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PLAC IMIENIA JANA PAWŁA II 
15 października odbyła się na terenie Pruszkowa wyjątkowa uroczy-

stość, a mianowicie nadanie placowi w Parku Potulickich imienia Jana 
Pawła II. Decyzję o tym Rada Miasta Pruszkowa podjęła jednogłośnie 23 
marca 1995 roku. 

Na placu umieszczono kamień z wyrytym napisem "Plac im. Jana 
Pawła II". Dla wyjaśnienia pragnę zaznaczyć, że kamień miał być umie-
szczony na wyższym postumencie. Jednak konserwator, pod którego 
opieką jest park, nie wyraził zgody na zaprojektowaną przez inżyniera 
architekta Jerzego Blancarda, koncepcję. 

Uroczystość zaczęła się w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie. 
Mszę Św. w intencji Jego Swiętobliwości Jana Pawła II odprawił prałat 
ksiądz Jan Górny. On też wygłosił okolicznościową homilię. Na mszy 
św. obecni byli przedstawiciele władz Pruszkowa, poczty sztandarowe, 
młodzież. Dziewczęta ze szczepu "Hańcza" podawały z radnymi "Dary 
Ołtarza". Mszę uświetnił śpiew chóru kościelnego, a także orkiestra 
"Quo Vadis". Gościnnie w czasie komunii zaśpiewał chór z Brasławia. 

Po mszy św. poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miasta wraz 
z duchowieństwem i wiernymi przeszli z kościoła na plac. Przy kamieniu 
zaśpiewał chór z Brasławia, który działa przy Oddziale Związku Polaków 
na Białorusi. W jego wykonaniu pieśń "Daj nam poczucie siły" wzruszyła 
wszystkich, który brali udział w uroczystości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Zdzisław Sipiera wygłosił oko-
licznościowe przemówienie, a następnie, wraz z Prezydentem Pruszko-
wa, inż. Euzebiuszem Kiełkiewiczem, dokonali odsłonięcia obelisku. Po 
odsłonięciu prałat ksiądz Jan Górny i dziekan ksiądz Józef Podstawka 
poświęcili kamień. Na zakończenie chór z Brasławia zadeklamował "Aby 
Polska była Polską", a orkiestra "Quo Vadis" odegrała "Boże coś Polskę". 

Aby uświetnić ten dzień, w Muzeum Starożytnego Hutnictwa odbył 
się koncert, w czasie którego utwory Chopina grała Jaśmina Strzelecka, 
a wiersze Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego deklamowała Maja 
Komorowska. Maja Komorowska wprowadziła miły nastrój wspominając 
swą młodość, którą spędziła w Pruszkowie. 

Jako organizatorka uroczystości, podziękowałam serdecznie za ten 
pełen powagi a równocześnie uroku koncert, przypominając, że pier-
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wszą parafią ks, Jana Twardowskiego była parafia Żbikowska, o której 
poeta napisał śliczny wiersz. 


