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Pytamy o Biały Pałac, remont 
kolei oraz wrak przy Urzędzie 
Miejskim.

Kilka słów o historii, kryjącej się 
za piastowskimi żywymi pomni-
kami.

Od 25 maja br. zaczęło obowią-
zywać RODO, tj. ogólne unijne 
rozporządzenie o ochronie da-
nych osobowych.

Doradzamy jak zadbać o zdro-
wie i dobry wygląd w okresie 
letnim.

Za nami pierwsza piastowska 
Noc Muzeum

Czytaj więcej - str. 8

Czytaj więcej - str. 9

Czytaj więcej - str. 10

Czytaj więcej - str. 5

Czytaj więcej - str. 3

3 pytania do burmistrza

Dęby pamięci

Zgoda tylko swobodna

Czas przyjazny dla 
naszej skóry

Nocne atrakcje PAM

Do Piastowa zawita piłkarska I liga!

Po 6 latach zaciętych bojów 
w II lidze piłkarki PKS Piastovii 
Piastów wywalczyły awans do 
I ligi piłki nożnej kobiet. Suk-
ces zapewnił nam mecz z Reso 
Akademia Suwałki, który pia-
stowska drużyna wygrała 5:2.

Od sierpnia tego roku nasze 
miasto będzie gościło zespoły 
z Gdańska, Poznania, Bydgosz-

czy, Łodzi czy Olsztyna. 
Jest to niewątpliwie jeden 

z największych sukcesów w za-
kresie sportów drużynowych w 
ponad 90-letniej historii Piasto-
wa. Zawodniczki, sztab trener-
ski oraz zarząd klubu zasłużyli 
na najwyższe słowa uznania. 

Do końca rozgrywek II ligi 
pozostało Piastowiankom jesz-

cze jedno wyjazdowe spotka-
nie, z Pogonią Zduńska Wola. 
W  ostatnim meczu, rozgrywa-
nym w Olsztynie, zdziesiąt-
kowana kontuzjami Piastovia 
uległa Stomilowi 4:0. Mimo to 
żadna porażka nie odbierze już 
Piastovii tytułu mistrzowskie-
go.

Piastovia – Reso Akademia 
2012 Suwałki: 5:2 (2:1).

Bramki dla Piastovii zdobyły 
Beata Cabaj (3) oraz Anna Gru-
dzińska i Marta Czartoryska.

Skład Piastovii: Goś – Gru-
dzińska, Dąbrowska, Mitrus, 
Reszka (76’ Sidło) – Bordzia-
kowska, M. Wasil, U. Wasil, 
Chapska (33’ Król) – Zbrzeźniak 
(76’ Czartoryska), Cabaj (84’ Ro-
słonek).

W bieżących rozgrywkach 
Beata Cabaj zdobyła już 20 bra-
mek.

Tabela po 20 kolejkach:

Awans Piastovii w numerze

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s
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1 PKS Piastovia Piastów 19 46 48:18

2 Loczki Wyszków 19 42 54:17

3 UKS Ząbkovia Ząbki 18 34 58:31

4 Stomil Olsztyn 16 32 43:17

5 Pogoń Zduńska Wola 18 27 27:31

6 Gosirki Piaseczno 18 25 33:43

7 Reso Akademia 2012 Suwałki 18 18 31:54

8 KU AZS UW Warszawa 17 17 21:32

9 Jantar Ostrołęka 17 16 21:39

10 Wilga Garwolin 16 15 21:35

11 Włókniarz Zgierz 17 8 9:49

12 KS Teresin Woman 
WYCOFAŁ SIĘ Z ROZGRYWEK

0 0 0

Włodzimierz Golfert
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kronika miejska

Wydarzyło się w Piastowie

1944 pokonanych metrów dla uczczenia Bitwy o Monte CassinoPiastowskie podwórko talentów

Tak bawiliśmy się na tegorocznych Dniach Piastowa

20 maja wystartował kolejny 
Bieg organizowany w ramach cy-
klu Piastowskiego Grand Prix. Tym 
razem na sportowo upamiętniono 
bohaterów Bitwy o Monte Cassi-
no.

Program wydarzenia objął 
dwa starty: o godz. 10.00 z MOSiR 
ruszyły w trasę dzieci, a o 11.00 
dorośli. Oba biegi odbyły się na tej 
samej trasie - dystans 1944 metry. 
Wyniki rywalizacji będą dostępne 
na stronie: 

www.mosir.piastow.pl
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(fotorelacja z zasobów Urzędu Miejskiego w Piastowie)

 Nasze Miasto zgłosiło swój 
udział w kolejnej edycji akcji Po-
dwórko Talentów. Zachęcamy 
do  internetowego głosowania na 
realizację podwórka w zapisanej 
lokalizacji przy ul. Sowińskiego.
 Szczegółowe informacje o ak-
cji dostępne na stronie projektu: 
www.podworko.nivea.pl

Bezpośrednie przekierowanie na 
stronę głosowania na naszą loka-
lizację: 

podworko.nivea.pl/2018/lokalizacja/478-piastow

Zachęcamy do udziału w akcji 
i  udostępniania informacji rodzi-
nom, znajomym oraz lokalnym 
społecznościom.
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Czas Piastowa: W tym wyda-
niu Czasu Piastowa publikujemy 
tekst bardzo młodego autora 
o  Białym Pałacu. Można w nim 
odnaleźć jakąś ukrytą tęsknotę 
za tym legendarnym obiektem. 
Czy doczekamy się jakichś dzia-
łań zmierzających wprost do jego 
odbudowy, którą zapowiadał Pan 
u schyłku ubiegłego roku?

Grzegorz Szuplewski: Mam 
nadzieję, że tak. I to niedługo. 
Mamy wstępną ekspertyzę wyko-
naną przez specjalistę konstruk-
tora, mamy też dość szczegółową 
wizualizację przygotowaną specjal-
nie na tę okoliczność. Po  uzupeł-
nieniu dokumentacji projektowej 
podejmiemy zadanie odbudowy 
fundamentów pałacu uwzględnia-
jąc różne warianty przeznaczenia 
jego powierzchni użytkowej. To fa-
scynujące wyzwanie, które warto i 
należy podjąć w tym szczególnym 
roku jubileuszu Stulecia Polskiej 
Niepodległości – tak jak zapowia-
daliśmy. Przygotowujemy też pro-
jekt skonsultowania oczekiwań 
mieszkańców Piastowa co do moż-
liwego przeznaczenia przyszłego 
pałacu kierując się potrzebami 
społecznymi. Czy powinny znaleźć 
w nim swoje miejsce np. sala kon-
certowa lub reprezentacyjna sala 
ślubów, czyli obiekty, których bra-

kuje w  naszym mieście? A może 
siedziba szkól artystycznych – mu-
zycznej lub plastycznej? Albo mu-
zeum: czynu legionowego a może 
kryptologii, przez pamięć o przed-
wojennych mieszkańcach pałacu… 
To wszystko możemy zaplanować 
razem i dobrze się stanie jeśli tego 
dokonamy. Biały Pałac to prze-
cież taki szczególny obiekt, bliski 
wszystkim piastowianom. 

C.P.:  Trwają prace remontowe 
na linii kolejowej 447. Zapowia-
dany termin ich zakończenia to 
koniec września, który zbliża się 
dużymi krokami. 

G.S.: Tak i niestety pojawiają 
się pewne wątpliwości co do real-
ności dotrzymania tego terminu. 
Na początku byłem sceptyczny, 
uważając, że założony termin za-
kończenia remontu jest nierealny. 
Ale w trakcie prac nabrałem na-
dziei, że może się uda, bo prace 
nabrały odpowiedniej dynamiki. 
Niestety, ostatnio  znacznie zwol-
niły i jestem już prawie pewien, 
że założony termin nie zostanie 
dotrzymany. Choć bardzo chciał-
bym się mylić. Dodam też, wyprze-
dzając zapewne kolejne pytanie, 
że nie mamy żadnych nowych in-
formacji ze strony kolei, że termin 
wrześniowy jest zagrożony. W naj-
bliższych dniach zapytamy o to 

inwestora, czyli PKP PLK. Sprawa 
jest ważna, bo przedłużenie prac 
na kolei to byłaby bardzo zła wia-
domość. Dla wszystkich.

C.P.:  Od kilku tygodni na par-
kingu przy ul. 11 Listopada stoi 
odstraszający swoim wyglądem 
wrak samochodu. Kiedy zostanie 
usunięty?

G.S.: Mam nadzieję, że już 
wkrótce. Ten wrak stoi w tym 
miejscu rzeczywiście od dłuższe-
go czasu i o tyle za długo. Jak się 
dowiedzieliśmy, został przywie-
ziony tu lawetą i po prostu nam 
… podrzucony. To sytuacja skan-
daliczna, wystąpiłem do policji 
o wyjaśnienie okoliczności całej 
sprawy. Oczywiście wrak musi 
zniknąć z  tego miejsca, tak jak 
i  inne samochody stojące bezuży-
tecznie w wielu innych miejscach 
naszego miasta, zaśmiecając prze-
strzeń publiczną i stwarzając róż-
nego rodzaju zagrożenia, w tym 
ekologiczne. Interwencja w takich 
sytuacjach jest jednak niełatwa, 
bo usunięcie porzuconego pojaz-
du z ulic miasta wiąże się z ponie-
sieniem przez gminę wcale niema-
łych kosztów, które nie zawsze są  
do odzyskania. Ale oczywiście mia-
sto trzeba oczyścić z zalegających 
na ulicach wraków. 

Urząd Miejski w Piastowie

Trzy pytania do burmistrza
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wiadomości lokalne
artykuł zamówiony

Dawno, dawno, sto lat temu, 
a  może i więcej, w Utracie (dzisiej-
szym Piastowie) znany architekt 
Brunon Paprocki wybudował dla An-
toniego Nikołajewicza Makowskiego 
piękny Biały Pałac w stylu secesyj-
nym. Piękna budowla zachwycała 
wszystkich swoim kunsztem i prze-
pychem. W całej okolicy trudno było 
znaleźć równie piękną willę. 

Niestety właściciel zadłużył się 
bardzo budując sobie tak wspania-
łą posiadłość i dlatego wkrótce był 
zmuszony wystawić ją  na sprze-
daż. Kupił ją od niego, właśnie jej 
twórca Bruno – Edward Paprocki, 
bo przywiązał się bardzo do swo-
jego dzieła. Zamieszkał tam z żoną 

Eugenią – Adelajdą oraz czwórką 
dzieci. Budowlę na cześć swojej 
ukochanej małżonki nazwał „Willa 
Adelajda”. Posiadłość tętniła życiem, 
rozbrzmiewał w niej śmiech, zabawa 
i tupot małych stóp dzieci właścicieli. 
Wszyscy żyli tam bardzo wygodnie 
i szczęśliwie. Niestety nie trwało to 
długo, gdyż nieruchomość wciąż była 
obciążona długami hipotecznymi. 
Rodzina Paprockich musiała podjąć 
decyzję o sprzedaży swojego domu. 
Ponieważ pan Brunon Paprocki był 
patriotą, żołnierzem Legionów, który 
walczył w I wojnie światowej i został 
podpułkownikiem, więc sprzedał 
pałac Wojsku Polskiemu. Wojsko 
dbało o budynek i przeprowadzi-

ło w nim generalny remont. Swego 
czasu goszczono tam nawet Char-
les’a de Gaulle’a. Niestety wybuchła 
II wojna światowa. Pałac przejęli 
hitlerowcy, a następnie władze so-
cjalistyczne, które nie dbały o niego 
i doprowadziły do jego stopniowej 
ruiny. Jeszcze kilka lat temu uwagę 
przechodniów przykuwały majesta-
tyczne ruiny. Chociaż był to już tylko 
szkielet budowli, niezbicie świadczył 
o dawnej świetności architektonicz-
nej. Sam jako mały chłopiec lubiłem 
tam spacerować i  wyobrażać sobie 
jak willa mogła kiedyś wyglądać 
i  kto tam mógł mieszkać. Jednak 
po zmierzchu nigdy nie zapuszcza-
łem się w te rejony, gdyż pod osło-
ną nocy prawdopodobnie widziano 
tam czasem dziwne rzeczy. Piękna 
pani biegała tam ponoć po poko-
jach i wyglądała przez okna, wołając 
głośno, nie wiadomo na kogo: może 
na swoje dzieci bawiące się w ogro-
dzie - bo w krzakach też coś szeleści-
ło, może wiatr, a może nie... Innym 
razem mieszkańców okolicznych ofi-
cyn przypałacowych budziły dziwne 
hałasy, jakby strzały z dział czy ka-
rabinów maszynowych, niemieckie 
komendy, jęki ludzkie i wycie spada-
jących samolotów. Nikt nie wie czy 
to tylko trzaski spękanych murów 
i hulający w oknach ruiny wiatr tak 
pobudzał wyobraźnię ludzką, czy 
było to coś więcej. 

W końcu ruiny rozebrano i zo-
stała wielka góra gruzu na placu 
pomiędzy oficynami. Ludzie powia-
dają, że nocą po gruzach spacerują 
pan i pani. Czuwają oni nad swoim 
pięknym domem od około stu lat 
i nie spoczną w spokoju dopóki Biały 
Pałac nie powstanie z gruzów i nie 
odzyska dawnego blasku z czasów 
swojej największej świetności. 

Czekając na odbudowę Białego Pałacu publikujemy pracę młodego 
autora, czwartoklasisty Patryka Zawiślaka, napisaną w ramach zajęć 
z języka polskiego. Młodemu – najmłodszemu jak dotąd, autorowi 
publikacji w Czasie Piastowa - gratulujemy oryginalnego spojrzenia 
na historię naszego niezwykłego zabytku.

Zanim odbudujemy
pałac...

Legenda piastowska o Białym Pałacu

Patryk Zawiślak   

Uczeń klasy IV SP nr 3 
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Kilka słów o naszych żywych pomnikach

Piastowskie dęby pamięci

 Wzdłuż Alei Tysiąclecia, po 
wschodniej stronie nasypu wia-
duktu kolejowego nieopodal po-
mnika gen. Leopolda Okulickiego 
Niedźwiadka rosną dęby upamięt-
niające sześcioro Honorowych 
Obywateli Miasta Piastowa. Dwa 
najstarsze posadzone zostały 
osiemnaście lat temu, dokładnie 
14 maja 2000 roku przez ostatnie-
go Prezydenta RP na Uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego i Ks. 
Prałata Zdzisława Peszkowskie-
go, ocalałego jeńca obozu NKWD 
w  Kozielsku i Kapelana Rodzin 

Katyńskich. Kolejny z dębów zo-
stał posadzony przez Kardynała 
Józefa Glempa, Prymasa Polski 
27 kwietnia 2004 roku. Czwarty 
dąb posadziła 6 maja 2007 roku 
Pani mjr Maria Stypułkowksa-
-Chojecka ps. Kama , żołnierz od-
działu specjalnego Agat i batalio-
nu Parasol AK uczestniczka akcji 
bojowej na  F.  Kutscherę, uczest-
niczka Powstania Warszawskiego. 
Dwa ostatnie dęby upamiętniają 
dwie kolejne kobiety – oficerów 
Armii Krajowej, Panią gen. Elż-
bietę Zawacką ps. Zo, zastępcę 

dowódcy oddziału łączności Ko-
mendy Glównej AK o kryptonimie 
Zagroda, kurierkę, jedyną kobietę 
w elitarnym gronie Cichociem-
nych oraz Panią kpt Janinę Ku-
rowską ps. Janka, uczestniczkę 
Powstania Warszawskiego, peda-
goga. Dąb posadzony przez Jani-
nę Kurowską ma już dziesięć lat. 
Niespełna dwa lata temu, 21 paź-

dziernika 2016 dąb gen. Elżbiety 
Zawackiej posadziła krewna, Pani 
Dorota Zawacka-Wakarecy, pre-
zes Fundacji im. Elżbiety Zawac-
kiej. Już wkrótce wszystkie dęby 
zostaną oznaczone tabliczkami 
informacyjnymi, a całe ich otocze-
nie zyska nowy wygląd w ramach 
działań rewitalizacyjnych.

Autor
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List od czytelnika

zakończeniu wojny doczekał się kary 
2 lat obozu pracy od władz polskich.  
Jego oba zakłady oraz willę (tzw. Mil-
lerówkę) oczywiście skonfiskowano 
na rzecz Państwa Polskiego. 
 Opowiadano mi też nieco inną 
wersję o późniejszej śmierci Henryka 
Millera podczas okupacji niemiec-
kiej. Henryk Miller miał się ożenić 
podczas okupacji. Małżonkowie 
oczekiwali narodzenia się potomka 
i żona Henryka urodziła ich dziecko 
w Szpitalu Położniczym przy ul. Żela-
znej w Warszawie.  

 Żona z nowo narodzonym dziec-
kiem przebywała po porodzie jeszcze 
jakiś czas w tym szpitalu, zaś Henryk 
codziennie przyjeżdżał z Piastowa 
do żony w  odwiedziny (być może 
Henryk sam nie prowadził samocho-
du i przywoził go kierowca Zygmunt 
Jagielski – taką wersję podaje książ-
ka Bolesława Jagielskiego „Życiorys”, 
której pierwszy rozdział traktujący 
o  tych wydarzeniach zamieszczono 
na stronach internetowych Piastow-
skiego Archiwum Miejskiego). Które-
goś dnia po odwiedzinach w szpitalu 

u żony i dziecka wszedł (lub weszli 
razem z kierowcą Zygmuntem) 
do pobliskiej kawiarni. Do kawiarni 
wpadli nagle uzbrojeni Niemcy i ka-
zali wszystkim wstać, podnieść ręce 
do góry i stanąć pod ścianą. Henryk 
nie chciał wstać i któryś z Niemców 
zabił go za to serią z karabinu (mógł 
przy tym zginąć także i Zygmunt Ja-
gielski).
 Być może – o ile wersja ta jest 
prawdziwa – ktoś wie o dalszych 
losach żony Henryka i jego dziecka 
(czyli wnuka lub wnuczki Fryderyka 
i Emilii Miller). A także jakie były dal-
sze losy Emilii Miller. 
 Z innych przykrych zdarzeń zwią-
zanych z okresem II wojny światowej 
słyszałem też opowieść o p. Szulcu 
– Niemcu mieszkającym w czasie 
okupacji niemieckiej w Piastowie, 

który był właścicielem kamienicy 
stojącej do dziś u zbiegu ulic Dwor-
cowej i Godebskiego  (tzw. dom Szul-
ca - w narożu parteru znajduje się 
tam sklep z alkoholem i napojami). 
Po zakończeniu okupacji kamienicę 
skonfiskowano na rzecz Państwa 
Polskiego, zaś Szulcowi kazano 
sprzątać stację kolejową w Piastowie 
i pobliskie tory kolejowe. Któregoś 
dnia Szulc rzucił się pod przejeżdża-
jący pociąg i tak zakończył życie.  
 Może ktoś ze starszego pokolenia 
piastowian mógłby potwierdzić lub 
zaprzeczyć tym wydarzeniom, zwią-
zanym z historią Piastowa.

W numerze 14 CZASU PIASTOWA (z kwietnia b.r.) ukazał się artykuł 
o Fryderyku Millerze, założycielu pierwszych piastowskich zakładów 
przemysłowych – Wytwórni Akumulatorów oraz Wytwórni Artykułów 
Gumowych. Od starszego pokolenia usłyszałem niegdyś nieco inną wersję 
odnośnie wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej 1939-1944. 

Uwagi do artykułu o F. Millerze

 Fryderyk Miller nie chciał dobro-
wolnie podpisać volkslisty, czego 
oczekiwały od niego okupacyjne 
władze niemieckie. Wobec tego Ge-
stapo aresztowało syna p. Millerów 
– Henryka (zdaje się, że  Millerowie 
nie mieli innych dzieci poza Henry-
kiem) i w ten sposób zaszantażowało 
F. Millera, żeby zmusić go do podpi-
sania volkslisty. F. Miller ugiął się do-
piero pod tym szantażem (grożono 
zamordowaniem Henryka lub wy-
słaniem go do obozu koncentracyj-
nego) i volkslistę podpisał, za co po 
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Pierwsze miesiące 1944 roku przyniosły wydarzenia okupio-
ne bohaterską śmiercią trojga młodych mieszkańców Piastowa, 
żołnierzy Armii Krajowej. 1 lutego oddział specjalny AK „Agat” 
dokonał udanej akcji bojowej na gen. SS i policji F.Kutscherę. 
Krwawy „kat Warszawy” odpowiedzialny za rozpętanie na nie-
spotykaną skalę represji wobec mieszkańców stolicy i skazany 
na śmierć wyrokiem sądu Polskiego Państwa Podziemnego 
zginął od kul żołnierzy oddziału, wśród których znajdował się 
24- letni Zbigniew Gęsicki ps. „Juno”. Zbigniew Gęsicki przed 
wojną mieszkał w Piastowie, tu chodził do Szkoły Podstawowej 
nr 1 i tu należał do harcerstwa. Tu także kształtował się jego 
charakter, który w czasie dramatycznych wydarzeń niemieckiej 
okupacji poddany został najwyższej próbie patriotyzmu i boha-
terstwa. „Juno” poległ śmiercią żołnierską kilka godzin po za-
strzeleniu Kutschery,  gdy wraz z kolegą z oddziału, Kazimierzem 
Sottem ps. „Sokół” wracał na lewobrzeżną stronę Warszawy po 
zawiezieniu rannych w akcji kolegów do praskiego Szpitala Prze-
mienienia Pańskiego. Osaczeni przez Niemców na Moście Kier-
bedzia i stoczeniu z nimi walki, po wyczerpaniu amunicji „Juno” 
i „Sokół” skoczyli do Wisły i pozostali w jej nurtach na zawsze…
Pośmiertnie Zbigniew Gęsicki został odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych.

CZAS
POZNAJ SWOJE

MIEJSCE PIASTOWA
/ czaspiastowa

Historia ilustrowana cz. I

II XIII

1944. Śmierć bohaterów

Halina Pipiórska w chwili wybuchu II wojny światowej 
miała 21 lat.  Mieszkała z rodzicami w domu przy ul. S. Że-
romskiego w Piastowie. Ukończyła Szkołę Powszechną nr 1 
w Piastowie i Żeńską Szkołę Handlową w Warszawie. Należała 
do I Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Anieli Szycówny w Piasto-
wie, Była drużynową 76 Drużyny Warszawskiej. W czasie wojny 
obronnej 1939 r. Halina była sanitariuszką w oblężonej Warsza-
wie. Po kapitulacji stolicy powróciła do Piastowa. W październi-
ku 1939 r. z inicjatywy Eugenii Woronieckiej, przy ul. Bohaterów 
Wolności w Piastowie, w domu państwa Grodeckich, harcerki 
zorganizowały punkt opieki nad dziećmi w wieku przedszkol-
nym, tzw. gniazdko (przedszkole).

Halina Pipiórska była kierowniczką gniazdka, pomagały jej 
druhny: Władysława Górecka i Halina Kalatówna. Halina wyka-
zywała się wielką troskliwością, w razie potrzeby czuwała dzień 
i noc nad chorymi dziećmi, wymagającymi stałej opieki. Halina 
Pipiórska pseudonim „Sowa” działała w konspiracji (w Szarych 
Szeregach i Armii Krajowej). Została przydzielona do Sztabu 
Okręgu Warszawskiego AK, do kompanii „Iskrówek” kapitana 
„Narcyza” (Władysław Mika), gdzie prowadziła jedną z ekip łącz-
ności radiowej. 
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  Pierwszy punkt nadawczo-odbiorczy umieściła w domu swoich 

rodziców w Piastowie. 11 VIII 1943 r. w Piastowie Halina pełniła 
dyżur przy obsłudze radiostacji korespondencyjnej Komendy Głów-
nej AK. Została aresztowana przez gestapo przed godz. 6.00 rano. 
Razem z „Sową” zostali aresztowani m. in. Władysław Chełmiński, 
właściciel domu i Franciszek Wężyk, telegrafista. 

(Wg opracowania uczniów Szkoły Podstwowej nr 4 w Piastowie; Oskara Głodkowskiego, Ga-
brieli Podgórskiej, Klaudii Wróblewskiej – pod. kierunkiem Pani Violetty Mamcarz). 

Aresztowane zostały też Halina Grodzka i Janina Mazurkie-
wicz ps. „Grażyna” przełożona „Sowy”, komendantka Wojskowej 
Służby Kobiet w Piastowie. Halina Pipiórska trafiła na Pawiak. 
Poddana ciężkiemu śledztwu zachowała do końca nieugiętą 
postawę, nikogo nie wydała. Zachowały się dwa grypsy Haliny 
z więzienia na Pawiaku. Warto przytoczyć ich treść, by przeko-
nać się jak dzielną kobietą była „Sowa” (oryginały grypsów znaj-
dują się w zbiorach Muzeum Pawiaka (MHPRR) oznaczone nu-
merami inwentarzowymi 6097/1 i 6097/2):

23 wrzesień 43 r.„ Kochani Moi! Dowiedziałam się, że Tatusiek 
robi jakieś starania o uwolnienie mnie, czy też przedłużenie mo-
jej sprawy. Kochani, nie róbcie tego. Ja z prawdziwym zadowole-
niem pojadę choćby do najcięższego obozu, byle tylko nie siedzieć 
na Pawiaku. – Cóż płacę przecież tylko taką cenę, jaką sama zade-
klarowałam, a właściwie niższą, bo przecież mogłam zapłacić ży-
ciem. Bardzo proszę Mateńko Najdroższa, bądź tak samo dzielna, 
jak w pamiętnym wrześniu 1939 r. Pamiętaj, że córkę wychowałaś 
nie dla siebie, lecz tylko Polsce. Ja codziennie Bogu dziękuję, że ja 
(zostałam aresztowana – R.D.) a nie Henio – on potrzebny na inną 
okazję da Bóg, może niedługo. Swoje drobiazgi zostawię u ciotki, ją 
na pewno zwolnią – z obozu odeślą pewnie moje rzeczy, nie prze-
rażajcie się, bo tam dadzą nam pasiaki i drewniaki. P.Janina przez 
własną nieostrożność podzieli pewnie mój los, wiele ciężkich chwil 
przez jej nierozwagę przeszłam, ale to już minęło. Wczoraj podpisa-
łam zeznania na Szucha – mąż Haliny też pewnie wyjedzie, a Cze-
sław zginął, jak na żołnierza przystało. Genę i Irenę ucałuj ode mnie 
Matuchno. Bóg niech je wspiera – mnie przyślijcie swoje fotografie 
i trochę tłuszczu na drogę. Raz jeszcze dziękuję za wszystko coście 
mi dali i mocno wszystkich całuję. Halina.

Mateńko, Tatuśku, Heńku! Na razie odchodzę. Nie wiem dokład-
nie gdzie, ale gotowa jestem na najgorsze. Jeśli przyjdzie zginąć - 
dumna będę, że mi to w udziale przypadło - przecież to dla naszej 

ukochanej, wspólnej Matki-Ojczyzny. Ta inna Matka, Najświęt-
sza Panienka -przyjmie mnie w poczet swoich dzieci - kochać 
mnie będzie, bo ja Ją kocham. Ty Matuchno moja darować mi 
musisz, że płacę tak za wychowanie i trud włożony we mnie. 
Bóg, jeśli mnie zabierze, nie zapomnę ani o Tobie, ani o Tatuśku 
i Henryku, wspierać będzie. Dziękuję za starania i kłopoty jakie 
mieliście w związku z aresztowaniem mnie - szkoda, że bez re-
zultatu, ale wola Boga Najwyższego. Dla mnie myśl o śmierci 
nie jest straszna, bo codziennie z nią obcuję - mnie już nic poza 
Waszą modlitwą i dobrym wspomnieniem nie jest potrzebne. 
Módlcie się, bo w życiu za mało się modliłam. Ucałujcie ode 
mnie Kruszynę, Jaśkę, Irkę, Stachę. Irenie powiedzcie, że ode-
szłam tak, jak powinnam - dużo myślałam o niej i o innych. 
Żal mi p. Janiny, zginie przez własną nieostrożność i naiwność 

- bardzo ciężki był mój pobyt w więzieniu, przez to, że i ona tu 
była. Dla Irki, Halszki i innych ślę pozdrowienia i pożegnanie. 
Genę całuję i powiedzcie jej cichutko, że zadowolona jestem 
z siebie. Pozdrawiam panią Jadwigę Gu chwili Was wszystkich 
kochałam. Dziękuję Mietce. Pozdrawiam p. Jadwigę (słowo nie-
czytelne – R.D.), Irmę i innych. Do ostatniej chwili Was wszyst-
kich kochałam. Bóg z Wami. Halina” 

Regina Domańska ”Pawiak – kaźń i heroizm” (str.327-329), Książka i Wiedza, Warszawa 
1988)

                                                                                                                                           
Halina Pipiórska zostala rozstrzelana 3 II 1944 r. w ru-

inach getta w odwecie za śmierć gen. Franza Kutschery.  Od-
znaczona pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz 
Krzyżem Walecznych. Aresztowana wraz z „Sową” Jadwiga 
Mazurkiewicz „Grażyna” zginęła w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz 19 grudnia 1943 roku.
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noszy. Akcja serca uległa znacznej poprawie, twarz zaróżowi-
ła się nieco i wiedziałam, że dziewczyna odzyskuje przytom-
ność. I gdy w myślach usilnie szukałam sposobu wyrwania jej 
z izolacji, gestapowiec stojący nade mną rzucił ostro: „Fragen 
sie einige Mal, wie heißt sie!” 39. Nie wstając z klęczek, bardzo 
głośno zapytałam: „Jak się pani nazywa?”, a po cichu, udając, 
że powtarzam to samo pytanie, powiedziałam: „Niech się pani 
nie odzywa”. Dziewczyna nie zareagowała. Powtórzyłam tę grę 
jeszcze kilka razy. Milczenie więźniarki upewniło gestapowców, 
że nadal jest nieprzytomna, mnie zaś - że zostałam przez nią 
zrozumiana. Rozzłoszczeni, bełkocąc coś między sobą wyszli, 
uprzednio surowo nakazując, by więźniarki nigdzie nie prze-
nosić z gabinetu zabiegowego; decyzja, gdzie ją umieścić, mia-
ła nadejść z Gestapo w Alei Szucha. Natychmiast po ich wyjściu 
chora otworzyła oczy, uśmiechnęła się i zapytana podała swo-
je nazwisko: Irena Grabowska. Słyszała i zrozumiała dobrze 
wszystko, co do niej mówiłam. Wyczuwając, że waha się, czy 
podać informacje dotyczące jej sprawy, powiedziałam krót-
ko, że obie ryzykujemy jednakowo, bo się nie znamy, ale obie 
jesteśmy więźniarkami-Polkami, czasu nie ma, gestapowcy 
mogą zaraz wrócić. Obrzuciła mnie zmęczonym spojrzeniem, 
uśmiechnęła się z ufnością i podała adresy punktów, które na-
leżało ostrzec. Była nadal „nieprzytomna”, gdy wrócił wach-
majster przynosząc zezwolenie na przyjęcie chorej do szpitala 
oraz jej dane personalne.

39 Proszę kilkakrotnie pytać, jak się nazywa! 

Irena Grabowska ps. „Ewa Kalinowska” to bohaterka, 
o której wspomina w książce „W ogrodach pamięci” Joanna Ol-
czak-Ronikier (fragmenty książki zamieściliśmy w marcowym 
wydaniu. Wyjaśnienia: Heniek Henryk Łagowski, narzeczony Ha-
linki, Jaśka siostra Henryka Łagowskiego, Irka łączniczka, Stacha 
i Mietka koleżanki Haliny, p. Janina Janina Vidigier-Mazurkiewicz, 
nauczycielka SP1 i komendantka WSK w Piastowie, Halszka - Ha-
lina Chełmińska, Gena Eugenia Woroniecka, Mietka koleżanka 
z pracy, Jadwiga z Gu Jadwiga Szletyńska, Irma uczennica Haliny 
HCP). Autorka, wraz z matką i babką, ukrywające się Żydówki, 
znalazły bezpieczne schronienie w domu rodzinnym Ireny Gra-
bowskiej w Piastowie przy ul. M. Reja. Wiadomo, że Irena była 
kurierką komórki łączności zagranicznej Komendy Głównej AK, 
kryptonim „Zagroda”. Aresztowana  na skutek zdrady 7 marca 
1944 roku w Warszawie  została  osadzona na Pawiaku. Przeszła 
ciężkie śledztwo, podczas którego nikogo nie wydała. Została 
rozstrzelana 27 kwietnia 1944 roku. Miała 35 lat. Ostatnie tygo-
dnie życia Ireny Grabowskiej opisuje w swoich wspomnieniach 
z Pawiaka lekarka i więźniarka, dr Anna Czuperska-Śliwicka.

W początkach 1944 roku, tuż przed apelem wieczornym, więź-
niowie w asyście gestapowców przynieśli na noszach do gabinetu 
zabiegowego młodą, przystojną blondynkę. Była nieprzytomna. No-
sze ustawiono na podłodze. Gestapowcy podniesionym głosem do-
magali się, abym czym prędzej doprowadziła ją do przytomności, 
gdyż zaraz musi być przeniesiona do izolacji. Klękłam przy noszach 
i zaczęłam ją badać. Stwierdziłam brak tętna, osłuchowo ledwo 
słyszalne tony serca. Na grzbiecie, pośladkach, udach rozległe si-
niaki. Interwencja lekarska, jak zawsze w podobnych przypadkach, 
tak i  teraz miała podwójne oblicze: z jednej strony stosowało się 
wszystko, aby ratować życie ofiary, z drugiej zaś strony robiło się 
wszystko, aby jak najdłużej ukryć przed okiem katów, że ofiara od-
zyskuje przytomność. Gestapowcy bacznie obserwowali nasze po-
czynania. Marysia Kopeć wstrzykiwała zalecone środki nasercowe. 
Odstąpiłam od noszy oświadczając, że stan więźniarki jest bardzo 
ciężki i wymaga stałej opieki lekarskiej. Wściekłość gestapowców 
nie miała granic, ponaglali mnie wciąż krzykiem i w pewnej chwili 
kazali mi zapytać nowo aresztowaną, jak się nazywa. Nie mogąc 
zrozumieć sensu tego bzdurnego żądania, znów przyklękłam obok 
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszel-
kie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt: 
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Irena Grabowska z każdym dniem nabierała sił i zdrowia. Po tygodniu 
przyszli ją przesłuchać referenci. Trwało to krótko, około 15 minut. Potem 
już nie była przesłuchiwana. Dostawała grypsy; zaniepokoiłam się treścią 
jednego z nich, w którym rodzina zapewniała, że niedługo dzięki duże-
mu okupowi zostanie zwolniona... Ileż to razy zapewnienia tego rodza-
ju poprzedzały transport... egzekucję... Bałam się bardzo o Irenę, a ona 
z każdej takiej zapowiedzi czerpała na nowo radość życia i snuła projek-
ty dalszej pracy konspiracyjnej w kontakcie z nami. Co dzień oczekiwała 
wolności. Przyszła jednak, jak mawiałyśmy, wolność wieczna... Któregoś 
dnia, w końcu kwietnia 1944 roku, wpadł do szpitala wachmajster Krüger 
z celkówką Ireny, kazał jej ubrać się i zabrać wszystkie rzeczy. Nie krzyczał, 
nie ponaglał, jak to zwykle robili gestapowcy. Zachowanie się wachmaj-
stra wskazywało, że chodzi tym razem o zwolnienie. Kiedy ściskała mnie 
na pożegnanie, starałam się z nią cieszyć, ale nie potrafiłam: przeczuwa-
łam, że biorą ją na rozstrzelanie. Po kilku godzinach dowiedziałyśmy się, 
że istotnie została stracona w ruinach getta. Na celkówce jej - jak na tylu 
innych celkówkach - dopisano niewinną literę „U”.

W szpitalu więziennym na Serbii Irena Grabowska, z zawodu dzienni-
karka, pisała wiersze. Jeden z nich, ofiarowany mi i pisany jej własną ręką, 
ocalał wśród niewielu pamiątek z Pawiaka: 

Zgubiłam tu serce gorące,
Na pewno jest ono wśród Was. 

Anioły białe,
Siostry w mamrackich kubraczkach,
Gwiazdy świecące nieznużenie nocą i dniem,
Kwiaty kwitnące w murach, 
Klejnoty najcenniejsze w depozycie naszym,
Miłuję Was za to - za co tu jesteście,
Miłuję Was za to - że długo tu jesteście,
Miłuję Was za to - czym tu jesteście:
Oczami, które dojrzą każdy ból i każdą łzę,
Uszami, które słyszą każdy jęk i każdą skargę,
Ustami, które szepczą słowa pociechy i otuchy,
Rękami matki, siostry, przyjaciółki najczulszej,
Rękami, które opatrują, koją i pomoc niosą.
Kocham Was, bo od dawna nie widziałyście:
Osób sercu najbliższych i domu własnego,
Sadów kwitnących wiosną, Łanów zbóż wyzłoconych słońcem,
Łąk haftowanych kwieciem różnobarwnym, 
Lasu wymalowanego jesienią,
Strugi przezroczystej, niebo odbijającej, 
i Grodu Syreniego, najpiękniejszego w świecie.
Kocham Was, bo od dawna nie słyszałyście:
Szumu lasu przed burzą i szmeru deszczu wśród liści,
Kos dzwoniących w żniwa i przekomarzań żab w stawie,
Rozhoworów ptasich i szczebiotu dzieci wolnych,
Wieści codziennych, które obiegają miasto jak mewy okręt,
Piosenek tkliwych a śmiałych z ust na usta przenoszonych,
Tętna ulic miasta i serc mieszkańców w jedno złączonych.
Kocham Was, bo od dawna, od dawna:
Ramiona Wasze nie objęły innych kochanych,
Oczy nie utonęły w innych najpiękniejszych,
Usta nie złączyły się z innymi najsłodszymi.
Siostry z czerwonym krzyżem na sercu,
Siostry spod znaku Orła Białego,
Nie odstępujcie nas, Wspierajcie nas,
Potrzebujemy Was

Anna Czuperska-Śliwicka ”Cztery lata ostrego dyżuru. Wspomnienia z Pawiaka 1940-1944” (str.180-182), Czytelnik, 
Warszawa 1965/ 

Irena Grabowska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem 
Walecznych i Medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
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Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce 
na Twoje ogłoszenie!

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu gra-
ficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczci-
we stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

Samotny mężczyzna (l. 33) pozna (również samotną) kobie-
tę, w okolicach 40’tki. kontakt: randkapiastow@gmail.com

Studnie, tel. 601 231 836

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Trener Personalny z wieloletnim doświadczeniem, Piastów, 
tel: 511 201 869

USŁUGI

Ogłoszenia drobne

Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Hurtownia farmaceutyczna zatrudni studenta zaocznego 
z  okolic Piastowa, Pruszkowa lub Ursusa na stanowisko - 
kierowca. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Oferty prosimy wysyłać na adres: poczta@ziolopiast.waw.pl

PRACA

OSOBISTE

reklama

reklama

reklama ogłoszenie zamówione

ogłoszenia / komunikaty
7www.czaspiastowa.plBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?



Od 25 maja br. zaczęło obowiązywać RODO, tj. ogólne unijne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych.

Zgoda tylko swobodna

 RODO znacznie modyfikuje 
dotychczasowe zasady dotyczące 
przetwarzania danych osobowych, 
w tym na podstawie zgody. Zmia-
ny te wpłynął również na stosun-
ki pracownicze. Aktualnie trwają 
również prace nad nowelizacją 
kodeksu pracy w tym zakresie.
 Firmy przetwarzają dużo da-
nych osobowych pracowników 
w związku z ich zatrudnieniem. 
Takie uprawnienie wynika przede 
wszystkim z kodeksu pracy. Praco-
dawcy nieraz decydują się jednak 
na pozyskanie licznych, dodatko-
wych danych załogi na podstawie 
ich zgód. W świetle dotychczaso-
wych przepisów takie działanie 
rodziło spore wątpliwości, które 
zwykle oceniane były na nieko-
rzyść firmy. 
 Sytuacja ta uległa zmianie 
w związku z RODO. Przepisy unij-
nego rozporządzenia modyfikują 
dotychczasowe zasady przetwa-
rzania danych osób fizycznych 
na podstawie zgody, a zmiany te 
wpłyną także na stosunki pracow-
nicze. Dodatkowo, wciąż trwają 
prace nad nowelizacją k.p., która 
dostosuje przepisy kodeksowe do 
RODO.

 Przepisy kodeksu pracy upraw-
niają pracodawcę do pozyskania 
od kandydata do pracy oraz oso-
by już zatrudnionej określonych 
danych osobowych. Osoby te zo-
bowiązane są te dane przekazać. 
Katalog danych, których firma 

może żądać od podwładnego, 
jest zamknięty. To oznacza, że 
pracodawca może domagać się 
podania od ww. osób jedynie da-
nych wskazanych w k.p. Aktualne 
przepisy kodeksowe nie rozstrzy-
gają jednak, czy firma może prze-
twarzać inne, dodatkowe infor-
macje o pracownikach, w oparciu 
o ich zgody. 

 Zgodnie z unijnym rozporzą-
dzeniem zgoda osoby, której 
dane dotyczą, oznacza dobrowol-
ne, konkretne, świadome i jedno-
znaczne okazanie woli, którym 
ta osoba przyzwala – w  formie 
oświadczenia lub wyraźnego 
działania potwierdzającego – na 
przetwarzanie jej danych osobo-
wych. W myśl RODO, zgody nie 
można uznać za dobrowolną, je-
żeli osoba, której dane dotyczą, 
nie ma rzeczywistego lub wolne-
go wyboru oraz swobody co do 
odmowy bądź wycofania zgody 
bez niekorzystnych konsekwen-
cji. Przepisy RODO zapewniają 
także prawo do wycofania zgody 
w dowolnym momencie, a reali-
zacja tego prawa musi być rów-
nie łatwa, jak jej udzielenie. 
 Co ważne - pod rządami 
RODO - w razie wątpliwości to 
na administratorze danych (czyli 
np. na firmie) spoczywać będzie 
obowiązek wykazania, że osoba, 
której dane dotyczą (np. pracow-
nik) wyraziła zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych 
w  określonym celu i zakresie, 

a zgoda ta spełnia wszystkie wy-
mogi RODO. 

 Przepisy unijnego rozporzą-
dzenia dają państwom członkow-
skim możliwość wprowadzenia 
bardziej szczegółowych przepi-
sów odnoszących się do prze-
twarzania danych w kontekście 
zatrudnienia, w tym w zakresie 
zgody. Efektem tego są prace nad 
zmianami w k.p. 
 Aktualny projekt nowelizacji 
przepisów kodeksowych przewi-
duje m.in. możliwość pobrania 
zgody na przetwarzanie danych 
od pracownika lub kandydata, je-
śli jest to dla nich korzystne. Pro-
jekt zakłada ograniczenie moż-
liwości przetwarzania danych 
podwładnego na podstawie jego 
zgody do sytuacji, w której dane 
zostały przekazane bezpośrednio 
przez niego, a nie np. od byłego 
pracodawcy czy też np. z Interne-
tu. Dodatkowo wyłączona została 
możliwość przetwarzania danych 
biometrycznych kadry (np. odci-
sku palca) na podstawie zgody.
 Co istotne, do czasu wpro-
wadzenia zmian do k.p. wszelkie 
kwestie dotyczące przetwarzania 
danych osobowych pracowników 
na podstawie ich zgód regulo-
wane będą wprost przepisami 
RODO. 
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalista prawa pracy

Zgoda z RODO

Nowelizacja k.p.

Firma może żądać 
określonych danych
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prawo na codzień
reklama



 Delikatnie opalona skóra zwy-
kle wygląda na zdrowszą i wypo-
czętą, gdyż jej koloryt jest wyrów-
nany, a przebarwienia stają się 
mniej widoczne. Nic dziwnego, że 
większość z nas z upragnieniem 
czeka na lato, zwłaszcza, że dzięki 
słońcu syntetyzowana jest w skó-
rze witamina D3, odpowiedzialna 
między innymi za mocne kości, 
prawidłowe działanie systemu 
immunologicznego, a także ukła-
du nerwowego czy mięśniowego. 
Jednak przed nadmiarem słońca 
powinniśmy się chronić. By letni 
czas był przyjazny także dla naszej 
skóry, niezwykle ważna jest sta-
ranna ochrona przed szkodliwym 
promieniowaniem, które nie tylko 
może powodować przebarwienia 
i oparzenia skórne, ale w dłuższym 
czasie wpływa również na szybsze 
starzenie się skóry, a także może 
być przyczyną chorób nowotwo-
rowych. Stąd też, nadchodzący 
czerwiec to ostatni moment, by 
przygotować skórę i ciało na lato. 
Warto więc zapoznać się ze wska-
zówkami dotyczącymi pielęgnacji, 
które mogą pomóc w utrzymaniu  
zdrowia i urody skóry. 

Kosmetyki i woda

  Zarówno kremy, jak i prepa-
raty myjące, które sprawdzały się 
w pielęgnacji skóry jesienią i zimą, 
niekoniecznie sprawdzą się w mie-
siącach ciepłych, a tym bardziej 
podczas upałów. Słońce może 
wzmagać nadaktywność gruczo-
łów łojowych, w związku z tym ce-
rom skłonnym do przetłuszczania 
się musimy zapewnić oddychanie. 
Wybierajmy lżejsze konsystencje, 
o dobrym stopniu wchłaniania. 
Istotne jest dobre przygotowa-
nie, oczyszczenie oraz eksfoliacja, 
ale z zachowaniem delikatności. 
Wszelkiego rodzaju podrażnie-
nia i  osłabienia mogą prowadzić 
do powstawania przebarwień. Nie 
stosujemy preparatów zawierają-
cych składniki fotouczulające. Sto-
sujmy te zawierające witaminy C 
i E. Warto zwrócić na to uwagę stu-
diując skład produktu, gdyż pod-
czas opalania, skóra jest niezwykle 
podatna na uszkodzenia słonecz-
ne oraz przesuszenie. Dobrze też 
stosować kosmetyki dedykowane 
opalonej skórze, które można apli-
kować już po zejściu z plaży, a tak-

że po powrocie z wakacji - dosko-
nale nawilżą skórę, wspomogą jej 
regenerację, a co więcej przedłużą 
opaleniznę. W miesiącach letnich 
powinniśmy szczególnie pamiętać 
o piciu. Woda to zdrowie. Każda 
funkcja naszego ciała zależy od 
wody. Oczyszcza organy z toksyn, 
pomaga w procesach trawien-
nych oraz wpływa na aktywność 
fizyczną i psychiczną. Ma ogromny 
wpływ na skórę. Gdy pragnienie 
sygnalizuje nam zapotrzebowanie 
organizmu na wodę, nie zapomi-
najmy o tym. 

Zabiegi kosmetyczne i jedzenie

 Większość dostępnych na ryn-
ku kosmetyków do opalania nie 
tylko chroni skórę przed szkodli-
wym promieniowaniem UVB oraz 
UVA, ale także skutecznie nawilża, 
odżywia i regeneruje skórę, jed-
nak sporo osób korzysta z  pro-
fesjonalnej pomocy kosmetolo-
gów, gdy nadchodzi sezon letni, 
często z nich rezygnują. Niestety 
ta około 3 miesięczna przerwa 
może spowodować druzgocące 
zmiany na skórze. Dlatego specja-
liści rekomendują comiesięczne 

wizyty w  gabinecie, które będą 
(w zależności od indywidualnych 
potrzeb), w bezpiecznym stopniu 
oczyszczać, nawilżać i zapobiegać 
powstawaniu przebarwień. Okres 
nasłonecznienia często pogarsza 
np. stan okolicy oczu, wprowa-
dzenie zabiegów anty-aging re-
welacyjnie poprawia kondycję tej 
strefy. Osoby z tendencją do prze-
barwień muszą zawsze mieć przy 
sobie preparat z filtrem. Bardzo 
dobrze sprawdzają się sztyfty-
-blokery, którymi wygodnie mo-
żemy dokładać warstwę ochronną 
w miejsca wzmożonego ryzyka lub 
na już istniejące plamy. 
 W ofertach gabinetów kosme-
tycznych dostępne są zabiegi 
hamujące nieprawidłowe namna-
żanie komórek barwnikowych. 
Procedury te wzmacniają skórę, 
nie powodując stanu zapalnego 
czy naruszania warstw naskórka.  
 Nie zapominajmy o skórze dło-
ni! Przez częste mycie narusza-
my naturalną barierę ochronną, 
co  wzmaga ryzyko pojawienia się 
plam. Wreszcie pamiętajmy o tzw. 
„superjedzeniu” i jego działaniu od 
wewnątrz. Tym mianem określa-
na jest grupa produktów, których 
wartości odżywcze w diecie mogą 
zwiększyć naturalną ochronę 
przeciwsłoneczną skóry i chronić 
ją przed uszkodzeniami. Oczywi-
ście nigdy nie zastąpią one filtrów 
UV. Do tej grupy zaliczamy: cytru-
sy, truskawki, szpinak, pomidory, 
arbuza, marchew, granaty, migda-
ły i czerwone winogrona. Możemy 
też pić świeży sok z marchwi, jeść 
marchew i jabłka. 

SPF (sun protection factor) – 
jaki wybrać ?

 Na rynku dostępna jest cała 
gama kosmetyków przeciwsło-
necznych. Tylko ich odpowiedni 
dobór zapewni nam bezpieczeń-
stwo. To, na jaki filtr SPF powinni-
śmy się zdecydować, zależy od na-
szego naturalnego koloru skóry. 
Osoby o jasnej karnacji wymagają 
zdecydowanie wyższej ochrony, 
niż te ze śniadą cerą, szczególnie 
na początku sezonu, gdy skóra 
jeszcze nie zdążyła się opalić. Filtr 
SPF mówi nam, o ile możemy prze-
dłużyć swój pobyt na słońcu. Jeśli 
nasza skóra zaczerwienia się po 
20 minutach spędzonych na słoń-
cu, po użyciu kosmetyku SPF 5, 
ten czas wydłuży się do 100 minut 
(5*20), przy takim samym nasło-
necznieniu. Filtry SPF nie sumują 
się, a więc jeśli nałożysz na siebie 
balsam z filtrem SPF 15, a następ-
nie krem SPF 10, nie oznacza to, 
że ogólna ochrona wynosi SPF 25. 
Stosowanie kilku produktów za-
wierających filtry na pewno popra-
wia ochronę skóry przed promie-

niowaniem, ale jeśli potrzebujesz 
ochrony SPF 25, kup kosmetyk 
z dokładnie takimi filtrami. Nawet 
jeśli stosujesz preparaty z filtrami 
pamiętaj, że nie należy przesadzać 
z ekspozycją na słońce. Preparaty 
przeciwsłoneczne przede wszyst-
kim chronią nas bowiem przed 
promieniowaniem UVB. Owszem, 
przed UVA (znacznie groźniejszym, 
gdyż właśnie ono przyczynia się do 
fotostarzenia się skóry i nowotwo-
rów) również, ale w dużo mniej-
szym stopniu. Sensowną ochronę 
skóry zapewniają nam filtry po-
wyżej SPF30. Przy SPF30 preparat 
ochronny przepuszcza 3,3% UV 
i blokuje prawie 97%, a SPF50 2% 
i chroni przed 98%. Nakładamy 
solidną ilość produktu, a czyn-
ność powtarzamy co 2 godziny. 
Materiały, z których zrobione są 
ubrania to nie blokery (aplikuje-
my krem z  filtrem na całe ciało). 
Pamiętajmy, że słońce dotyka nas 
nie tylko podczas opalania, to tak-
że wyjście na lunch, jazda samo-
chodem, czy siedzenie przy oknie 
w biurze. Nigdy nie należy dopusz-
czać do oparzeń słonecznych.
 
 Ruch i masaż zawsze wskazany

 Ćwiczenia na siłowni, gimna-
styka w domu, pływanie, czyli 
ruch w każdej możliwej postaci. 
Na wygląd skóry ma wpływ przede 
wszystkim styl naszego życia. Cia-
ło nie będzie wyglądało dobrze 
podczas wakacji jeśli zapomnimy 
o gimnastyce, ćwiczeniach, space-
rach, jeździe na rowerze. Popra-
wa sylwetki i odpowiednia dieta 
to  gwarancja, że osiągniemy suk-
ces. Zabiegi i masaże ujędrniające 
lub modelujące ciało w zależności 
od indywidualnych potrzeb. Moż-
na to zrobić w domu z  pomocą 
antycellulitowych kosmetyków, 
do  których coraz częściej dołą-
czane są masujące rolki lub wałki. 
Można też zaopatrzyć się w  spe-
cjalny masażer (z kolczastymi 
rolkami do łydek, ud, pośladków 
i brzucha) i używać go codziennie 
po prysznicu i nałożeniu na ciało 
kosmetyków. Coraz popularniej-
sza staje się kuracja preparatami 
zawierającymi beta-karoten, która 
zabezpiecza skórę przed nadmier-
nym słońcem, a jednocześnie dba, 
by opalenizna dłużej się na niej 
utrzymywała. 
Przestrzeganie opisanych zasad 
pozwoli przygotować ciało na lato, 
uzyskać satysfakcjonujące efekty, 
a podczas wakacji cieszyć się jędr-
ną, promienną i odpowiednio na-
wilżoną skórą.

Ostatnie tygodnie, choć to jeszcze kalendarzowa wiosna, 
przynoszą nam prawdziwie letnią pogodę, a gdy słońce za-
czyna mocniej świecić, chętnie spędzamy czas na świeżym 
powietrzu, delektując się każdym ciepłym dniem.

Czas przyjazny dla naszej skóry

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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Stanisława Lewandowicza. W ra-
mach upamiętnienia 100–lecia 
piastowskiego ZHP wystawiliśmy 
wystawę poświęconą działalno-
ści  i funkcjonowania tej organiza-
cji w naszym mieście, a harcerze 
przybliżali zwiedzającym historię 
poszczególnych drużyn. Dużą 
atrakcją cieszyły się wyłożone ko-
niki, pożarników, harcerzy, a także 
szkolne, co dla wielu mieszkańców 
stanowiło nie lada gratkę, gdyż po 
latach na łamach zapisanych stron 
mogli przypomieć i sobie i najbliż-
szym swoją młodość.  

 19 maja w Piastowie po raz 
pierwszy odbyła się Noc Muzeum. 
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Piastowskie Archi-
wum Miejskie, Miejską Bibliotekę 
Publiczną, Muzeum Motoryzacji 
i Techniki, Hufiec ZHP Piastów oraz 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W ra-
mach Nocy Muzeum w siedzibie 
PAM można było zwiedzić kolekcję 
sztandarów. Pochodziły one z ko-
lekcji Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Hufca ZHP Piastów, Piastowskiego 
Archiwum Miejskiego oraz Pana 

 Przysłowiową wisienką na tor-
cie była możliwość samodzielne-
go wybicia pamiątkowego żetonu 
oraz dokonanie wpisu do pamiąt-
kowej księgi Nocy Muzeum. Od-
wiedzający nas mieszkańcy mogli 
także na podwórzu naszej siedziby 
zapoznać się z myślą technolo-
giczną i przywołać w pamięci mło-
dzieńcze lata, oglądając wystawio-

ne zabytkowe samochody. Zostały 
one udostępnione przez Muzeum 
Motoryzacji i Techniki, a były to 
pojazdy marki Wołga (w kolorze 
czarnym), polski fiat 126 p, Żuk, 
jako laweta oraz honker. 
 Ciesząca się zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Noc Muzeum 
sprawia, że już myślimy o kolejnej 
edycji i nowych niespodziankach 
oraz odkrywaniu lokalnej piastow-
skiej historii. 
 Jednocześnie już 9 czerwca za-
praszamy na Noc Bibliotek, w któ-
rym nasze Piastowskie Archiwum 
Miejskie bierze udział w ramach 
partnerstwa z Miejską Biblioteką 
Publiczną im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w  Piastowie. Do zoba-
czenia!

Za nami pierwsza piastowska Noc Muzeum

Nocne atrakcje PAM
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Fotorelacja: Julia Woźniak

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego



        Nie są to ogrody z pięknie 
przyciętym trawnikiem oraz żywo-
płotem z tui. Zapylacze uwielbiają 
zapach i kolor, czyli wszystko to, co 
znajdujemy w tradycyjnym ogro-
dzie. Wystarczy skomponować 

rośliny tak, aby kwitły od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. Nas będą 
cieszyły wspaniałymi barwami i cu-
downymi  zapachami, a owady to 
również docenią.
    Często słyszymy: rośliny mio-

O dobroczynnym wpływie owadów zapylających na nasze uprawy wiemy 
doskonale. Zastanawiamy się jak powinien wyglądać ogród, w którym 
zapylacze czułyby się dobrze. 

Barbara Lipieta
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dodajne. Co to za rośliny? Rośliny 
miododajne nie produkują miodu, 
lecz wytwarzają nektar, podstawo-
wy surowiec do produkcji miodu. 
Mówi się o nich rośliny pożytecz-
ne, użytkowe, pszczelarskie. Cha-

rakteryzują się w większości pięk-
nym wybarwieniem o  wabiącym 
zapachu. Kwitną długo i obficie, 
a  ich zadaniem jest przyciąga-
nie zapylaczy. Są pokarmem dla 
pszczół i innych owadów zapy-
lających, które pobierają nektar 
i pyłek z  kwiatów. Odwiedzając 
kwiaty zapylają je, co powoduje, że 
rośliny owocują i się rozmnażają. 
Jeżeli jesteśmy właścicielami ogro-
du o dużej powierzchni, posadźmy 
drzewa owocowe: wiśnie, czere-
śnie, śliwę, jabłoń.
 Gdy brakuje miejsca na duże 
drzewo, posadźmy krzewy mio-
dodajne: malinę, porzeczkę, bo-
rówkę, ligustr, tamaryszek, irgę, 
mahonię. Róża, królowa naszych 
ogrodów, też jest na tej liście.
 Zioła to kolejna grupa roślin 
uwielbianych przez owady. Jed-
nak muszą spełnić jeden warunek. 
Muszą zakwitnąć. Bazylia, orega-
no, lubczyk, macierzanka, szałwia 
lekarska, lawenda i oczywiście 
ogórecznik, którego kwiaty pięk-
nie wyglądają na talerzu w charak-
terze jadalnej dekoracji.
 Rośliny rabatowe uwielbiane 
przez owady to między innym: 
krokusy, śnieżyczki, miodunki 
i  prymulki. One zakwitają wcze-
sną wiosną i pomagają przetrwać 

trudny okres owadom, zapewnia-
jąc im pożywienie.
 Fiołki wonne, orliki, łubin, roz-
chodniki, cynie, kosmosy, lilie, da-
lie, astry to z kolei rośliny zakwita-
jące później.
Bardzo cenne w kategorii miodo-
dajnych roślin są wrzosy i wrzośce.
      Rośliny miododajne mają wiele 
zalet. Nie tylko są łatwe w uprawie 
ale i ładnie się prezentują. Gdy sta-
niemy przed wyborem, jakie rośli-
ny wybrać do naszego ogrodu, 
zdecydowanie należy wziąć pod 
uwagę rośliny miododajne.
 Możliwości jest bardzo wiele, 
a  wartością dodaną jest pożywie-
nie dla  naszych sprzymierzeńców.
Myślę, że każdy znajdzie coś od-
powiedniego dla siebie, rośliny 
które go zachwycą, a tym samym 
stworzą nowe miejsce przyjazne 
dla owadów zapylających. Zatem 
sądźmy ile się da i gdzie się da 
(ogrody, balkony w centrum mia-
sta), a pszczoły i reszta owadów 
napewno się tam zjawią. Może to 
być niewielki wysiłek, a tak wiele 
dobrego!

Co lubią owady zapylające ?

kultura / hobby
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

wzrost poziomu edukacji Polaków 
i rozwój życia kulturalnego,
 Polska międzywojenna, oprócz 
niewątpliwych sukcesów, ma tak-
że swoje cienie jak np. zamach 
majowy, napięte stosunki naro-
dowościowe, prześladowania lud-
ności żydowskiej, getta ławkowe, 
a także biedę i przeludnienie pol-
skiej wsi. Naród po latach zaborów 
i  wojny musiał od nowa stworzyć 
organizm państwowy . Mimo za-
grożenia rozpadem i wojną z bol-
szewikami elity próbowały zbu-
dować kraj, w którym panowała 
demokracja parlamentarna, co nie 
zakończyło się sukcesem.
 Podczas wykładu, który od-
będzie się w sobotę, 9 czerwca, 
o  godz. 17. w siedzibie Muzeum 
Dulag 121, prof. Janusz Odziem-
kowski postara się ocenić ten czas 
w historii Polski oraz pokazać bla-
ski i cienie II Rzeczpospolitej.
 Przed i po spotkaniu będzie 

 W 1918 r., po 123 latach zabo-
rów, Polacy odzyskali upragnio-
ną niepodległość. Rozpoczęła się 
odbudowa państwa, a właściwie 
tworzenie go od nowa. W trakcie 
spotkania prof. Odziemkowski 
wnikliwie spojrzy na okres II Rze-
czypospolitej, starając się znaleźć 
odpowiedzieć na pytanie – jaka 
naprawdę była Polska w trakcie 
międzywojnia?
 Początek Dwudziestolecia Mię-
dzywojennego był czasem niezwy-
kłej radości. Polacy wreszcie mieli 
swoje wyśnione wolne i niepod-
ległe państwo. Jednak stało przed 
nimi wiele trudności – połączenie 
trzech zaborów w jedno okazało 
się być trudnym zadaniem.
 W okresie międzywojnia Polska 
przeżyła skok gospodarczy, m.in. 
dzięki powstaniu Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, stoczni 
w Gdyni, czy Centralnej Magistrali 
Kolejowej. W tym czasie nastąpił  

możliwość obejrzenia wystawy 
W 526 dni dookoła Polski. Jak Ka-
zimierz Paluch przemierzył kraj 
w  X  rocznicę odzyskania niepodle-
głości, przygotowanej przez MHP.

Prof. Janusz Józef Odziemkowski 
– historyk, profesor nauk huma-
nistycznych, wykładowca aka-
demicki i urzędnik państwowy, 
były kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Autor m.in.: Bitwa 
Warszawska 1920 roku (1990), Mię-
dzynarodowe konflikty zbrojne po 
drugiej wojnie światowej (2006), Jó-
zef Piłsudski. Wódz i polityk (2007).

wykład prof. Janusza Odziemkowskiego pt.: Jaka naprawdę była Polska 
międzywojenna?, organizowany w ramach cyklu Karty Historii

Polska przedwojenna w Dulag 121
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Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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sport

Dni Piastowa w tenisowym wydaniu

Puchar Burmistrza

12 i 13 maja na kortach Pia-
stowskiego Towarzystwa Tenisa 
i Bocce rozegrano turniej tenisa 

dla dorosłych o puchar Burmistrza 
Piastowa w ramach tegorocznych 
Dni Piastowa. 

 Gry przeprowadzono przy 
świetnej pogodzie i w dobrej, 
sportowej atmosferze. Nie zabra-
kło również emocjonujących mo-
mentów.   
 Nagrody wręczali Burmistrz 
Piastowa, Grzegorz Szuplewski 
oraz Prezesi PTTiB, Andrzej Ma-
kowski i Zbigniew Stanecki.

Wyniki:

kategoria OPEN - finał 
Piotr Głogowski - Maciej Tobolski 
(6/4, 6/4)

(3-4) Filip Osadca i Piotr Kostyra

kategoria +45 - finał 
Andrzej Gospodarczyk - Artur Cha-
ruta (6/1, 6/0)

(3-4) Dariusz Karwan i Wojciech 
Borzuchowski

gra deblowa - finał  
Łukasz Pecht, Leszek Wrzesień - 
Jacek Kabat, Maciej Kitliński (6/4, 
5/7, 10-7)

(3-4) Leszek Mazurek, Zdzisław 
Stelmaszewski - Piotr Głogowski, 
Maciej Tobolski

Na kortach Piastowskiego To-
warzystwa Tenisa i Bocce przy uli-
cy 11 Listopada 3 prowadzone są 
już gry w ramach tegorocznej listy 
rankingowej. W oparciu o nią two-
rzona jest liga PTTiB.

Zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa amatorsko grających 
tenisistów, lubiących rywalizację i 
sportowe wyzwania.

Zapisy i szczegółowe informa-
cje w siedzibie PTTiB lub telefo-
nicznie: 882 56 70 27, 501 135 724 
(po godz. 16:  tel. 22 723 75 44).

Na koniec sezonu rozegrany 
zostanie turniej MASTERS z upo-
minkami i nagrodami.

fo
t. 

PT
Ti

B

fo
t. 

PT
Ti

B

reklama

Leszek Grabarczyk


