspierajycy. 

§ 19 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania nalezy: 
1. Uchwalanie glownych kierunkow dziaialnosci merytorycznej 

i hnansowej Towarzystwa. 
2. Rozpatrzenie i przyjqcie sprawozdania z dziaialnos'ci Zarzydu 

i Komisji Rewizyjnej. 
3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwaly 

w sprawie absolutorium dla Zarzydu. 
4. Wybor Zarzydu i Komisji Rewizyjnej. 
5. Uchwalanie zmian w Statucie. 
6. Uchwalanie wysokosci skladek czionkowskich. 
7. Nadanie na wniosek Zarzydu czionkostwa honorowego. 



8. Rozpatrywanie wnioskow zglaszanych przez czionkow Towarzystwa 
i Zarzydu w innych sprawach i podejmowanie uchwal w tym przedmiocie. 

9. Rozstrzyganie odwolah od decyzji Zarzydu odmawiajycych przyjqcia 
w poczet czionkow Towarzystwa. 

10. Podejmowanie uchwaly o rozwiyzaniu Towarzystwa. 

§ 2 0 

Walne Zebianie jest prawomocne: 
1. W pierwszym terminie - przy obecnosci czionkow w liczbie co najmniej 

50% plus jeden. 
2. W drugim terminie - bez wzglqdu na liczbq obecnych czionkow. 

§ 2 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoluje Zarzyd Towarzystwa: 
a) na zydanie Komisji Rewizyjnej, 
b) na wyrazone na pismie zydanie co najmniej 1/3 liczby czionkow Towarzystwa. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwolywane przez Zarzyd Towarzystwa 

w terminie miesiyca od daty zgloszenia o jego zwolanie. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wylycznie nad sprawami, dla 

ktorych zostaio zwolane. 

§ 2 2 

1. Zarzyd Towarzystwa w okresie miqdzy Walnymi Zebraniami jest organem 
wykonawczym Walnego Zgromadzenia i najwyzszy wladzy Towarzystwa. 

2. W skiad Zarzydu Towarzystwa wchodzy: 
a) prezes, 
b) wiceprezes, 
c) sekretarz, 
d) skarbnik, 
e) piqciu czionkow. 
3. Zarzyd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie w glosowaniu 

tajnym, przy czym Walne Zebranie wybiera najpierw prezesa Towarzystwa, 
a nastqpnie pozostalych czionkow Zarzydu, bez przydzielania im funkcji. 

4. Na zwolanym przez prezesa pierwszym posiedzeniu Zarzyd konstytuuje siq, 
wybierajyc ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 



§ 2 3 

Do kompetencji Zarzydu nalezy realizacja celow Towarzystwa, 
a w szczegolnosci: 

1. Kierowanie dziaialnosciy Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu 
oraz wytycznymi i uchwaJami Walnego Zebrania czionkow. 

2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnytrz i dzialanie w jego imieniu. 
3. Zarzydzanie majytkiem i funduszami Towatzystwa. 
4. Podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciyzaniu 

majytku Towarzystwa. 
5. Podejmowanie decyzji co do kierunkow i zakresu dziaialnos'ci gospodarczej. 
6. Wystqpowanie z wnioskami o nadanie czionkostwa honorowego. 

§ 2 4 

1. Zarzyd Towarzystwa zbiera siq w miarq potrzeby, nie rzadziej jednak 
niz raz na miesiyc. 

2. Uchwaly Zarzydu zapadajy zwykly wiqkszosciy giosow przy obecnosci 
CO najmniej poiowy liczby osob uprawnionych do giosowania. 
W przypadku rownej liczby giosow rozstrzyga glos prezesa. 

§ 2 5 

1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym przez Walne Zebranie 
do kontroli dziaialnos'ci Zarzydu. 

2. Komisja Rewizyjna skiada siq trzech czionkow wybieranych przez 
Walne Zebranie w glosowaniu tajnym. Na swym pieiwszym posiedzeniu 
Komisja Rewizyjna konstytuuje siq, wybierajyc ze swego grona 
przewodniczycego Komisji. 

3. Komisja Rewizyjna winna co najmniej raz w roku przeprowadzic 
kontrolq dzialalnosci Towarzystwa. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystqpowania do Zarzydu Towarzystwa 
z wnioskami wynikajycymi z ustaleh kontroli, moze tez zydac wyjas'nieh. 

5. Czionkowie Komisji Rewizyjnej mogy brae udzial w posiedzeniach 
Zarzydu Towarzystwa z giosem doradczym. 



Rozdziai V 
Majytek i fundusze Towarzystwa 

§ 2 6 

Majytek Towarzystwa tworzy fundusze i ruchomosci. 

§ 2 7 

1. Na fundusze Towarzystwa skfadajy siq: 
a) wpiaty ze skfadek czionkowskich, 
b) dotacje i subwencje, 
c) zapisy i darowizny, 
d) wplywy z dzialalnosci statutowej, 
e) dochod z dzialalnosci gospodarczej, ktoiy Towatzystwo moze prowadzic 

wediug zasad ustalonych w obowiyzujycych przepisach. Dochod ten sluzy 
do realizacji celow statutowych i nie moze bye przeznaczony do podzialu 
miqdzy czionkow Towarzystwa. 

2. Na ruchomosci Towarzystwa skladajy siq srodki nietrwale w uzytkowaniu, 
sprzqty, wyposazenie biurowe i techniczne, wyposazenie badawcze, 
ksiqgozbiory, dokumentacje historyczne, fotograficzne, obrazy. 

§ 2 8 

Zasady prowadzenia gospodarki hnansowej ustala Zarzyd Towarzystwa. 

Rozdziai V I 

Reprezentowanie Towarzystwa i oswiadczenia woli 

§ 2 9 
1. Do wystqpowania w imieniu Towatzystwa na zewnytrz uprawniony jest 

jedynie piezes Towarzystwa lub osoba w konkretnej sprawie przez niego 
do tego upowazniona. 

2. Oswiadczenia woli , pisma i dokumenty w sprawach majytkowych 
Towarzystwa wymagajy dla swej waznosci wspoldzialania i podpisow 
dwu osob, a mianowicie prezesa lub wiceprezesa i skarbnika. 

3. Do waznosci pism merytorycznych i dokumentow w innych sprawach 
niz majytkowe wymagane sy dwa podpisy, a mianowicie prezesa 
lub wiceprezesa i sekretarza Zarzydu. 

4. Pisma o charakterze scisle porzydkowym mogy bye podpisy wane 
przez prezesa lub wiceprezesa jednoosobowo. 



Rozdziai VII 
Zmiana Statutu Towarzystwa 

§ 3 0 

Uchwaiq w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie czionkow 
Towarzystwa wiqkszosciy 2/3 giosow obecnych, przy zachowaniu 
postanowieh § 20 niniejszego Statutu dotyczycych prawomocnosci 
Walnego Zebrania. 

Rozdziai VIII 
Rozwiyzanie Towarzystwa 

§ 3 1 

1. Uchwaiq o rozwiyzaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajne 
lub Nadzwyczajne Walne Zebranie czionkow Towarzystwa wiqkszosciy 
2/3 giosow obecnych, przy zachowaniu postanowieh § 20 niniejszego 
Statutu dotyczycych prawomocnosci Walnego Zebrania. 

2. W razie podjqcia przez Walne Zebranie czionkow Towarzystwa 
uchwaiy o rozwiyzaniu Towarzystwa, Walne Zebranie powoia 
Komisjq Likwidacyjny sposrod osob cieszycych siq spoiecznym 
zaufaniem i szacunkiem oraz zadecyduje o celu, na jaki 
winien bye przeznaczony majytek Towarzystwa. 
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