Zbigniew SIERAKOWSKI nie ¿yje
10 maja 2009 roku, w wieku 75 lat, zmar³ w Warszawie Zbigniew Sierakowski. Od dwóch lat chorowa³ na rzadko spotykan¹ chorobê  w³óknienie p³uc i ta choroba niestety Go pokona³a.

W czwartek 7 maja 2009r. obchodzilimy donios³y jubileusz  95-lecie istnienia Szko³y
Podstawowej nr 1 im. St.Staszica. Uroczystoci rozpoczê³a Msza w. w kociele w.Micha³a Archanio³a celebrowana przez J.E. Arcybiskupa Józefa Nycza. Wszyscy w skupieniu wys³uchali homilii wyg³oszonej przez J.E. Arcybiskupa.

Wiadomoæ o Jego mierci poruszy³a nie tylko rodzinê,
ale i licznych przyjació³ i znajomych. Spontaniczny, aktywny, gotów do pomocy ka¿demu, kto tej pomocy potrzebowa³. Zawsze mo¿na by³o na niego liczyæ, pogodny, ¿yczliwy
ludziom. Szlachetny cz³owiek zawsze odnosz¹cy siê z wielkim szacunkiem do innych (rodziny, przyjació³, podw³adnych w zak³adzie pracy). Bezgranicznie oddany swojej najbli¿szej rodzinie. Odszed³ tak jak ¿y³; szybko i nagle, nie
pozostawiaj¹c czasu swoim najbli¿szym na zamartwianie siê.
Urodzi³ siê 10 kwietnia 1934
roku w Warszawie, gdzie spêdzi³ dzieciñstwo. Mia³ 10 lat, kiedy
wybuch³o Powstanie Warszawskie. Po raz ostatni widzia³
swego ojca na dziedziñcu kocio³a w. Wojciecha na warszawskiej Woli, sk¹d rozdzielona ju¿ rodzina trafi³a do obozu przejciowego Dulag 121 w
Pruszkowie. Zbyszek zosta³
wywieziony z matk¹ i bratem
do Niemiec. Ojciec nie doczeka³
koñca wojny  zmar³ w niemieckim obozie koncentracyjnym we
Flossenburgu pod koniec marca 1945 roku.
Po powrocie do kraju, pod
koniec lat 40-tych, Zbyszek rozpocz¹³ naukê w Technikum Mechanicznym w Czechowicach
(obecnie dzielnica Warszawy
Ursus), a po ukoñczeniu Technikum podj¹³ pracê w Zak³adach
Mechanicznych Ursus, gdzie
przepracowa³ 43 lata.

Poza prac¹ zawodow¹ ¿ycie
by³o dla niego ci¹g³ym, nieprzerwanym wyzwaniem. Od wczesnej m³odoci kocha³ aktywne
¿ycie, sport, taniec i piosenkê.
Harcerz, sportowiec, w czasie
pobytu w wojsku tañczy³ w Zespole Pieni i Tañca Dowództwa
Wojsk Lotniczych. Podczas studiów na Politechnice Warszawskiej trafi³ do Zespo³u Pieni i Tañca Politechniki Warszawskiej,
gdzie pozna³ swoj¹ ¿onê  Barbarê. Po urodzeniu córki Joanny
odeszli oboje z Zespo³u, ale nie
zakoñczyli swojej przygody z
tañcem. Co piêæ lat, przy okazji
kolejnych jubileuszy Zespo³u,
Zbyszek pojawia³ siê na scenie
jako tancerz, konferansjer czy te¿
senior rozpoczynaj¹cy galê koncertow¹. W Zak³adach Mechanicznych Ursus przeszed³
wszystkie stopnie kariery zawodowej od stanowiska tokarza do
stanowiska dyrektora do spraw

dostaw inwestycyjnych. W
tym czasie równolegle obok
pracy w ZM aktywnie w³¹cza³
siê w dzia³alnoæ miejscowego klubu sportowego RKS Ursus  pocz¹tkowo jako m³ody
zawodnik, potem wieloletni
Prezes Klubu. Po przejciu na
wczeniejsz¹ emeryturê w
1991 roku pracowa³ jeszcze
dziewiêæ lat w miejscowej
spó³dzielni mieszkaniowej RSM Ursus. Pogrzeb odby³ siê
ze sztandarami. Spo³ecznie od
1981 roku by³ prezesem Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej Ogniska Promyk w
Ursusie. W pogrzebie wziê³o
udzia³ oko³o 1000 ¿a³obników.
Pogrzeb odby³ siê 15 maja.
Zosta³ pochowany na cmentarzu Na Solipcach w Warszawie.Niech pozostanie na
zawsze w ¿yczliwej pamiêci
tych wszystkich, którzy go
znali.

I Festiwal katarynierzy w Piastowie

Historia katarynek siêga 300 lat. Pierwsze zapiski i ryciny ludzi z cudown¹
skrzynk¹ pod pach¹ s¹ datowane na XVIII wiek. Konstruktorami katarynek byli
budowniczowie organów kocielnych.

Katarynka to mini organy,
które zamiast klawiatury sterowane by³y przy pomocy walca z ponabijanymi sztyftami i
zaczepami.
Krêc¹ korb¹ pompowa³o
siê powietrze z miechów po³o¿onych na spodzie katarynki i obraca³o siê walec, który
sztyftami otwiera³ odpowiednie zawory i powietrze sz³o do
piszcza³ek. 140 lat temu opatentowano bardziej porosty
sposób odczytu muzyki, przesuwaj¹ca siê papierowa tama z rzêdami dziurek. Dziêki tej metodzie katarynki
mog¹ graæ dowoln¹ iloæ
melodii. Ten sposób odczytu
bardzo siê rozpowszechni³ i

by³ stosowany w wielu ró¿nych mechanizmach graj¹cych, jak pianole czy szafy
graj¹ce.
Ta sama zasada odczytu
zosta³a zastosowana tak¿e w
pierwszych komputerach produkowanych przez IBM.
Mimo, ¿e po wojnie tradycja kataryniarska prawie ca³kowicie u nas zaginê³a, ich
nie-zapomniane melodie na
nowo rozbrzmiewaj¹ w naszych miastach i w naszych
sercach.
Dzieje siê tak za spraw¹
Miêdzynarodowego Festiwalu Kataryniarzy.
Drugi weekend majowy (910 maja) koñcz¹cy tradycyjne

WIÊTO SZKO£Y

Dni Piastowa up³yn¹³ pod
znakiem czarodziejskich
dwiêków katarynki. Miêdzynarodowy Festiwal Kataryniarzy  Piastów 2009, któremu
patronowa³ Burmistrz Piastowa Zdzis³aw Brzeziñski, cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem zarówno mieszkañców
naszego miasta, jak te¿ wielu goci, którzy w tym czasie
odwiedzili Piastów. Uczestnicy Festiwalu  artyci z Belgii, Holandii, Niemiec i Polski urzekli wszystkich swoj¹
oryginaln¹ sztuk¹. Niegdy
niezwykle popularni na ulicach polskich miast kataryniarze dzi s¹  niestety 
nieliczni.
Do Piastowa przyjecha³o
piêcioro z nich: jedyny zawodowiec w tym gronie  Piotr
Bot, Agnieszka i Piotr Mazurkowie oraz Tadeusz Szatkowski z Ko³obrzegu.
Wraz z dyrektorem Festiwalu, znanym prezenterem,
aktorem i dziennikarzem,
Przemys³awem Predygierem
to prawie wszyscy wspó³czeni polscy kataryniarze.
Jak¿e inaczej wygl¹da sytuacja w Niemczech i krajach
Beneluksu, gdzie kataryniarzy
jest bardzo wielu.
O popularnoci gry na katarynce w tych krajach opowiedzieli specjalni gocie
Festiwalu: Annerose i Rudolf
Klomfar z Niemiec oraz Yvonne Vogel z Belgii i Ed Vogel z
Holandii.
Wszystkich zainteresowanych muzyk¹ katarynek zapraszamy za rok do naszego
miasta na kolejny Miêdzynarodowy Festiwal Kataryniarzy.
Bêdzie ciekawie!

Po nabo¿eñstwie wszyscy
zgromadzeni licznie gocie,
pracownicy szko³y i uczniowie
przeszli w uroczystym pochodzie za sztandarem do szko³y
na dalsze uroczystoci. W
czêci oficjalnej Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak oraz
Rada Pedagogiczna w podziêce za przyjañ i wspieranie naszych dzia³añ wyró¿ni³a nadaj¹c honorowe tytu³y:
Z³ote Tarcze SP 1-p.Z.Brzeziñskiemu i p.A.Siedleckiemu
Zas³u¿ony dla rozwoju
szko³y: p.B.Koz³owskiemu i
p.Z.Myliwiec
Przyjaciel SP 1: ks.J.Lubszczykowi i p.M.Grzechnikowi
Po raz pierwszy odpiewano (napisany specjalnie na
jubileusz) hymn szko³y. Odt¹d
bêdzie nam towarzyszy³ na
wszystkich donios³ych uroczystociach.
Dostojni gocie z wielk¹
¿yczliwoci¹ wspominali historiê naszej szko³y i ¿yczyli
nam dalszych sukcesów.
Odczytano równie¿ list z ¿yczeniami od Minister Edukacji
p.K.Hall.
W czêci artystycznej przygotowanej przez panie I.Skibê, A.Kowalewsk¹, J.Filoniuk,
B.Madejsk¹, B.Hryniewick¹,
B.Maroñ oraz pana W³.Ptaszka uczniowie zaprezentowali
retrospektywne spojrzenie na
historiê naszej szko³y od jej
powstania do czasów wspó³czesnych. Momentami donios³y, innym razem radosny (a
nawet zabawny- wystêp

p.R.Korbana) przebieg przedstawienia okraszony zosta³
wspania³ymi popisami wokalno-tanecznymi w wykonaniu uczniów.
Wszyscy byli pod wielkim
wra¿eniem jubileuszowej inscenizacji  du¿e zaanga¿owanie uczniów, piêkne dekoracje i efekty specjalne. Na
zakoñczenie emocjonuj¹cych
uroczystoci
uczniowie
uczestniczyli w s³odkim poczêstunku.

Gocie zwiedzali szko³ê
ogl¹daj¹c przygotowane wystawy, albumy, kroniki szko³y.
Spotkalimy siê z du¿ym zainteresowaniem i ¿yczliwoci¹ naszych mi³ych goci- do
pónego popo³udnia trwa³y
opowieci, wspomnienia.
Towarzyszy³y im ciep³e i mi³e
nam wszystkim ¿yczenia.
Wszystkim bior¹cym udzia³
w przygotowaniach i przebiegu naszego wiêta serdecznie dziêkujemy.
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