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Wawerska Parada Niepodległości
Falenickie parady mają już swoją kolorową tradycję i pewnie dlatego
tegoroczne dzielnicowe obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę odbyły się właśnie u nas. Przykry deszcz i zimno sprawiły, że nie
wszystko poszło zgodnie z planem, ale nagrodą organizatorów był fakt, że
pod „Falą” zgromadziło się wiele osób gotowych dać wyraz swoim
uczuciom patriotycznym. Przybył burmistrz Jacek Duchnowski i
przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański. Poprowadzili oni
liczny pochód postępujący za husarzami na koniach, orkiestrą wojskową
oraz za konnym powozem, na którym umieszczony był wielki
styropianowy orzeł. Kolorów paradzie dodawali uczestnicy przebrani w
stroje historyczne. Zgromadzonym rozdawano specjalne wydanie Gazety
Falenickiej i naklejki z godłem państwowym.
Parada przeszła w stronę kościoła NSPJ ulicami Bystrzycką i
Bartoszycką, po czym rozmieściła się wokół sceny i na schodach do
kościoła, które tworzyły specyficzny amfiteatr.
Na scenie, udekorowanej biało-czerwoną flagą, miało się rozegrać
widowisko, podczas którego próbowano poderwać do lotu orła
ozdobionego życzeniami dla Polski. Scenariusz tej wspaniałej inscenizacji
przygotowała Aleksandra
Chwedorowicz,
animację
–
Józef
Chwedorowicz, a reżyserował Szczepan Szczykno, który wcielił się też w
rolę romantycznego poety. Na zdjęciu obok rozmawia z Józefem
Piłsudskim, którego rolę zagrał brawurowo aktor Adam Wnuczko. W
inscenizacji wzięli też udział: aktor Jerzy Łazewski – jako Roman
Dmowski oraz Adam Miroszczuk i Artur Żołnacz – jako adiutanci.
Ponadto wystąpili (jako postaci historyczne) uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 124, Zespołu Szkół Nr 111, Gimnazjum Nr 104, XXV
LO, wychowanki Schroniska dla Dziewcząt oraz Maria Chwedorowicz,
Adam Czermiński, Krystyna Kijowska, Wojciech Jodko, Elżbieta
Łuknicka, Jerzy Mielczarek, Michał Sędek, Piotr Tchórzewski oraz Janusz
i Małgorzata Żukowscy.

Inscenizację poprzedziło wykonanie przejmującego utworu o nazwie
„tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” wykonanego przez zespół
rodzinny w osobach Elżbiety Marciniak, Marty Kuszakiewicz, Karoliny
Molińskiej oraz Jerzego Kuszakiewicza (trąbka).
Po licznych apelach i zabiegach Orłowi szczęśliwie udało się
poderwać do lotu, a zebrani udali się na mszę św. za Ojczyznę, którą
odprawił ks. proboszcz
Krzysztof Pietrzak. W kościele, przed
prezbiterium, można było obejrzeć wystawę pod nazwą: „Orzeł Biały –
herb Polski i znak Polaków” zaprezentowaną przez właścicieli kolekcji –
państwa Wośko i Czeranowskich.
Po mszy św. uczestnicy Parady rozgrzewali się wojskową grochówką
– fajerwerki musiały być niestety odwołane, ponieważ uporczywy deszcz
do końca towarzyszył uroczystości.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego pragnie serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania Parady i
realizacji programu, w szczególności zaś pani naczelnik Mirosławie
Skoczeń, pracownikom Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Wawer Annie
Orzechowskiej i Joannie Podsiadły, Jarosławowi Rosińskiemu za
poprowadzenie pochodu i konferansjerkę; Tomaszowi Tuszko, Annie
Roszkowskiej i Teresie Janocie za wykonanie i ozdobienie rzeźby orła,
Paulinie Łuczkowskiej za dokumentację filmową oraz – za cenną pomoc
techniczną –
Wojciechowi Piekarskiemu, Dariuszowi Poryckiemu,
Markowi Sterkowskiemu, Markowi Szałasowi, Jerzemu Wągrodzkiemu,
Jackowi i Jankowi Wiśniewskim i młodzieży związanej z Oazą.
Dziękujemy też harcerzom ZHP oraz harcerzom SHK „Zawisza” ze
szczepowym Robertem Nuszkiewiczem, którzy zapewnili oprawę
inscenizacji.

Życzenia dla Polski
(niesione podczas Parady Niepodległości)
Gimnazjum Nr 103
Droga Polsko kocham Ciebie!
Będę dbał o Twoje dobro!
Będziesz zawsze w moim sercu!
Rada Osiedla Aleksandrów:
Życzymy Ci Polsko Prawdy Dobra i Piękna.
Schronisko dla Dziewcząt z Domem Poprawczym:
Polsko bądź matką wszystkich swoich dzieci.
Dzieci i Pracownicy Przedszkola Nr 338:
W dniu Twych urodzin życzymy Ci Polsko, aby wszystkie Twoje dzieci
były wesołe i uśmiechnięte, mogły chodzić do przedszkola, bawić się na
pięknych kolorowych placach zabaw.
W naszych rodzinach niechaj zawsze gości miłość i dostatek.
Zespół szkół Nr 111:
Życzymy Ci Polsko, by nasza szkoła służyła Ci doskonałymi wynikami w
nauce i sporcie, by była miejscem współpracy i tolerancji.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 124:
Życzymy Ci Polsko, abyś była dobrym miejscem dla radosnych dzieci,
dla szczęśliwych ludzi, zadbanych roślin i zwierząt.
Żebyś się rozwijała i miała wiele sukcesów.
Dzieci z TPD:
Życzymy Tobie Polsko dobrych i mądrych dorosłych ludzi,
szczęśliwych, uśmiechniętych dzieci,
samych radosnych dni, miesięcy, lat w pokoju i dobrobycie, czystego
środowiska.
Stowarzyszenie Kupców „Bazar”:
Życzymy, by w Polsce nastąpił rozkwit handlu rodzinnego.
PKS „Serce” Falenica:
Niechaj sport uczy, hartuje, wychowuje.

Rada Osiedla Falenica:
Polsko, życzymy Ci, abyś mogła zapewnić pracę każdemu obywatelowi.
XXV Liceum Ogólnokształcące:
Polsko, życzymy Ci byś prezydenta dobrego miała,
Na czele wszystkich stała,
By naród Cię nie zawodził
I wróg ci nigdy więcej nie zaszkodził.
Działacze Solidarności w latach 1980-90:
Mamy już wolną Polskę
Walczmy wspólnie o silną Polskę.
WSH Fala:
Polsko, życzymy Ci, abyś była ostoją tradycji w Europie.
ZHP Szczep Wawer:
Życzymy, aby polska młodzież kultywowała pamięć o wielkich przodkach
naszego narodu.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”:
Życzymy Ci Polsko, byś bogactwem duchowym swych dzieci podjęła
misję nowej ewangelizacji i budowy Europy Chrześcijańskiej.
Falenickie Towarzystwo Kulturalne:
Życzymy Ci Polsko, byśmy w nowoczesności dostrzegli szansę na
poprawę Twojej pozycji w Europie i świecie; byśmy się jej nie obawiali i
potrafili sprostać jej wyzwaniom; byśmy nowoczesność wykorzystali jako
narzędzie ochrony i promocji naszych tradycyjnych wartości.
Szkoła Podstawowa nr 216:
Życzymy Polakom żeby przestali się kłócić i zaczęli współpracować.
Towarzystwo Miłośników Falenicy:
Razem i solidarnie.

Gimnazjum 104:
Droga Polsko, kraj tworzą obywatele, więc życzę Ci wielkich ludzi.
Parafia Aleksandrów:
Polsko, życzymy Ci ludzi mądrych, ukształtowanych moralnie, otwartych
na dialog, potrafiących odważnie, kulturalnie i inteligentnie bronić prawdy
i życia zgodnego z przykazaniami Boga.
Ruch Rodzin Nazaretańskich:
„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o
dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” (Jan
Paweł II).
Uniwersytet Trzeciego Wieku:
Życzymy Ci Polsko:
Żebyś była dumna, ale nie pyszna.
Żebyś była wielka wiedzą, pracą i mądrością swoich obywateli, żebyś była
nasza wspólna. I daj nam Panie roztropność, siłę i wytrwałość, abyśmy
taką Ojczyznę umieli zbudować.
Przedstawiciele wielu organizacji wyrażali przekonanie, że Polska to
my i będzie taka, jacy będą jej obywatele. Znamienne słowa przypomniała,
za kanclerzem Zamoyskim, pani Magda Borkowska: „Nie dość jest
ustanawiać rządy, trzeba jeszcze uformować ludzi, żeby umieli kochać i
bronić ojczyznę, prawa szanować i być im posłuszni.”
Wielu uczestników Parady zawarło w swoich życzeniach
przekonanie, że Polska będzie wielka i piękna, jeśli zbudujemy ją bazując
na tradycyjnych naszych wartościach. Dobrze wyrażało to następujące
życzenie: „…abyśmy nie dali się uwieść ideom utopijnego uniwersalizmu,
lecz umieli budować swoją pozycję na fundamencie naszych przekonań i
wartości, odnosząc się z szacunkiem dla wartości wyznawanych przez
innych i domagając się takiego szacunku dla nas i naszych przekonań.”

Wspaniały Orzeł, pokryty piórami, na których zostały
wypisane wszystkie życzenia, stoi na ganku Urzędu Dzielnicy
Wawer.

