
 Umowa na modernizację linii 
kolejowej nr 447 na odcinku 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki podpisana zosta-
ła w kwietniu 2017 roku. Od 3 
września 2017 roku mieszkańcy 
Piastowa na ponad rok pozba-
wieni zostali możliwości dojaz-
dów podmiejskimi pociągami. 
Wszelkie prace remontowe 
i  wykończeniowe miały zostać 
ukończone do grudnia 2018 
roku. Rzeczywistość okazała się 
jednak całkiem inna. Termin 
ten kilkukrotnie był już przesu-
wany. W chwili obecnej pociągi 
ponownie kursują według zmie-
nionego, znacznie okrojonego 
rozkładu jazdy. Na drogi powró-
ciła też komunikacja zastępcza 
– autobusy ZS1 oraz ZW. Utrud-
nienia w podróży mają potrwać 
co najmniej do końca sierpnia.

 Prace towarzyszące prze-
budowie linii podmiejskiej od 
początku budzą liczne kontro-
wersje. Jeszcze przed przystą-
pieniem do głównych prac re-

montowych, PKP wycięło akacje 
na peronie i obudowało stację 
w Piastowie wątpliwej urody 
ekranami akustycznymi. Po-
dróżni pozbawieni zostali też 

popularnego dojścia do peronu 
od ulicy Gęsickiego. W dalszym 
etapie modernizacji, już po 
przywróceniu ruchu torowego, 
mieszkańcy Piastowa wciąż nie 
mogli doczekać się otwarcia 
przejścia podziemnego. Choć 
trakt ten został już formalnie 
udostępniony dla pieszych, jego 
stan nadal budzi poważne za-
strzeżenia. Ze ścian zwisają kłę-
by kabli, brakuje czynnych wind 
i podjazdów dla wózków i  ro-
werów, widoczne są już efekty 
aktów wandalizmu. Podróżni 
doświadczają też skutków re-
montowych niedoróbek. Pod 
koniec czerwca z wiaty peronu 
nr 2 zaczęły spadać niedawno 
położone tynki. Pojawiają się 
pytania o bezpieczeństwo ko-
rzystania z oddanych do użytku 
obiektów. 

Jaka jest optymalna dieta na 
upalne dni? Publikujemy kilka 
cennych zaleceń, w oparciu 
o specjalistyczne porady diete-
tyka, Małgorzaty Krukowskiej.

W ten sposób mówimy o  naj-
bardziej rozpoznawalnej, a 
zarazem najstarszej roślinie 
ozdobnej na świecie, czyli...

Trzydzieści lat temu zmarł Pre-
zydent RP na Uchodźstwie, Ka-
zimierz Sabbat. Jego następcą 
został Ryszard Kaczorowski, 
późniejszy Honorowy Obywatel 
Piastowa.

Czytaj - str. 7

Czytaj - str. 5

Czytaj - str. 4

Dieta w upał

Ostatni Prezydent II RP

Królowa kwiatów

21 czerwca najmłodsze piastow-
skie piłkarki miały okazję tre-
nować pod okiem Aleksandry 
Sikory, wielkiej gwiazdy polskiej 
i włoskiej piłki nożnej kobiet.

Czytaj - str. 8

Mistrzowski trening

w numerzeKońca nie widać
Modernizacja przebiegającej przez Piastów linii podmiejskiej PKP trwa już prawie dwa i pół 
roku. Podróżni wciąż zmagają się z licznymi utrudnieniami. Pod koniec czerwca na ulice 
powróciła komunikacja zastępcza. Poważne zastrzeżenia budzi stan otwartego już przejścia 
podziemnego i wiat peronowych. PKP nie jest w stanie precyzyjnie wskazać ostatecznego 
terminu zakończenia prac remontowych.

czytaj dalej - str.2: 
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2019    Powstańczy Rocznica Powstania 

Warszawskiego

Z okazji 75. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego pu-
blikujemy  specjalną edycję 
dodatku historycznego, poświę-
coną tamtym wydarzeniom. 
Szczególną uwagę poświęcamy 
wątkom piastowskim.

wkładka w środku gazetyPAM
Piastowskie
Archiwum
Miejskie
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Czyste Powietrze w Piastowie

 11 lipca Grzegorz Szuplew-
ski, Burmistrz Piastowa, podpi-
sał w Warszawie porozumienie 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, w sprawie wspól-
nej realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Budżet 10-letniego 
programu opiewa na ponad 100 
mld złotych. Urząd Miejski za-
chęca i pomaga piastowianom 
występować o dostępne dofi-
nansowanie.
 „Czyste Powietrze” to 10-let-
ni priorytetowy program rzą-
dowy, uruchomiony w grudniu 
2018 roku. Głównym jego celem 
jest ograniczenie emisji szkodli-
wych substancji, powstających 
przy ogrzewaniu domów jed-
norodzinnych wątpliwej jakości 
paliwem.  

 Mieszkańcy Piastowa nie są 
w swojej niedoli odosobnieni. 
Liczne uwagi i skargi zgłaszane 
do PKP dotyczą niemal wszyst-
kich stacji kolejowych zlokalizo-
wanych wzdłuż modernizowa-
nej linii.
 Według informacji przed-
stawionych nam przez Karola 
Jakubowskiego, reprezentują-
cego biuro prasowe PKP PLK, 
prace wykończeniowe prowa-
dzone w  obrębie stacji kolejo-

 Program oferuje dofinan-
sowania w formie dotacji lub 
pożyczki na wymianę przesta-
rzałych źródeł ciepła oraz ter-
momodernizację budynków. 
Wysokość dofinansowania uza-
leżniona jest od dochodu na 
osobę w gospodarstwie domo-
wym. Mieszkańcy mogą liczyć 
na pokrycie nawet 90% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Za-
łożony budżet całego programu 
to ponad 100 mld złotych.
 W ramach podpisanego po-
rozumienia, piastowska gmina 
zobowiązała się zidentyfikować 
i dotrzeć z pomocą i wsparciem 
formalnym do potencjalnych 
beneficjentów programu za-
mieszkałych w Piastowie. Do 
realizacji tego celu wyznaczono i 
przeszkolono pracownika Urzę-
du Miejskiego. Jak zapewnia 
Miasto - Dominik Banasiewicz 
z Wydziału Utrzymania Miasta  
tel. 22-770-52-43 odpowie na 
wszelkie pytania, udzieli infor-
macji na temat programu i roz-
wieje wszelkie wątpliwości.    

wej w Piastowie zmierzają już ku 
końcowi. Przedstawiciel PKP nie 
był jednak w stanie podać nam 
konkretnej daty. - W przejściu 
podziemnych kończą się prace 
przy montażu wind. Instalowany 
jest monitoring oraz system dy-
namicznej informacji pasażer-
skiej. Całość prac na przystanku 
zostanie zakończona na jesieni – 
jak zapewnia Jakubowski. Pozo-
staje nam mieć nadzieję, że bę-
dzie to jesień 2019 roku.

ogłoszenie zamówione

Agata Z. Agata Z.

dokończenie ze str.1

PIASTUN na Mistrzostwach Europy 
Kadetów w Judo

 Na początku jest chaos… 
Publika wykrzykuje imiona za-
wodników, którzy za chwilę 
stoczą pojedynek. Podchodzą 
do maty, wykonują ukłon do 
sędziów głównych. Następnie 
stają naprzeciwko siebie, mie-
rzą się wzrokiem. Kolejny ukłon, 
tym razem wykonany z sza-
cunku do przeciwnika. Nastaje 
cisza. Oddechy zawodników 
przyspieszają, dochodzi do kon-
frontacji. Na samym początku 
walczą o uchwyt. Chcą złapać 
w dobrym miejscu za „judoge”, 
żeby wykonać ostateczny rzut, 
cios. W  myślach wiedzą, że nie 

mogą pozwolić sobie 
na defensywę, ponie-
waż może się to skoń-
czyć karą a następnie 
dyskwalifikacją. Przez 
cały czas obserwuje-
my natarcie, agresję, 
zawziętość! Po 1 mi-
nucie od rozpoczęcia 
walki zawodnik Ru-
munii chwyta pewnie 
swojego rywala na-
rodowości Włoskiej. 

Czas staje. Nabiera powietrza, 
napręża wszystkie mięśnie… 
rzut! Zdobywa punkt, bo prze-
ciwnik upadł na bok, a nie na 
całe plecy. Szybko i zwinnie wy-
korzystuje moment obalenia, 
przechodzi do dźwigni, zaczy-
na dusić ofiarę. Włoch nie ma 
szans na to, żeby uwolnić się od 
żelaznego uścisku swojego kata. 
Nie da rady, ale pomimo to pró-
buje. Nagle prężne ciało opada 
bez sił. Sędzia krzyczy IPPON! 
Zwyciężył 16-letni chłopak z Ru-
munii! Na widowni rozlegają się 
okrzyki i owacje na stojąco. Lecz 
to nie koniec walki… Obserwu-

jąc całe zdarzenie z punktu me-
dycznego, lekarze wraz z ratow-
nikami medycznymi zaczynają 
swoją walkę. Trzeba jak najszyb-
ciej udzielić pomocy młodemu 
Włochowi. Pierwszy na matę 
wbiega lekarz. Następnie ge-
stem przywołuje ratowników 
medycznych. Deska ortopedycz-
na, przełożenie, zdjęcie z maty, 
sprawdzenie parametrów życio-
wych, natychmiastowa pomoc. 
Na szczęście obyło się bez po-
ważnych urazów zdrowotnych 
dla zawodnika. Po chwili chło-
pak wraca do swojego trenera o 
własnych siłach.
W czwartek, 27 czerwca 2019 
roku, na Warszawskim Torwa-
rze rozpoczęły się Mistrzostwa 
Europy Kadetów w Judo Warsza-
wa 2019. Za nami ciężkie 4 dni 
zawodów, które zabezpieczali 
Ratownicy Medyczni i Lekarze z 
SPZOZ PIASTUN. Harmonogram 
walk przedstawiał się następu-
jąco:
• w czwartek odbyła się rywa-
lizacja w kategorii Kobiety: kat. 
-40 / -44 / -48 kg. Mężczyźni: kat. 
-50 / -55 / -60 kg;
• w piątek kategorie Kobiety: 
kat. -52 / -57 / -63 kg. Mężczyźni: 
kat. -66 / -73 kg;
• w sobotę kategorie: Kobiety: 
kat. -70 / +70 kg. Mężczyźni: kat. 

-81 / -90 / +90 kg;
• w niedzielę turniej drużyno-
wy.
 Byliśmy świadkami wspania-
lej rywalizacji i zaciętych walk. 
Niestety zawody nie obyły się 
bez kontuzji zawodników. Po-
przez sprawne i szybkie działa-
nie, staraliśmy się pomagać na 
miejscu wszystkim uczestnikom 
zawodów. Co do naszych pol-
skich orłów, udało się zdobyć 
jeden brązowy medal, dzięki Ka-
tarzynie Sobierajskiej w wadze 
-70kg. W walkach indywidual-
nych z największą ilością medali 
dominowali zawodnicy repre-
zentacji Włoch. Natomiast naj-
lepszą reprezentacją w turnieju 
drużyn mieszanych okazała się 
Turcja.
Współczesne judo jest sportem 
ściśle ograniczonym przepisami 
opartymi na starych japońskich 
zasadach walki wręcz. Jest to 

rodzaj walki zapaśniczej, wyma-
gającej specjalnego ubioru zwa-
nego „judogi”. Jakkolwiek judo 
wywodzi się z wojskowej sztuki 
walki na śmierć i życie, zastoso-
wanie judo do obrony osobistej 
jest obecnie celem drugoplano-
wym. Ogólny rozwój fizyczny, a 
następnie uzyskanie skutecz-
ności w zawodach, oto główne 
cele współczesnego judo. Celem 
przewodnim, uzyskanym przez 
systematyczne ćwiczenia, wysu-
niętym przez twórcę judo - Jigo-
ro Kano, jest „doskonalenie sa-
mego siebie”.
 Życzymy wszystkim zawod-
nikom jak najmniej kontuzji, a 
przede wszystkim jak najwięcej 
zwycięstw! Cieszymy się, że mo-
gliśmy być tam z Wami i czuwać 
nad waszym bezpieczeństwem.
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Podczas se-
sji, która odbyła się 25 czerwca, 
po raz pierwszy prezentowany 
był przez Pana raport o stanie 
miasta, poprzedzający głosowa-
nie nad votum zaufania i trady-
cyjną procedurę przyjęcia spra-
wozdania z wykonania budżetu 
za rok 2018 i udzielenia z tego 
tytułu absolutorium. Oba do-
kumenty zostały przyjęte przez 
Radę, udzielono Panu votum 
zaufania i absolutorium, a jak 
ocenia Pan dyskusję podczas tej 
sesji RM?

Grzegorz Szuplewski: Za-
cznę od przytoczenia opinii 
znanego duńskiego urbanisty 
i specjalisty od polityki miej-
skiej, prof. Jana Gehla „Troska 
o mieszkańców i zrozumienie ich 
problemów jest drogą do stwo-
rzenia bezpiecznych, pełnych 
życia, zrównoważonych i zdro-
wych miast, a właśnie te cele są 
najistotniejsze w XXI wieku”. Tym 
cytatem rozpoczyna się prezen-
tacja raportu o stanie Miasta 
Piastowa za rok 2018, która 
miała miejsce na wspomnianej 
sesji Rady Miejskiej. Przedsta-
wienie najważniejszych faktów 
minionego roku  w naszym mie-
ście zajęło mi niemal dokładnie 
sto minut, a można było mówić 
znacznie dłużej. Taki bowiem 
bogaty w wydarzenia ważne dla 
naszego miasta był rok 2018. Po 
raz pierwszy dochody budże-
towe przekroczyły 110 mln zł 
(113,6), a po stronie wydatków 
znalazła się rekordowa wyso-
kość nakładów inwestycyjnych 
– aż 40,2 mln zł! – co stanowi  
30,2% wydatków ogółem (133,1 
mln zł).  W ubiegłym roku pozy-
skaliśmy także rekordową kwotę 
dofinansowania naszych inwe-
stycji ze środków finansowych 
UE i krajowych. Zrealizowaliśmy 
dzięki temu bardzo wiele zadań 
z zakresu poprawy miejskiej in-
frastruktury drogowej – nowe 
nawierzchnie ulic i chodników, 
miejsca parkingowe, ścieżki ro-
werowe, rozbudowa sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej, 
instalacje odprowadzenia wód 
opadowych itp., zrewitalizowa-
ne zostały parki i tereny zielo-
ne, przybyły nowe mieszkania 
komunalne, przeprowadziliśmy 
termomodernizację ośmiu bu-
dynków użyteczności publicznej, 
rozpoczęliśmy budowę filii przy-
chodni zdrowia, rewitalizację 
willi Millera i targowiska. Może-
my być dumni z tych osiągnięć, 
bo naprawdę jest się z czego 

cieszyć! Warto zapoznać się z ra-
portem o mieście (jest dostępny 
na stronie internetowej mia-
sta Piastowa: www.piastow.pl). 
Wracając do wspomnianej sesji 
Rady Miejskiej bardzo liczyłem 
na rzeczową debatę o raporcie, 
a przede wszystkim o tym, co wy-
darzyło się w Piastowie w  roku 
2018. Tymczasem usłyszeliśmy 
o populizmie wyborczym (opinia 
kilku radnych z PO) i ze strony 
innych radnych obecnej opozy-
cji kilka mało istotnych dla wagi 
przygotowanego dokumentu 
stwierdzeń. W ten sposób, co 
smutne, skwitowano dorobek 
niezwykle udanego minionego 
roku, efekt ciężkiej i odpowie-
dzialnej pracy bardzo wielu osób 
– moich najbliższych współ-
pracowników, pracowników 
Urzędu Miejskiego i wszystkich 
jednostek organizacyjnych mia-
sta, ośrodka pomocy społecz-
nej, szkół i przedszkoli, ośrodka 
kultury i biblioteki publicznej, 
ośrodka sportu i rekreacji, przy-
chodni zdrowia, naszego przed-
siębiorstwa komunalnego. Pra-
gnę im wszystkim raz jeszcze 
podziękować za tak owocną 
współpracę w roku 2018.

CP: Jesteśmy w połowie roku 
2019. Jak realizowane są zapla-
nowane inwestycje i co jeszcze 
przed nami?

G.S.: Inwestycje zaplanowane 
na ten rok realizowane są zgod-
nie z naszymi oczekiwaniami. 
Najbardziej zaawansowany jest 
program budowy nowych dróg 
i  ścieżek rowerowych. Trwają 
prace w zakresie moderniza-
cji terenu rekreacyjnego przy 
ul.J.Sowińskiego. To kolejny 
punkt programu rewitalizacji 
terenów zielonych w mieście. 
Zakończyliśmy modernizację 
targowiska miejskiego, przewi-
dujemy kolejne etapy prac na 
tym terenie. Trwa modernizacja 
willi Millera i  budowa filii przy-
chodni zdrowia. Czekamy na 
pierwsze rozstrzygnięcia prze-
targów i wyłonienie wykonaw-
ców kolejnego dużego przed-
sięwzięcia, którym jest odnowa 
tkanki mieszkaniowej, czyli mo-
dernizacja jedenastu domów 
z  mieszkaniami komunalnymi. 
W najbliższym czasie rozpocz-
niemy budowę czterech ogól-
nodostępnych stref aktywności, 
zlokalizowanych na terenach 
rekreacyjnych. Na to zadanie 
otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Od dwóch miesięcy trwają prace 
budowlane na terenie naszego 

liceum. To największa inwesty-
cja prowadzona obecnie w Pia-
stowie, która realizowana jest 
w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Budowa kom-
pleksu edukacyjno-sportowego 
przebiega zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami i – jak zakładamy 
– rok szkolny 2020/2021 społecz-
ność LO im. A.Mickiewicza po-
wita już w nowych budynkach. 
Jak bardzo są potrzebne, widać 
gołym okiem – w wyniku refor-
my systemu edukacji i likwidacji 
gimnazjów mamy do czynienia 
z naborem dwóch roczników do 
szkół średnich. W naszym liceum 
zostanie utworzonych 7-8 klas 
pierwszych. Im i ich starszym 
kolegom trzeba stworzyć jak naj-
lepsze warunki do nauki. Trudno 
nawet sobie wyobrazić zmiesz-
czenie takiej liczby uczniów 
w obecnym budynku, który zbu-
dowano jeszcze przed wojną. To 
oczywiste stwierdzenie dedykuję 
wszystkim tym, a szczególnie 
niektórym radnym, którzy kwe-
stionowali i nadal kwestionują 
potrzebę rozbudowy LO im. 
A.Mickiewicza.

CP: Gorący temat 
pierwszego miesiąca 
wakacji to nabór do 
szkół średnich. Jaka 
jest sytuacja w naszym 
mieście?

G.S.: Już częściowo 
poruszyliśmy ten te-
mat. Miasto Piastów 
jest organem prowa-
dzącym jednej szko-
ły średniej – Liceum 
Ogólnokształcącego z 
Klasami Dwujęzyczny-
mi im. A. Mickiewicza. 
W Piastowie mamy 
jeszcze jedną szko-
łę ponadpodstawo-
wą – Zespół Szkół im. 
F.Nansena, prowa-
dzoną przez Powiat 
Pruszkowski. Mogę wy-
powiedzieć się zatem 
tylko na temat naboru 
uczniów do naszego 
liceum. Rekrutacja 
przebiega zgodnie z za-
łożeniami przedstawio-
nymi wcześniej przez 
Panią Dyrektor Hannę 
Babikowską w  infor-
macji przygotowanej 
dla chętnych do pod-
jęcia nauki w naszej 
szkole. Zakładaliśmy 
wcześniej, że nabór ab-
solwentów gimnazjów 
i szkół podstawowych 
pozwoli na utworzenie 
sześciu klas – po trzy 
dla obu grup absol-
wentów.  Ze względu 
jednak na rekordowo 
duże zainteresowa-

nie ofertą edukacyjną  naszej 
szkoły, uzgodniliśmy z  Panią 
Dyrektor, że możemy rozważyć 
utworzenie jeszcze dwóch klas. 
Tak więc chciałbym uspokoić 
wszystkich czujących swego ro-
dzaju niepewność – jeśli spełnią 

warunki naboru do naszego li-
ceum z pewnością znajdą w nim 
miejsce. Zapraszamy także tych, 
dla których zabraknie miejsca w 
Warszawie.

reklama

reklama



 Ryszard Kaczorowski, obej-
mując urząd Prezydenta RP na 
Uchodźstwie, kontynuował mi-
sję służby niepodległej Polsce 
poza jej granicami. Została ona 
zapoczątkowana we wrześniu 
1939 roku decyzją  internowa-
nego w  Rumunii Prezydenta 
Ignacego Mościckiego, który 
wskazał na swojego następcę 
Władysława Raczkiewicza. Po 
Raczkiewiczu urząd ten spra-
wowali kolejno: August Zaleski, 
Stanisław Ostrowski, Edward Ra-
czyński i Kazimierz Sabbat. Przyj-
mując obowiązki Prezydenta RP 
na Uchodźstwie, Ryszard Kaczo-
rowski złożył, tak jak jego po-
przednicy, przysięgę w obecności 
członków emigracyjnego rządu 
i przedstawicieli najważniejszych 
instytucji. Z  tego historycznego 
wydarzenia sporządzono nastę-
pujący dokument:
 Protokół złożenia przysięgi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ryszarda Kaczorowskiego
Działo się dnia 19 lipca 1989 roku 
w siedzibie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w Londynie, 43 Eaton Pla-
ce, S.W.1.
 W dniu tym Prezydent Rze-
czypospolitej Kazimierz Sabbat 
o godz. 7 ppoł. zasłabł nagle w 
drodze z siedziby Prezydenta na 
stację kolejki podziemnej Sloane 
Square. Po przewiezieniu ambu-
lansem do szpitala Westminster w 
Londynie stwierdzono zgon. Wobec 
tego, w tymże dniu 19 lipca 1989 

roku na zasadzie art. 24 ust. /1/ i 
/2/ Ustawy Konstytucyjnej, urząd 
Prezydenta Rzeczypospolitej objął 
pan Ryszard Kaczorowski, minister 
spraw krajowych, wyznaczony na 
następcę Prezydenta zarządze-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 25 stycznia 1988 roku, o wy-
znaczeniu następcy Prezydenta na 
wypadek opróżnienia się urzędu 
Prezydenta Rzeczypospolitej przed 
odzyskaniem przez Polskę niepod-
ległości, ogłoszonym w  Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
No.1 w Londynie, dnia 25 stycznia 
1988 roku.
 Prezydent Rzeczypospolitej Ry-
szard Kaczorowski złożył w myśl 
artykułu 19 ust. /1/ Ustawy konsty-
tucyjnej, przed objęciem urzędu, 
przysięgę treści następującej:
 „Świadom odpowiedzialno-
ści wobec Boga i historii za losy 
Państwa, przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, na urzędzie Prezydenta 
Rzeczypospolitej: praw zwierzch-
niczych Państwa bronić, jego god-
ności strzec, ustawę konstytucyjną 
stosować, względem wszystkich 
obywateli równą kierować się 
sprawiedliwością, zło i niebezpie-
czeństwo od Państwa odwracać, 
a troskę o jego dobro za naczelny 
poczytywać sobie obowiązek. Tak 
mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego 
Męka. Amen.”
 Stosownie do art. 19 ust. /2/ 
Ustawy Konstytucyjnej akt złożenia 
przysięgi stwierdzili poniżej pod-

pisem: Prezydent Rzeczypospolitej 
Ryszard Kaczorowski oraz osoby 
urzędowe obecne przy zaprzysię-
żeniu. (15 podpisów)
 Opisane wydarzenia miały 
miejsce w czasie ważnych prze-
mian dokonujących się w Polsce. 
Po zakończeniu rozmów Okrą-
głego Stołu i wyborach z 4 czerw-
ca zapadły pierwsze, kontrower-
syjne i niezrozumiałe zarazem 
decyzje. 19 lipca, tego samego 
dnia, w którym urząd Prezydenta 
RP na Uchodźstwie obejmował 
Ryszard Kaczorowski, członko-
wie Zgromadzenia Narodowego 
w Warszawie wybrali gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego na pierwszego 
Prezydenta, jeszcze PRL. Wybór 
ten dokonany został większością 
zaledwie jednego głosu. Kolejną 
zaskakującą decyzją, Sejm po-
wierzył misję tworzenia nowego 
rządu generałowi Czesławowi 
Kiszczakowi. Dla osób służących 
całe życie wolnej Polsce, decyzje 
te były całkowicie nieakceptowal-
ne. Na szczęście dla losów Polski, 
misja Kiszczaka jednak się nie 
powiodła. Ostatecznie doszło do 
utworzenia rządu Tadeusza Ma-
zowieckiego, w którym przedsta-
wiciele dawnego obozu komuni-
stycznego mieli mniejszościowy 
już udział. Generał Jaruzelski 
w  niedługim czasie zrezygnował 
też z urzędu prezydenckiego. 
W  ten sposób, pomimo udzielo-
nego mandatu do sprawowania 
najwyższych funkcji w państwie, 
obaj ponurej sławy generałowie, 
na których ciążyła odpowiedzial-
ność za prześladowanie opozycji, 
liczne represje i zbrodnie stanu 
wojennego, ostatecznie opusz-
czali polską scenę polityczną.
 Nowy rząd i perspektywa wol-
nych wyborów prezydenckich 
w Polsce zmieniły sposób patrze-
nia na sprawy kraju. Przemiany 
demokratyczne, choć trudne 
i mozolne, sprawiały, że środowi-
sko niepodległościowe i polskie 
władze na emigracji zaczęły roz-
ważać możliwość zakończenia 
swojej misji. Prezydent Ryszard 
Kaczorowski w jednej ze swoich 
wcześniejszych wypowiedzi prze-
widywał, że misja zakończenia 
działalności Rządu i Prezydenta 
RP na Uchodźstwie przypadnie 
Kazimierzowi Sabbatowi. Histo-
ria pokazała jednak, że za życia 
tego niezłomnego patrioty było 
to jeszcze niemożliwe.
 W nowej rzeczywistości roku 
1990 przełomowym wydarze-
niem stał się wybór Prezydenta 
RP, dokonany w wolnych, po-
wszechnych wyborach. Został 
nim Lech Wałęsa. Przed jego 
zaprzysiężeniem, w dniu 22 

grudnia, doszło do historyczne-
go wydarzenia przekazania insy-
gniów najwyższej władzy II RP na 
Uchodźstwie prezydentowi elek-
towi. Tego dnia na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, Ryszard 
Kaczorowski przekazał Lecho-
wi Wałęsie insygnia najwyższej 
władzy państwowej, wywiezione 
z  Polski we wrześniu 1939 roku 
i  przechowywane przez ponad 
pół wieku poza jej granicami – 
wśród nich proporzec Prezyden-
ta RP, Order Orła Białego i pie-
częć Kancelarii Prezydenta RP.
 Na tę ważną decyzję bardzo 
duży wpływ miał sam Ryszard 
Kaczorowski, który jak stwierdził 
później Jan Nowak Jeziorański, 
wykazał się niezwykłą mądrością, 
przenikliwością i skromnością. 
Kaczorowski wspominał po la-
tach, że jeszcze na krótko przed 
wyjazdem do Polski w grudniu 
1990 roku, do zmiany decyzji 
namawiał go inny wybitny przed-
stawiciel polskiej emigracji, Jerzy 
Giedroyć. Wspominając podróż 
do Polski w grudniu 1990 roku, 
Karolina Kaczorowska, małżonka 
Prezydenta stwierdziła, że prze-
bywając sześćdziesiąt lat poza 
Polską straciła już nadzieję, że 
kiedykolwiek odwiedzi jeszcze 
Ojczyznę. To przekonanie po-
dzielało wielu przedstawicieli 
środowiska żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych z lat II wojny świa-
towej, działaczy niepodległościo-
wych i osób zaangażowanych 
w życie polonijne.
 Po zakończeniu swojej misji 
Prezydent Kaczorowski nadal 
mieszkał w Londynie, ale często 
przyjeżdżał do Polski i zaangażo-
wał się dalece w sprawy krajowe. 
Działał w wielu organizacjach, 
wspierał instytucje, odwiedzał 
polskie miasta. W uznaniu wiel-
kich zasług dla sprawy polskiej, 
ponad trzydzieści polskich miast 
nadało Ryszardowi Kaczorow-
skiemu tytuł Honorowego Oby-
watela. Wśród nich jest także na-
sze miasto.
 Na sesji 16 listopada 1999 
roku Rada Miejska w Piastowie 
nadała tytuły Honorowego Oby-
watela Miasta Piastowa dwóm 
wybitnym Polakom i serdecznym 
przyjaciołom: Ryszardowi Kaczo-
rowskiemu, ostatniemu Prezy-
dentowi II RP i księdzu prałatowi 
Zdzisławowi Peszkowskiemu, Ka-
pelanowi Rodzin Katyńskich, oca-
lałemu jeńcowi obozu NKWD w 
Kozielsku. Uroczystość wręczenia 
medali i dyplomów Honorowego 
Obywatela Miasta Piastowa z 
udziałem Prezydenta Kaczorow-
skiego i księdza Peszkowskiego 
odbyła się 14 maja 2000 roku i 

miała bardzo podniosły charak-
ter. Pan Prezydent zwrócił się 
wówczas do nas słowami: „Dziś 
chcę władzom i  mieszkańcom 
Piastowa radzić, aby traktowa-
li swą pracę dla innych i miasta 
jako służbę Ojczyźnie, nie zapo-
minali o naszej historii i tradycji, 
o najistotniejszych wartościach 
pozwalających przetrwać nam 
przez wieki, jako naród. Słowa te 
wypowiadam nie tylko jako gość, 
ale jako współobywatel naszego 
grodu. Ta jedność z Rodakami w 
Ojczyźnie jest dla mnie najważ-
niejsza i za nią serdecznie dzię-
kuję. Tytuł Honorowego Obywa-
tela przyjmuję z  wdzięcznością i 
zapewniam zachowanie wierno-
ści miastu, które obdarzyło mnie 
tym zaszczytem. Niech żyje Mia-
sto Piastów!”. Te słowa pozostają 
dla nas zobowiązaniem.
 Dziesięć lat później, 10 kwiet-
nia 2010 roku, Prezydent Ry-
szard Kaczorowski zginął tragicz-
nie w  katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem, gdy wraz z Prezy-
dentem RP Lechem Kaczyńskim i 
innymi członkami delegacji uda-
wał się by oddać hołd ofiarom 
zbrodni katyńskiej w 70. rocznicę 
jej popełnienia. Do końca służył 
wolnej Polsce.
 Z okazji pierwszej rocznicy 
tragicznej śmierci pod Smoleń-
skiem, 17 kwietnia 2011 roku, 
w piastowskim kościele św. Mi-
chała Archanioła odprawiona 
została msza św. za śp. Ryszarda 
Kaczorowskiego. W uroczystości 
wzięła też udział Karolina Kaczo-
rowska, żona tragicznie zmar-
łego Prezydenta. Podczas mszy 
modlono się również w intencji 
wszystkich ofiar katastrofy smo-
leńskiej, księdza prałata Zdzisła-
wa Peszkowskiego, Jana Johne, 
ostatniego przed II wojną świa-
tową komendanta posterunku 
policji w Piastowie, jeńca NKWD, 
zamordowanego w 1940 roku 
w Twerze oraz wszystkich ofiar 
zbrodni katyńskiej. Po mszy Ka-
rolina Kaczorowska w towarzy-
stwie byłego Burmistrza Miasta 
Piastowa, Zdzisława Brzezińskie-
go, ks. proboszcza Lubszczyka 
i hm. Mariana Szczęśniaka, wice-
prezesa Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów, złożyła kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą ofiary 
zbrodni katyńskiej. Odwiedziła 
także miejsca dedykowane pa-
mięci Ryszarda Kaczorowskiego 
– rondo jego imienia i dąb po-
sadzony przez niego przy wia-
dukcie im. gen. L. Okulickiego 14 
maja 2000 roku, podczas uroczy-
stości nadania tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta Piastowa.

Ostatni Prezydent II RP

Trzydzieści lat temu, 19 lipca 1989 roku zmarł nagle w Londynie 
Prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat. Jego następcą 
został Ryszard Kaczorowski. Siedemnaście miesięcy później, 
22 grudnia 1990 roku Prezydent Kaczorowski przekazał 
insygnia niepodległości II RP wybranemu w wolnych wyborach, 
Prezydentowi Lechowi Wałęsie. Trwająca pół wieku misja władz 
polskich na uchodźstwie dobiegła końca.
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Dziewięć tygodni krwi i chwały
Powstanie Warszawskie 1944 

Tydzień I 
1-7 sierpnia  

Powstanie wybuchło praktycznie we wszystkich dzielnicach Warsza-
wy. Wobec braku zaskoczenia i miażdżącej przewagi ogniowej Niem-
ców, większość założeń taktycznych nie została przez powstańców zre-
alizowana.

Na Pradze po kilku dniach walki z doświadczonymi niemieckimi od-
działami frontowymi, na rozkaz dowództwa, 3 i 4 sierpnia zmobilizowa-
ne oddziały powstańcze przeszły z powrotem do konspiracji.

Część żołnierzy AK przedostała się w rejonie Czerniakowa i Puszczy 
Kampinoskiej na lewy brzeg Wisły zasilając walczące tam oddziały.

Wojska niemieckie w pierwszych dniach powstania skupiły swój wy-
siłek operacyjny na dwóch dzielnicach: Woli i Ochocie, likwidując tam 
kolejno powstańcze punkty oporu.

       
Tydzień II

8-14 sierpnia 

Kończy się praktycznie opór powstańców na Woli i Ochocie.
Niemcy zamykają pierścień okrążenia wokół Starego Miasta.
W innych dzielnicach trwają walki.
Samoloty alianckie dokonują zrzutów broni i wyposażenia dla wal-

czących oddziałów powstańczych. Część maszyn zostaje zestrzelona.

Tydzień III
15-21 sierpnia 

Nasila się napór niemiecki na Stare Miasto. Powstańcy podejmu-
ją nieudaną próbę połączenia Żoliborza ze Starówką. Atak w rejonie 
dworca Gdańskiego zostaje odparty, oddziały powstańcze ponoszą 
znaczne straty. Trwają walki w Śródmieściu, gdzie Niemcy atakują z za-
chodu i z południa.

Tydzień IV 
22-28 sierpnia 

Trwają ciężkie walki na Starym Mieście. Niemcom udaje się wyprzeć 
powstańców z części placówek. W Śródmieściu powstańcom udaje się 
odnieść szereg sukcesów.

Tydzień V 
29 sierpnia-4 września

Kończy się walka o Stare Miasto. Niemcy przystępują do ostateczne-
go szturmu. Rozpoczyna się nacisk niemiecki na Powiśle. Trwają ciężkie 
walki na Sadybie. W Śródmieściu powstańcy kontrolują sytuację.

Tydzień VI
5-11 września

Po zaciekłych atakach niemieckich pada Powiśle. Dowództwo obro-
ny Czerniakowa obejmuje ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław”. Wzrasta 
napór niemiecki na Śródmieście Północne. W wyniku zawartego zawie-
szenia broni część ludności cywilnej Śródmieścia opuszcza miasto.

Tydzień VII
12-18 września

Siły niemieckie nasilają swe ataki na Czerniaków, chcąc ostatecznie 
odciąć powstańców od Wisły. W pozostałych dzielnicach działania są 
o wiele słabsze. Po dotarciu na Pragę 1 Dywizji LWP im. Tadeusza Ko-
ściuszki Niemcy wysadzają mosty na Wiśle. Kościuszkowcy podejmują 
próbę desantu na Czerniakowie i Żoliborzu. Samoloty amerykańskie 
dokonują dziennego zrzutu dużej ilości sprzętu nad walczącą War-
szawą. Niestety zrzut ma raczej charakter propagandowy, większość 
sprzętu trafia w ręce niemieckie.

         
Tydzień VIII

19-26 września

Kończy się walka na Czerniakowie. Powstańcy i „Berlingowcy” ulega-
ją miażdżącej przewadze nieprzyjaciela.

Wzmaga się niemiecki napór na Mokotów.
Na Żoliborzu na Kępie Potockiej ląduje desant 6 pp LWP. Przyczółek 

zostaje zlikwidowany przez Niemców.
Alianci dokonują ostatnich zrzutów dla walczącej Warszawy.
Zostaje utworzony Warszawski Korpus AK pod dowództwem gen. 

bryg. Antoniego Chruściela „Montera”.

Tydzień IX
26 września-2 października  

Po ciężkich walkach kapitulują kolejno Mokotów i Żoliborz. Niemcy 
rozbijają zgrupowanie partyzanckie w Puszczy Kampinoskiej. Po bitwie 
pod Jaktorowem część oddziałów partyzanckich wydostaje się z kotła. 
Śródmieście broni się przed atakami niemieckimi. Powstanie zbliża się 
do końca. Trwają rozmowy kapitulacyjne. 2 października, po 63 dniach 
walki, powstańcy kapitulują.

opr. Wojciech Stanaszek
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Jak to Piastowscy Strażacy odnaleźli „Kubusia”
Zbierając materiał do 3. numeru Powstańczego Czasu 

Piastowa, nie zakładaliśmy publikacji materiałów chrono-
logicznie wychodzących poza ramy czasowe okupacji. Jed-
nak temat ten jest na tyle ciekawy, że warto go przybliżyć 
szerszemu gronu mieszkańców. Wszak o samochodzie 
pancernym „Kubuś” słyszał każdy, ale już niewiele osób 
wie, że po wojnie odnaleźli go piastowscy strażacy. O tym 
fakcie pisała na łamach Rzeczpospolitej Janina Kulesza – 
Kurowska, która swój materiał prasowy oparła na relacji 
Ryszarda Jasińskiego. 

Lekki samochód opancerzony „Kubuś” powstał na cię-
żarówce Chevrolet model 157 o ładowności 3 t., który 
pochodził z przedwojennej Koncesjonowanej Wytwórni 
Samochodów „Lilpop, Rau i Loewenstein” S.A. w Warsza-
wie. Decyzja o jego budowie zapadła 8 sierpnia 1944 roku. 
Dowódca grupy bojowej Cyprian Odorkiewicz ps. „Krybar” 
powierzył to zadanie Walerianowi Bieleckiemu ps. „inż. 
Jan”. Szefem budowy samochodu został Józef Fernik ps. 
„Globus”, który z grupą współpracowników z Elektrowni, 
w warsztacie Stanisława Kwiatkowskiego ps. „Stach”, po-
łożonym przy ul. Tamka i Topiel za pomocą dostępnych 
narzędzi i blach wykonali wóz w niespełna dwa tygodnie. 
Samochód otrzymał imię „Kubuś”, który był pseudonimem 
żony Józefa Fernika, zmarłej podczas ucieczki z płonącego 
domu na Mariensztacie.  

Wóz bojowy „Kubuś” brał udział w dwóch przeprowadzo-
nych przez powstańców atakach na Uniwersytet Warszaw-

ski. Po nieudanej akcji wycofano go do bazy wypadowej na 
Okólniku. 6 września 1944 r. zgrupowanie „Krybar” pod na-
ciskiem Niemców opuściło Powiśle. Franciszek Kowalewski 
ps. „Franc”, żołnierz Kolumny Motorowej „Wydra” otrzymał 
rozkaz zniszczenia „Kubusia”. Ze stojącego w garażu pojaz-
du wymontował jedynie aparat zapłonowy z  przewodem 
wysokiego napięcia. Jednocześnie prowadzony niemiecki 
ostrzał doprowadził do zawalenia się dachu nad pomiesz-
czeniem, gdzie zaparkowano wóz bojowy.

Chcąc przedstawić jak najwierniejszy opis odnalezienia 
„Kubusia” przez piastowskich strażaków poniżej prezentu-
jemy fragmenty artykułu Janiny Kuleszy – Kurowskiej. 

„(…) W relacji udostępnionej mi przez autora, uczestnika 
i świadka pierwszego po wojnie odnalezienia „Kubusia”, zna-
lazłam wyjaśnienie losów tego pojazdu pancernego w okresie 
od 6 września 1944 r. do przełomu 1945/46. Inż. Ryszard Ja-
siński był w tym czasie członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piastowie, której komendantem był kpt. Tadeusz Chojnacki. 
Została wówczas zorganizowana spośród strażaków grupa 
pracowników, którzy zimą, na przełomie lat 1945/46, wzięli 
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udział w odgruzowaniu warsztatu samochodowego w  War-
szawie przy zbiegu ulic Tamki i Topiel. Tą grupą kierował sam 
kpt. Tadeusz Chojnacki. Roboty były prowadzone przez Wy-
dział Budowlany m. st. Warszawy pod nadzorem inż. arch. 
Janusza Kalbarczyka, mieszkańca Piastowa (był to znakomity 
łyżwiarz, olimpijczyk, przedwojenny i powojenny mistrz Polski 
w łyżwiarstwie torowym). Z ramienia Komisji Likwidacyjnej b. 
Armii Krajowej, która prawdopodobnie finansowała te prace, 
nadzorowali je: kpt. Tadeusz Janicki ps. „Czarny” – ostatni do-
wódca Batalionu „Miotła”, oraz kpt. Zenon Jaworski – b. na-
czelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. Oto relacja 
Ryszarda Jasińskiego: (…) wycofujący się w drugiej kolejności 
„Kubuś”, [z ataku na Uniwersytet Warszawski – przyp. D.D] 
osłaniający odwrót oddziałów powstańczych od strony pół-
nocnej części ul. Dobrej, już z tej drogi odwrotu nie mógł sko-
rzystać, gdyż Niemcy – mimo rozpaczliwej obrony powstań-
ców – opanowali górny odcinek Tamki. „Kubuś”, mając przed 
sobą odcięty odwrót, wjechał do warsztatu przy zbiegu ulic 
Tamka i Topiel, gdzie powstańcy zamierzali go spalić. Nie zdą-
żyli tego jednak zrobić, gdyż runął w tym czasie strop warszta-
tu, który go całkowicie zasypał.

Przedstawiona tu sytuacja wyklucza przyjęcie wersji, że „Ku-
buś” został spalony dnia 6 września 1944 r. w ogrodach przy 
ul. Okólnik. Dostępu do tego wozu pancernego powstańcy już 
nie mieli, gdyż leżał on przywalony gruzami warsztatu, w któ-
rym był naprawiany. Zasypanie to było jednocześnie przyczy-
ną jego ocalenia. (…) Stan ten został stwierdzony na przełomie 
zimy 1945 i 1946 r. , kiedy to osobiście uczestniczyłem w gru-
pie pracowników przy odgruzowaniu tego warsztatu. Podczas 
tych prac niespodziewanie odkryliśmy pod gruzami wóz pan-
cerny „Kubuś”, który nie posiadał żadnych śladów spalenia, 
ani przestrzelenia ścian. Odkryliśmy także dodatkowe, luzem 
rozrzucone boczne blachy osłonowe, wycięte palnikiem z jed-
nolitego arkusza blachy i zapewne przygotowane do budowy 
następnego wozu pancernego. Z chwilą odkrycia „Kubusia” 
kpt. Tadeusz Chojnacki sprowadził do warsztatu pana Wód-
kowskiego, prawdopodobnie uczestnika Powstania Warszaw-
skiego na Powiślu północnym, który potwierdził nasze przy-
puszczenia, że jest to powstańczy wóz pancerny „Kubuś”.

Po tym wydarzeniu prace przy odgruzowaniu zostały prze-
rwane na tydzień. Kiedy po tej przerwie wznowiliśmy prace, 
„Kubusia” na terenie warsztatu już nie było. Jedynym śladem 
po naszym odkryciu pozostały cztery boczne blachy osłono-
we. Potajemne usunięcie powstańczej pancerki „Kubuś” spo-
wodowane było zapewne obawą, że władze Bezpieczeństwa 
w tej sytuacji mogą wstrzymać wszelkie prace na terenie. 
Z uwagi na to, że odnaleziona pancerka, pomimo przywale-
nia gruzem, zachowała sprawny układ jezdny, istniała jeszcze 
wówczas techniczna możliwość przeholowania ciężkiego wra-
ku „Kubusia” przy pomocy drugiego pojazdu na inne miejsce 
postoju. Zapewne tym sposobem pancerka „Kubuś” została 
wówczas przeciągnięta z warsztatu przy zbiegu ulic Tamka 
i Topiel na teren pobliskiego ogrodu, ciągnącego się od za-
budowań przy ul. Okólnik aż do ul. Instytuckiej (…) będącej 
przedłużeniem ul. Topiel w kierunku południowym (za Tam-
ką). Przebywał on tam do czasu jego oficjalnego odnalezienia. 
Właśnie w tym okresie został on tam spalony i podziurawiony 
kulami przez „nieznanych sprawców”, gdyż uszkodzenia te zo-
stały stwierdzone w czasie tego powtórnego odnalezienia. (…) 
Ze względu na specyficzny klimat ówczesnych stosunków poli-
tycznych z nikim nigdy na temat naszego pierwotnego odkry-
cia powstańczej pancerki „Kubuś” na terenie warsztatu przy 
ul. Tamka, róg Topiel nie mówiliśmy. Możliwe, że moje obecne 
wyjaśnienia są jedynymi informacjami, dotyczącymi miejsca 
pobytu pancerki „Kubuś” w okresie od września 1944 r. do 
zimy 1945/46.”

opr. Daniel Dalecki
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Replika „Kubusia” w Muzeum Powstania Warszawskiego 
wykonana przez Juliusza Siudzińskiego



Cmentarz wojenny
w Tworkach  

Na terenie  szpitala w Pruszkowie – Tworkach znajduje się 
cmentarz założony w 1924 r. Jest to miejsce spoczynku wielu 
osób, lecz nie wszystkie były związane ze szpitalem. Znajduje 
się tam duża kwatera ofiar terroru hitlerowskiego. Pogrzeba-
ni są tu żołnierze i ludność cywilna z Powstania Warszawskie-
go, którzy przeszli przez obóz Dulag 121.

Od 6 sierpnia do 10 października 1944r. na terenie Zakła-
dów Naprawczych Taboru Kolejowego działał obóz przejścio-
wy dla ludności cywilnej wysiedlanej z Warszawy. Według sza-
cunków przeszło przez niego około 650 tys. osób. Po upadku 
Powstania Warszawskiego, również powstańcy byli tam kie-
rowani. Stąd wywożono ich do obozów koncentracyjnych. 
Los niektórych powstańców dokonał się w tym właśnie obo-
zie. Zostali oni pochowani na tworkowskim cmentarzu. 

Groby w kwaterze ofiar terroru hitlerowskiego są w formie 
mogił zbiorowych oraz indywidualnych pochówków. Mogiły 
zbiorowe obwiedzione są betonowym obramowaniem i niski-
mi, również betonowymi krzyżami. Na nich znajdują się naj-
częściej dwie tabliczki. Groby indywidualne mają nagrobki lub 
tylko metalowe krzyże. W południowo-wschodnim narożniku 
kwatery znajduje się tablica „Bohaterom poległym w Powsta-
niu Warszawskim Cześć Ich Pamięci.  Pogrzebanych jest tutaj 
426 osób.

opr. Wojciech Stanaszek
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Józef Kulesza 
ur. 16.12.1921 r. 
Podporucznik, ps. ”Mały 

Dżo”, żołnierz Oddzia-
łu Osłonowego Tajnych 
Wojskowych Zakładów 
Wydawniczych, następnie 
w Zgrupowaniu  „ Krybar ”. 
Odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych. Po zakończeniu 
walk więzień stalagu Lams-
dorf, i oflagu Gross- Born. 
W 1947 wrócił do Polski.  
Zmarł 12lutego 2003 r. 
Mieszkaniec  Piastowa. 

Piotr Kulesza 
ur. 29.06.1924 r. 
Kapral, podchorąży 7. Pułku 

Piechoty „Garłuch”, bateria arty-
lerii pułkowej. Poległ 1 sierpnia 
1944 r. podczas ataku na lotni-
sko Okęcie . Mieszkaniec Piasto-
wa. 

Tadeusz Kulesza
ur. 28.10.1926 r.
Kapral, podchorąży 7. puł-

ku piechoty „Garłuch”, bate-
ria artylerii pułkowej. Poległ 
w dniu 1 sierpnia 1944 r. 
podczas ataku na lotnisko 
Okęcie. Mieszkaniec Piasto-
wa.

Janina Kurowska 
ur. 10.09.1919 r.
ps. ”Janka”, podporucznik 

Armii Krajowej, major Woj-
ska Polskiego, w Powstaniu 
Warszawskim w Biurze In-
formacji i Propagandy. 

Po zakończeniu działań 
wojennych  znalazła się 
w  Stalagu Lamsdorf, Alten-
burg oraz Molsdorf. 

Po wojnie wróciła do Pol-
ski .

Honorowy Obywatel Mia-
sta Piastowa. Zmarła 21 
września 2014 r.

Szczepan Madej
 ur.17.10.1920 r.
ps. ”Suchy”, ”Ford”
Strzelec, żołnierz Grupy 

Bojowej „Krybar” 
Powiśle, pluton 1105 Ko-

lumny Motorowej „Wydra”, 
dwukrotnie ranny, zmarł 
16 grudnia 2009 r. Miesz-
kaniec Piastowa.

Kazimierz Gałkowski ps. 
„Michał”, ur.1920 r. 

Uczęszczał do Szkoły Po-
wszechnej im. Stanisława Sta-
szica w Piastowie, której został 
absolwentem w 1934 roku. 
Dalszą naukę kontynuował 
w szkole zawodowej w War-
szawie. W  latach 1931 – 1935 
aktywnie działał w 21. Mazo-
wieckiej Drużynie Harcerskiej 
w Piastowie. W latach 30–tych 

wyprowadził się z Piastowa. W czasie okupacji działał 
w ruchu oporu w ramach struktur AK. 2 czerwca 1944 r. 
został aresztowany, następnie torturowany na Pawiaku. 
30 lipca 1944 r. poniósł śmierć w płomieniach podpalo-
nego przez Niemców wagonu z więźniami na stacji kole-
jowej w Skierniewicach. 

Wiktor Idzikowski, ur. 1917 r. 
Nie zachowały się informacje 

o  dzieciństwie i latach młodzień-
czych Wiktora Idzikowskiego. Swoją 
młodość spędził w Piastowie, gdzie 
uczęszczał do szkoły. Od najmłod-
szych lat związany z harcerstwem. 
Od 1928 roku był szeregowym człon-
kiem, by od 1931 roku zostać zastę-
powym 21. Mazowieckiej Drużyny 
Harcerskiej w Piastowie. Od 1936 roku był przybocz-
nym 136. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej we Wło-
chach. We wspomnieniach kolegów zachował się jako 
sumienny i wzorowy kolega. W październiku 1939 roku 
przystąpił do działań konspiracyjnych, co zakończyło się 
aresztowaniem przez Gestapo i osadzeniem w obozie 
w Oświęcimiu, gdzie zginął.

Zbigniew Krysiewicz ps. „Zbigniew Pakuła”
Urodził się w Warszawie w 1920 

roku, lecz dzieciństwo i młodość 
spędził w Piastowie. Ukończył szkołę 
powszechną im. Stanisława Staszica 
w Piastowie. Miał szczególne zdolno-
ści do rysunku i kreślarstwa, stąd de-
cyzja o pobieraniu nauki na Kursach 
Kreślarskich u Gajewskiego w War-
szawie. Od 1933 roku był harcerzem 
w 21. Mazowieckiej Drużynie Harcer-

skiej w Piastowie. W harcerstwie piastował funkcję za-
stępowego i członka Rady Drużyny. Podczas okupacji 
Zbigniew Krysiewicz nie przebywał w Piastowie. Działał 
w oddziałach AK, w grupach dywersyjnych „Wachlarza” 
na Wileńszczyźnie. Po aresztowaniu 1 sierpnia 1942 
roku został rozstrzelany koło Nieświeża. 

Kazimierz Okrasiński 
urodził się w Łodzi, 13 sierp-

nia 1913 roku. Od 1929 roku 
działał w 21. Mazowieckiej 
Drużynie Harcerskiej w Piasto-
wie. Podczas swojej przygody 
w harcerstwie pełnił od 1931 
roku funkcję przybocznego, 
a następnie od 1934 roku do 
1935 roku był jej drużyno-
wym. Zamiłowaniem Kazimie-
rza Okrasińskiego była muzyka organowa. Sam chętnie 
grał na skrzypcach. Po odbyciu służby wojskowej po-
wrócił do Piastowa i podjął pracę w kolejnictwie, gdzie 
zastała go wojna. W czasie okupacji był żołnierzem AK 
działającym w komórce dywersyjnej w PKP. Działalność 
Kazimierza Okrasińskiego została zdekonspirowana i 
12 września 1940 roku był aresztowany. Więziono go 
na Alei Szucha oraz na Pawiaku, gdzie był poddawany 
torturom przez Gestapo. Zesłany do Oświęcimia, gdzie 3 
maja 1941 roku został zamordowany. 

Eugeniusz Skokowski, urodził 
się 6 stycznia 1922 r. w War-
szawie. Z Piastowem związany 
od 1928 roku aż do śmierci. 
W 1939 roku ukończył Państwo-
we Gimnazjum im. Tomasza 
Zana w Pruszkowie. Od 1932 
roku należał do harcerstwa, 
będąc aktywnym członkiem 21 
Mazowieckiej Drużyny Harcer-
skiej w Piastowie. Od 1935 roku 
był harcerzem 80. Mazowieckiej 
Drużyny Harcerskiej w Pruszko-
wie. W czasie działań wojennych był członkiem „Sza-
rych Szeregów” i żołnierzem AK 6 Rejonu VII Obwodu 
„Obroża”. 8 lutego 1944 roku został aresztowany wraz 
z czterema innymi członkami konspiracji w czasie taj-
nego zebrania w lokalu przy ul. Grójeckiej w Warsza-
wie. Osadzony na Pawiaku, tam rozstrzelany między 
marcem a kwietniem 1944 roku.

Henryk Sobolewski, 
ur. 24.06.1920 r. Ukończył Szkołę 
Powszechną im. Stanisława Sta-
szica w Piastowie, a następnie 
Gimnazjum im. Joachima Lelewe-
la, zdając tzw. małą maturę. Od 
1935 roku był harcerzem w  21. 
Mazowieckiej Drużynie Harcer-
skiej w Piastowie. W czasie oku-
pacji działał w szeregach AK. 15 
sierpnia 1941 roku został areszto-
wany przez Niemców i osadzony 

na Pawiaku, gdzie w kwietniu 1943 roku został zamor-
dowany. 

Michał Sopliński ps. „Wła-
dek” ur. 24 marca 1924 r. Od 
dziecięcych lat wychowywał 
się w Piastowie, gdzie ukoń-
czył Szkołę Powszechną im. 
Stanisława Staszica w Pia-
stowie. Naukę kontynuował 
w  Zawodowej Szkole mecha-
nicznej w Warszawie. W la-
tach 1936 – 1939 był czynnym 
harcerzem w 21. Mazowiec-
kiej Drużynie Harcerskiej w 
Piastowie. W okresie okupacji związał się z grupą bo-
jową Związku Walki Młodych okręgu Lewa Podmiejska. 
Działalność konspiracyjną przerwała wpadka i aresz-
towanie 3 stycznia 1945 r. Wraz z grupą kolegów po 
torturach zostali zamordowani w lasach sękocińskich 
9 stycznia 1945 r. 

Jerzy Wojciech Zakrzewski 
ps. „Orsza” ur. 13 maja 1922 
r. Był wychowankiem Gim-
nazjum Wojciecha Górskiego 
w Warszawie. Należał do 150. 
Mazowieckiej Drużyny Har-
cerskiej w Piastowie. Ukończył 
konspiracyjną Szkołę Podcho-
rążych jako kapral podchorąży 
„Orsza”. We wrześniu 1939 r. 

wraz z innymi harcerzami z Piastowa brał czynny udział 
w działaniach obronnych, początkowo w ramach Har-
cerskiego Pogotowia Wojennego, a następnie jako 
ochotnik w szeregach Wojska Polskiego – odwody 1 
DAK. W czasie okupacji brał udział w walkach prowa-
dzonych w ramach Szarych Szeregów i 7. Pułku Pie-
choty Legionów AK „Garłuch”, a także na kielecczyźnie 
w oddziałach Batalionów Chłopskich. Poległ w nierów-
nej walce 3 lipca 1944 r. pod Ołtarzewem w czasie kon-
wojowania broni z Puszczy Kampinoskiej. Pochowany 
na starym cmentarzu na Żbikowie. 



Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Piastowie w okresie okupacji

Odradzająca się po 123 latach Polska na nowo musiała tworzyć 
zręby działalności nie tylko ustrojowej, ale także w sferze i dziedzi-
nie społeczno-bytowej człowieka. W wielu miejscowościach, w tym 
i Piastowie powstał szereg organizacji mających na celu działanie 
w sferze niezbędnej dla społeczeństwa. W naszym mieście oprócz 
harcerstwa, ochotniczych straży pożarnych, czy instytucji spółdziel-
czych, możemy dopisać utworzenie w 1936 roku pierwszego koła 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Skupiało ono wokół siebie osoby 
związane przede wszystkim ze służbą zdrowia. W Piastowskim Ar-
chiwum Miejskim zachował się maszynopis z 1978 r. autorstwa lek. 
med. Janiny Gajdowskiej poświęcony 40–letniej historii działalności 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Piastowie. Dziś chcemy zaprezen-
tować z tego obszernego tekstu fragment poświęcony czasom oku-
pacji. 

„(…) Tuż przed wrześniem 1939 r. drużyna medyczno – sanitarna PCK 
pełniła dyżury przez całą dobę w Ubezpieczalni Społecznej, która mie-
ściła się w domu przy ul. Lwowskiej na parterze (obecnie cukiernia). 
Część ratowników pełniła dyżury na dworcu kolejowym, udzielała po-
mocy transportom wojskowym i ludności przejeżdżającej. 

Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie drużyna medyczno 
– sanitarna została oficjalnie rozwiązana, członkowie zdali sprzęt i 
umundurowanie, a dokumenty w większości zniszczono, aby nie dosta-
ły się w ręce wroga. 

Członkowie nadal prowadzili intensywną działalność. Z inicjatywy 
Wacława Grabowskiego uruchomiono dwie kuchnie, jedna przy ul. 11 
Listopada w baraku prowadziła ją Janina Biedrzycka po mężu Dura-
nowska, gotowała obiady dla dzieci szkoły Powszechnej nr 1, druga 
była w Stacji opieki nad Matką i Dzieckiem przemianowanej potem na 
Ośrodek Zdrowia, gotowała obiady dla dzieci ze szkoły nr 2, prowadzi-
ła ją Janina Gabarska. W kuchni pracowała honorowo młodzież PCK 
między innymi: Janina Jarocińska, Barbara Szymczyk – Fronckiewicz, 
Włodzimierz Szymczyk, Jerzy Fiutowski, Anna Pawalec – Szubert, potem 
lekarze i jej brat Zbyszek, Roma Sobocińska – Faltin, Krystyna Daszyń-
ska, Jadwiga Banasiak – Mijasowa, melania Pałgan, Halina Ostromęc-
ka – Gałkowska, Krystyna Szurmak – Hanuszowa, Zofia Chruściak – 
Najbergowa, Danuta Dessau, Danuta Malinowska, Barbara Nowak. Na 
terenie Piastowa prócz tego działały kuchnie społeczne w których pra-
cowały członkinie PCK między innymi kuchnia nr 5 przy ul. Krakowskiej 
prowadzona była przez jakiś czas przez Michalinę Demelową, potem 
kuchnia przekazana Radzie Głównej Opiekuńczej, w okresie Powstania 
Warszawskiego wydawała około 500 obiadów dziennie dla ludności 
wychodzącej w Warszawy. 

W pierwszych dniach 1940 roku przywieziono do Piastowa około 100 
osób wysiedlonych z Poznania. Gmina przydzieliła im mieszkanie pro-
wizoryczne w dawnym pałacu przy ul. Godebskiego 3 po parę rodzin 
w pomieszczeniu. Członkowie Koła PCK zdobywali dla nich ze zbiórek 
ubranie, pościel i najpotrzebniejsze przedmioty i sprzęty. W budynku 
parterowym zorganizowano kuchnię, w której wysiedleni otrzymali wy-
żywienie. Pracownicy Ośrodka Zdrowia dr. Mieczysław Kosiński, piel. 

dypl. Maria Murza – Mucha, piel. dypl. Aniela Zabłocka sprawowali nad 
nimi opiekę lekarską i pielęgniarską, pomagali w zdobywaniu żywności 
i leków. Członkowie koła PCK prowadzili ochronkę dla dzieci wysiedlo-
nych. W późniejszym okresie kuchnia przy ul. Godebskiego wydawała 
obiady nie tylko najbliższym podopiecznym ale także biednej ludności 
Piastowa.

W sierpniu 1940 r. z inicjatywy Wacława Gabarskiego Zarząd Głów-
ny PCK w Warszawie przydzielił pod opiekę kołu PCK w Piastowie 20 
osobową grupę rekonwalescentów – inwalidów wojennych. Zostali oni 
zakwaterowani przy ul. Lenartowicza 3 i Dworcowej 4. Opiekunami ich 
były Karolina Fiutowska, później Pińska i Cybulska Zofia. Z inicjatywy 
dr Mieczysława Kosińskiego został zawiązany Komitet Opieki nad In-
walidami, który wystąpił z apelem do mieszkańców Piastowa o pomoc 
finansową na utrzymanie inwalidów. Społeczeństwo ofiarnie poparło 
tę akcję. Czerwony Krzyż przekazał dla inwalidów przydziały żywności. 
Powoli część inwalidów rozjechała się do rodzin, część otrzymała pracę 
w fabryce „Tudor” i „Piastów” oraz w Polskim Monopolu Tytoniowym i 
w browarze Habarbusch i Schille. 

W 1940 roku został wybrany nowy zarząd Koła Starszych PCK w Pia-
stowie. Prezesem został nadal dr Mieczysław Kosiński, sekretarzem 
Anatol Cybulski, skarbnikiem Wacław Burdzyński. Prowadzono nadal 
szkolenia sanitarno-ratownicze, gromadzono leki i środki opatrunko-
we.  

W Ambulatorium Lekarskim przy fabryce „Tudor”, które prowadził 
dr Mieczysław Kosiński, z przydzielonych materiałów opatrunkowych, 
zatrudnione pielęgniarki Maria Frankowska i Józefa Pracer wyrabiały 
opatrunki indywidualne, które następnie wożono do szpitala w Twor-
kach celem sterylizacji. Łącznie w okresie okupacji wykonano około 
2000 opatrunków indywidualnych. Piel. dypl. Maria Frankowska była 
bardzo aktywnym działaczem w służbie medyczno–sanitarnej, również 
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prowadziła szkolenia sanitarne z ramienia PCK. Zginęła w Powstaniu War-
szawskim w gmachu PKO, gdzie mieścił się szpital powstańczy.

(…) Członkowie PCK opracowali listę jeńców wojennych w niemieckich 
obozach, którzy byli mieszkańcami Piastowa, a następnie poprzez Komitet 
Opieki nad Inwalidami i Jeńcami Wojennymi członkowie PCK zorganizo-
wali zbiórkę żywności, przy dużej pomocy ze strony fabryki „Tudor” i wy-
słali w grudniu 1940 r. do obozów jenieckich 50 paczek żywnościowych, 
każda wagi około 4 kg. wg opracowanego wykazu nazwisk. 

W grudniu 1940 r. koło PCK zorganizowało akcję werbunkową członków 
wspierających PCK pod hasłem „W czasie świąt wszyscy do szeregów PCK”. 
Listy członków wspierających były przyjmowane z Ośrodku Zdrowia w sie-
dzibie Zarządu PCK, jak również w aptece w Piastowie. 

W pierwszych miesiącach 1941 r. miały być rozwiązane wszystkie pla-
cówki terenowe PCK, wprowadzono placówki opiekuńcze przekazane 
pod opiekę Radzie Głównej Opiekuńczej. RGO została zorganizowana już 
w 1940 r. przewodniczącym został dr Stanisław Makowski, sekretarzem 
Jan Manuszak, siedzibą RGO był urząd gminny w Piastowie. RGO również 
zajmowała się rozdziałem przydzielonych ubrań i żywności dla najbied-
niejszych. W tej akcji współpracowali: Zofia Goślicka, Barbara Chodecka 
i inż. Chocian.

W dniu 20 marca 1941 roku  Anatol Cybulski – sekretarz koła PCK w Pia-
stowie przekazał pieczątki i wszystkie dokumenty w Biurze Oddziału PCK 
w Warszawie. Odtąd placówki wraz z dotychczasowym personelem obję-
ła Rada Główna Opiekuńcza, a szkolenie sanitarno–ratownicze przepro-
wadzono konspiracyjnie, najczęściej w Ośrodku Zdrowia przeniesionym 
przez gminę do budynku Grodeckich przy ul. Bohaterów Warszawy 17. 
Jeden pokój zajmowała służbowo Aniela Zabłocka – Manuszakowa ps. 
„Nadzieja” z którą nawiązała ścisły kontakt Władysława Krygierowa ps. 
„Ciocia”, komendantka Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej na teren 
Piastowa. Odtąd Ośrodek stał się głównym lokalem szkoleniowym, maga-
zynem leków, opatrunków osobistych i bandaży.

Kierownikiem Ośrodka Zdrowia był dr Stanisław Makowski, pracowały 
pielęgniarki dyplomowane Maria Murza – Mucha i Aniela Zabłocka – Ma-
nuszakowa oraz wielu lekarzy i pielęgniarek dla uzyskania zaświadczenia 
o zatrudnieniu. Szkolenia konspiracyjne przeprowadzali dr Kosiński Mie-

czysław i piel. Aniela Zabłocka. W szkoleniach tych z zakresu pierw-
szej pomocy uczestniczyły: Emilia Korduba – Kaczmarek ps. „Ra-
wicz” położna, Irena Korduba – Taczewska ps. „Halszka” studentka 
medycyny na Tajnym Uniwersytecie, Janina Biedrzycka – Duranow-
ska ps. „Ewa”, Janina Jańczak, Kiepurska obecne lekarz chirurg, He-
lena Skokowska – Kwiatkowska i inne. Prowadzono szkolenie w gru-
pach po pięć sanitariuszek. W czasie zajęć praktycznych szyto torby 
sanitarne i wyposażano je w środki opatrunkowe. Niektóre grupy 
szkoliła położna Emilia Korduba – Kaczmarek ps. „Rawicz” w domu 
Michaliny Demelowej ps. „Anna” przy ul. Mazurskiej 8 i dr Jadwiga 
Białecka we własnym domu przy ul. Dygasińskiego 23, która poza 
tym objęła opieką lekarską członków WSK AK. 

W szkoleniach konspiracyjnych z zakresu ratownictwa również 
brały udział: Zofia Chruściak – Najbergowa ps. „Ona”, dr Zofia Ko-
sińska stomatolog, Danuta Demel ps. „Grażynka”, Danuta Dessau, 
Hanna Żbikowska, Antonina Marska, Krystyna Zakrzewska, Jadwiga 
Mormon, Basia Skrzyńska wg relacji Władysławy Krygier, oraz Ma-
ria Sadowska ps. „Diana”, Józefa Skawińska ps. „Jaśkiewicz”, Maria 
Myśliborska ps. „Krzywda”, Leokadia Zaborowska, Irena Krzewińska 
ps. „Irys”, Regina Trzepińska. 

Poza szkoleniem drużyna sanitarna WSK AK przygotowywała 
suchary i żywność dla przyszłych podopiecznych. W czasie wybu-
chu Powstania Warszawskiego służba sanitarna była zgrupowana 
w paru punktach i czekała na rozkazy. 

Od 6–7 sierpnia 44 r. zaczęli napływać do Piastowa mieszkańcy 
Woli wypędzeni po zajęciu jej przez Niemców. W Ośrodku Zdrowia 
zgromadzono sanitariuszki i personel. Poza udzielaniem pomocy 
rannym i chorym, gotował on zupy, które wynoszono na szosę war-
szawską i rozdawano uchodźcom. 

Przy pomocy RGO, PCK i Spółdzielni Społem założono dodatkowe 
kuchnie, z których każda wydawała około 400 – 500 porcji dziennie, 
złożonych z zupy i chleba, dzieciom starano się zapewnić mleko od 
miejscowych gospodarzy. Prowadziły kuchnie między innymi Maria 
Myśliborska w domu Grodeckich, Regina Trzebińska przy gminie.

Po Powstaniu Warszawskim szpitale miały być ewakuowane 
z Warszawy. Dzięki interwencji dr Stanisława Makowskiego i leka-
rza powiatowego dr Pęzińskiego, szef sanitarny SS w Tworkach zde-
cydował o umieszczeniu niektórych szpitali w budynkach fabryki 
„Tudor”. Wydał on rozkaz rozminowania fabryki i przydzielił 50000 
złotych dr Makowskiemu na utrzymanie szpitali ewakuowanych. 

Wtedy na polecenie Władysławy Krygier, sanitariuszki pomaga-
ły porządkować sale fabryczne na przyjęcie szpitali, potem pełni-
ły dyżury przy chorych. Wychodzącym ze szpitala chorym przygo-
towywały paczki żywnościowe i ubrania na drogę. Organizowano 
również legalne legitymacje z meldunkiem w Piastowie dla chorych, 
które dostarczał pracownik gminy Kowalski. Szpitale po odzyskaniu 
niepodległości w 1945 r. zostały przeniesione częściowo do Warsza-
wy, częściowo do Milanówka.

Z powodu szerzących się przypadków chorób zakaźnych, szcze-
gólnie duru brzusznego i plamistego, dr Mieczysław Kosiński przy 
pomocy członków PCK zorganizował na zlecenie RGO szpital zakaź-
ny w  budynku liceum ogólnokształcącego, w którym znajdowało 
pomoc i opiekę wielu warszawiaków. Dyrektorem szpitala był dr 
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Maksymilian Miedziszewski, ordynatorem dr Stefan Świątecki. Szpital 
obejmował wysoki parter i I piętro, w suterynie były pomieszczenia go-
spodarcze. W szpitalu między innymi pracowali: Emilia Korduba – prze-
łożona pielęgniarek, jej siostra Irena, Helena Świerczyńska, intendentem 
był Borys Witman, kucharką artystka malarka z Warszawy, Nestero-
wicz Anna. Pracowała również Pawelec Anna „Aldona”, później lekarz 
medycyny. Przy szpitalu był punkt dezynfekcyjny prowadzony przez 2 
pracowników. Chorych najwięcej przywożono ze szpitala w „Tudorze”. 
Jednej nocy przywieziono dużą grupę chorych z Warszawy, zasypanych 
gruzem, z których zmarło 17 osób. W szpitalu było trzech chłopców 4, 
5 i 9 lat z powstania. dzieci batalionu, jeden z nich chorował na dur 
plamisty. Poza chorymi w szpitalu ukrywali się uchodźcy z Warszawy 
i nawet żydzi jako „chorzy”, ponieważ Niemcy nigdy nie przekroczyli 
progu szpitala zakaźnego z obawy przed zarażeniem się. Szpital istniał 
od października 1944 r. do marca 1945 r. W maju przejął kierownictwo 
szpitala dr Mieczysław Kosiński celem przeprowadzenia jego likwidacji, 
a kilka dokumentów szpitala i pieczątkę zachował do chwili obecnej. 

Osobnym rozdziałem jest praca lekarzy i pielęgniarek z Piastowa, 
dawnych działaczy PCK w obozie przejściowym w ZNTK w Pruszkowie, 

po Powstaniu Warszawskim. Pomoc ta była raczej doraźna: między 
innymi dr Mieczysław Kosiński razem z Brunonem Lewandowskim za-
wieźli samochodem zupę ze stołówki fabryki „Tudor” w dniach 8 – 10 
sierpnia. Potem dr Kosiński otrzymał stałą przepustkę i chodził codzien-
nie po południu zabierając ze sobą materiały opatrunkowe i lekarstwa, 
których duży zapas był zgromadzony w ambulatorium przy fabryce 
„Tudor”, udzielając pomocy rannym i chorym. Dr Stanisław Makowski, 
jako przedstawiciel RGO przekazał do obozu duże ilości opatrunków, 
leków i żywności. Lekarze pracujący w obozie przejściowym w Pruszko-
wie bardzo często wystawiali fałszywe zaświadczenia o ciężkiej choro-
bie i konieczności umieszczenia w szpitalu, o chorobie zakaźnej i pod 
tą pokrywką pielęgniarki i sanitariusze wynosiły ludzi z obozu, żeby uła-
twić im ucieczkę. Stałą przepustkę miała również pielęgniarka Podol-
ska, która razem z Anielą Zabłocką – Manuszakową udzielały pomocy 
rannym i chorym.”
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Należy pamiętać, że w letnie, 
upalne dni zmienia się nasza ak-
tywność i sposób odżywania. Czu-
jemy się bardziej ociężali, szybciej 
się męczymy, mamy problemy 
z koncentracją, apetyt nie dopi-
suje, więc często zapominamy 
o jedzeniu. Lekkostrawna, dobrze 
zbilansowana dieta pozwoli nam 
bardziej cieszyć się ze słonecz-
nych dni. 

Co jeść, gdy temperatura prze-
kracza 30 stopni?

Podczas ciepłych dni możemy 
jeść mniej niż w dni mroźne, po-
nieważ mamy trochę wolniejsze 
tempo przemiany materii. Jednak 
bez względu na temperaturę i wa-
runki atmosferyczne, energię z po-
żywienia powinniśmy dostarczać 
naszemu organizmowi regular-
nie. Pomimo spadku apetytu na-
dal przestrzegamy podstawowej 
zasady zdrowej diety i jemy pięć 
razy dziennie w równych odstę-
pach czasu (co trzy godziny). Omi-
janie posiłków może skończyć się 
kumulacją jedzenia na  wieczór, 
co nie jest korzystne dla nasze-
go układu pokarmowego i figury. 
Wysoka temperatura na zewnątrz 
może wpływać na modyfikacje ja-
kościowe w naszym menu. Warto 
jeść potrawy, które nie obciążają 
naszego układu pokarmowego, 
czyli lekkostrawne, niepowodu-
jące efektu dodatkowego roz-
grzania organizmu. Ponieważ za-
potrzebowanie na płyny rośnie, 
oprócz przyjmowania dużej ilości 
wody komponujmy posiłki z pro-
duktów, które zawierają dużą jej 
ilość, np. z warzyw, owoców, mle-
ka i produktów mlecznych.

Śniadania

Jeszcze przed pierwszym po-
siłkiem warto wypić szklankę 

wody, aby uzupełnić płyny utra-
cone z potem podczas upalnej 
nocy. Dobrym pomysłem jest 
spożycie na śniadanie porcji mle-
ka lub napoju mlecznego – jogur-
tu lub orzeźwiającego kefiru czy 
maślanki. Najlepiej wybierać te 
naturalne i kierować się zasadą, 
że im krótsza jest lista składni-
ków na opakowaniu, tym produkt 
jest zdrowszy. Jogurty owocowe 
mają zazwyczaj więcej cukru niż 
owoców, a znajdujący się w nim 
wsad owocowy nie ma nic wspól-
nego ze świeżą truskawką czy 
brzoskwinią. W składzie znajdują 
się także niepotrzebne barwniki 
i aromaty. Oczywiście niezbędny 
jest dodatek produktów boga-
tych w węglowodany. Do napoju 
mlecznego dobrze więc dołączyć 
owoc (np. truskawki, maliny, ja-
gody, brzoskwinię) oraz trochę 
płatków z pełnego ziarna; otrę-
bów czy płatków owsianych. 
Unikajmy wszelkich płatków do-
sładzanych, czekoladowych, mio-
dowych – mają mnóstwo kalorii, 
dużo cukru, a często też wzbo-
gaca się je solą i tłuszczem. Tak 
skomponowane śniadanie jest 
źródłem pełnowartościowego, 
lekkostrawnego białka, dostarczy 
nam energii do pracy i aktywno-
ści na pierwsze godziny dnia, nie 
obciąży za bardzo żołądka, wspo-
może pracę układu pokarmowe-
go (dzięki wysokiej zawartości 
błonnika) i  nawodni organizm, 
gdyż w skład posiłku wchodzą 
produkty zawierające sporo pły-
nów (owoce i napoje mleczne). 
Drugie śniadanie powinno być 
lekką przekąską podtrzymującą 
odpowiedni poziom energii przed 
głównym posiłkiem. Trzy godziny 
po pierwszym śniadaniu może-
my zjeść chudy serek twarogowy 
lub homogenizowany naturalny, 
z pieczywem oraz warzywami lub 
owocem.

Obiad

Ten posiłek przypada w po-
łowie dnia, gdy temperatura na 
zewnątrz sięga zenitu. Pomimo że 
możemy odczuwać znikomy głód, 
nie omijajmy obiadu. Aby był on 
lekki, jego podstawą powinny 
być warzywa. Na obiad zjedzmy 
dwie z czterech zalecanych przez 
specjalistów dziennych porcji 
(za porcję uważa się np. średniej 
wielkości pomidora, paprykę czy 
marchewkę). Warzywa to bogac-
two witamin i składników mine-
ralnych, m.in. szczególnie po-
trzebnych naszemu organizmowi 
latem: beta-karotenu, witaminy C 
i potasu. Zawartość w diecie od-
powiedniej ilości beta-karotenu 
wpływa na powstawanie ładnej 
opalenizny, jest to bowiem najsil-
niejszy barwnik z grupy karoteno-
idów, działający na koloryt skóry. 
Witamina C reguluje w skórze 
wytwarzanie melatoniny, której 
nadmiar tworzy ciemne plamy na 
odsłoniętych częściach ciała wy-
stawionych na działanie promie-
ni słonecznych. Potas natomiast 
pomaga w redukcji pojawiającej 
się podczas upałów opuchlizny, 
ponieważ ma działanie antago-
nistyczne w stosunku do sodu 
(mogącego powodować zatrzy-
mywanie wody w organizmie). 
Poza tym, ze względu na dużą 
zawartość wody (nawet 95%!), 
warzywa mogą częściowo uzu-
pełniać zapotrzebowanie organi-
zmu na płyny. Ponieważ wysoka 
temperatura potraw bardziej nas 
rozgrzewa, obiad latem może 
być daniem na zimno. Warto jeść 
przede wszystkim sałatki będą-
ce kompozycją różnych warzyw 
i dodatków. Podstawą sałatki po-
winna być niskoenergetyczna sa-
łata, pomidory, ogórki, papryka, 
marchew, rzodkiewki, dodatkami 
zaś oliwki, kukurydza, groszek, ka-
pary, suszone pomidory w oliwie. 
Do rozdrobnionych warzyw moż-
na dodać trochę sera (np. dwa 
cienkie plasterki żółtego lub fety 
albo mozzarelli), tuńczyka z pusz-
ki (w sosie własnym), gotowane, 
posiekane jajko czy kilka plaster-
ków chudej wędliny. Aby sałatka 
nie była „sucha”, a przyswajalność 
beta-karotenu większa, moż-
na skropić ją oliwą z oliwek (lub 
olejem słonecznikowym, rzepa-
kowym, z pestek winogron). Aby 
obiad był pełnowartościowy, do 
sałatki można dodać garść ryżu 
brązowego lub makaronu razo-
wego albo spożyć ją z kromką ra-
zowego pieczywa. Dobrym pomy-
słem na obiad jest również zupa 
na zimno, czyli chłodnik z  kefiru 
i  warzyw z dodatkiem gotowa-
nego jajka. Unikajmy natomiast 
potraw ciężkostrawnych, sma-
żonych w  głębokim tłuszczu, fast 
foodów – będą obciążać przewód 
pokarmowy, wydłużać procesy 

trawienne, co spowoduje więk-
sze uczucie ciężkości i zmęcze-
nia. Nie używajmy również dużej 
ilości ostrych przypraw; pieprzu, 
ostrej papryki i chili, które mają 
działanie rozgrzewające. Należy 
również ograniczyć spożycie soli. 
Pomimo że nasz organizm traci 
dużo sodu wraz z potem, to nad-
miar tego składnika przyjmowa-
nego właśnie z solą może wpłynąć 
na zatrzymywanie wody w organi-
zmie i puchnięcie np. kostek.

Podwieczorek

To kolejna przekąska podtrzy-
mująca odpowiednią kondycję 
i  poziom energii w organizmie 
w  ciągu dnia, jeżeli – oczywiście 
– jest to posiłek odpowiednio 
skomponowany. Dobrym po-
mysłem jest wypicie o tej porze 
szklanki orzeźwiającego kefiru 
lub maślanki z  dodatkiem zmik-
sowanego owocu. Dla osób od-
czuwających większy głód pod-
wieczorek może być (podobnie 
jak II śniadanie) w formie kanapki 
z twarożkiem, chudą wędliną lub 
jajkiem i warzywami. Na podwie-
czorek często mamy ochotę na 
słodką przekąskę, czasami więc 
można pozwolić sobie na porcję 
lodów. Najbardziej orzeźwiające 
i mające najmniej kalorii są owo-
cowe sorbety, ale nawet porcja 
lodów śmietankowych czy mlecz-
no-owocowych na deser jest lep-
szym rozwiązaniem niż np. czeko-
ladowy batonik – lody mają mniej 
kalorii i są zdrowsze. Podczas ku-
powania lodów, w czasie upałów, 
sprawdzajmy czy nie są roztopio-
ne, miękkie i czy ich kształt jest 
właściwy. Jeśli kształt lodów uległ 
zmianie w stosunku do zwyczajo-
wego, może to oznaczać, że  były 
źle transportowane lub prze-
chowywane, rozpuściły się, a na-
stępnie ponownie je zamrożono. 
Takie lody nie nadają się już do 
spożycia, mogą się w nich rozwi-
jać bakterie z rodzaju Salmonella.

Kolacja

Latem często jemy obfite i na 
ogół ciężkostrawne posiłki na noc, 
kiedy temperatura spada, a  ape-
tyt rośnie. Przyczyną tego jest 
za mała ilość spożywanego w cią-
gu dnia jedzenia, więc wieczorem 
organizm domaga się energii, cze-
go efektem jest kiepskie samopo-
czucie i wzrost masy ciała. Kola-
cja powinna być spożywana trzy 
godziny przed snem i nie może 
dostarczać dużej ilości kalorii. Po 
zachodzie słońca zjedzmy posi-
łek oparty głównie na warzywach 
i białku, możemy już zrezygnować 
z produktów skrobiowych (pieczy-
wa, ryżu czy kaszy). Dobrym po-
mysłem na wieczorny posiłek jest 
porcja ryby lub chudego mięsa 
pieczonego, gotowanego na pa-
rze lub grillowanego z sałatką lub 

warzywami gotowanymi.

Spożywanie napojów w upał 

W czasie upałów nie można 
zapominać o uzupełnianiu płynów 
przez cały dzień. Według norm 
ustalonych przez Instytut Żywno-
ści i Żywienia kobieta powinna 
przyjmować ok. 2700 ml wody 
na dobę, mężczyzna zaś 3700 
ml. Zapotrzebowanie to w czasie 
upałów zwiększa się o  ok. 500 
ml. Przy zrównoważonej diecie, 
bogatej w warzywa i owoce, ok. 1 
litr wody przyjmujemy z pożywie-
niem. Część płynów uzupełniamy 
pijąc takie napoje, jak np. soki wa-
rzywne (np. pomidorowy) i owo-
cowe, herbaty owocowe i ziołowe. 
Te płyny nie napoją nas jednak 
tak dobrze jak woda, która po-
winna być podstawą ogólnej puli 
przyjmowanych płynów w  ciągu 
dnia (min. 1,5 litra). Ważne, aby 
była to dobra woda, która poza 
tym, że gasi pragnienie, dostarcza 
organizmowi trochę składników 
mineralnych. Warto sprawdzić za-
wartość składników mineralnych 
na etykiecie butelki i wybierać tę 
o mineralizacji powyżej 500 ml. 
Jeżeli podczas upałów bardzo 
się pocimy, nie wybierajmy wód 
z obniżoną zawartością sodu, po-
nieważ wtedy tracimy dużo tego 
pierwiastka. Wodę pijmy powoli, 
małymi łykami przez cały dzień, 
aby zapobiec uczuciu pragnienia. 
Suchość w  ustach oznacza, że 
organizm już się trochę odwod-
nił, unikajmy więc pojawiania się 
tego symptomu. Pijmy napoje 
o temperaturze pokojowej lub 
lekko schłodzone. Gorące płyny 
sprawiają, że więcej się pocimy, 
w wyniku czego tracimy sole mi-
neralne i zaburzamy równowagę 
elektrolitową organizmu. Nie ga-
śmy pragnienia coca-colą i kawą. 
Kofeina w nich zawarta ma działa-
nie moczopędne, więc delikatnie 
odwadniające. Poza tym cola ma 
dużo cukru, a  dwutlenek węgla 
w niej zawarty może powodo-
wać uczucie wzdęcia i ciężkości. 
Uważajmy też na alkohol, lepiej 
unikać go podczas upałów, nawet 
tego niskoprocentowego. Zimne 
piwo w pierwszym momencie do-
skonale gasi pragnienie, jednak 
w krótkim czasie doprowadza do 
odwodnienia organizmu. Każdy 
alkohol hamuje działanie wazo-
presyny – hormonu zapobiega-
jącego nadmiernej utracie wody 
z moczem.

Przestrzegając tych kilku za-
proponowanych zasad, będzie-
my mogli cieszyć się dobrym sa-
mopoczuciem, a nasz organizm 
otrzyma najwartościowsze skład-
niki umożliwiające wzorową pra-
cę w upalne dni.

Po artykule opisującym sposoby odnalezienia się w upalne 
dni, pojawiło się nieco wątpliwości dotyczących optymalnej 
diety, która może zaspokoić nasze potrzeby, a zarazem nie 
będzie zbyt dużym obciążeniem dla organizmu. Stąd też, 
tym razem w oparciu o  specjalistyczne porady dietetyka 
Małgorzaty Krukowskiej, publikujemy kilka cennych zaleceń.

Dieta w upał

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? przyroda

7www.czaspiastowa.pl

reklama

Barbara Lipieta

 Badania paleobiologów w Sta-
nach Zjednoczonych dowodzą, 
że róże na Ziemi pojawiły się 40 
milionów lat temu. Wiemy, że 
5000 lat temu zdobiły ogrody 
Mezopotamii, a 2000 lat później 
ogrody w Chinach. Starożytni 
Egipcjanie uwieczniali kwiaty róż 
na ścianach grobowców, a koro-
na z róż zwanych „Świętymi róża-
mi abisyńskimi” stanowiła część 
wyposażenia zmarłych. W Świą-
tyni Salomona ściany obmywa-
no wodą różaną. Antyczni Grecy 
również cenili róże. Były symbo-
lem Afrodyty, bogini miłości. Jak 
głosi jeden z mitów, róża powsta-
ła z krwi bogini, która zraniła sto-
pę biegnąc do swojego kochanka 
Adonisa. W starożytnym Rzymie 
obchodzono „Rosaria” - święto 
ku czci duchów zmarłych, kiedy 
to zdobiono groby tym właśnie 
kwiatem. Różami zdobiono też 
domostwa, stoły, czy łoża. Płatki 
rozrzucone na pościeli nowożeń-
ców miały im przynieść szczęście. 
Kąpiele w wodzie różanej poma-
gały zachować zdrowie i uro-
dę. Była ona też stosowana do 
czyszczenia rąk przed jedzeniem. 
Uważa się ją za najstarsze pach-
nidło na świecie. Średniowieczna 
Europa była zachwycona różami. 
Powstawały ogrody wypełnione 
tylko tą rośliną. Najsłynniejszy 
ogród różany powstał we Francji 

na początku XlX wieku w Chateau 
de Malmaison. Założyła go żona 
Napoleona Bonaparte, Josephi-
ne de Beauharnais. Zgromadziła 
wtedy 400 rodzajów róż. Obec-
ne rosarium ma jednak niewiele 
wspólnego ze swoim pierwowzo-
rem.
 Największe rosarium na świe-
cie znajduje się dziś w Niem-
czech, w miejscowości Sanger-
hausen. Zgromadzono tam 75 
tysięcy krzewów różanych na 
obszarze aż 15 hektarów. Z wiel-
ką przyjemnością zachęcam też 
do odwiedzenia naszego rodzi-
mego ogrodu różanego w Parku 
Śląskim w Chorzowie. Ogród ma 
powierzchnię 7 hektarów i swój 
własny styl. Posadzono w nim 30 
tysięcy krzewów w 280 odmia-
nach. Znajduje się tam też szcze-
gólna ławeczka, poświęcona Ka-

rolince i Karlikowi.
 Olbrzymia popularność i  róż-
norodność róż sprawiła, że po-
wstała odrębna gałąź botaniki 
- rodologia, której przedmiotem 
badań są właśnie róże. Jest co 
badać, bo dzisiaj mamy ponad 
4000 odmian. Urok róż spra-
wia, że każdy chce mieć na wła-
sność  swój ulubiony krzak róży. 
Wbrew obiegowej opinii, rośliny 
te nie mają królewskich wyma-
gań i  są łatwe w uprawie. Aby 
zdrowo rosły i pięknie kwitły, 
muszą mieć stanowisko słonecz-
ne i przewiewne. Tolerują lekkie 
zacienienie, jednak muszą mieć 
ekspozycję słoneczną przez 6 go-
dzin dziennie. Glebę żyzną, lekką 
i  przepuszczalną, lekko kwaśną. 
Wymagają regularnego podle-
wania, zwłaszcza młode rośliny. 
W czasie letnich upałów, rów-
nież starszych egzemplarzy nie 
należy przesuszać. Obfite kwit-
nienie uzyskamy zasilając rośli-
ny specjalnym nawozem do róż, 
oczywiście w następnym roku 
po posadzeniu. Najważniejszym 
zabiegiem pielęgnacyjnym jest 
wiosenne przycinanie. Wykonu-
je się je po ustąpieniu mrozów 
i  tuż przed rozwojem pąków. 
Cięcie róż ma na celu utrzymanie 
odpowiedniego pokroju rośliny, 
usunięcie chorych i połamanych 
pędów, ale przede wszystkim ma 

wpływ na rozwój i obfitość kwit-
nienia. Zabieg ten przeprowa-
dzamy w suchy i słoneczny dzień. 
W trakcie sezonu staramy się  
usuwać przekwitłe kwiatostany 
i odrosty korzeniowe.
 Oto kilka najpopularniejszych 
grup:
 Róża dzika - kwitnie tylko raz 
w sezonie i jesienią zawiązuje 
czerwone owocostany. Nie jest 
wymagająca, potrafi się rozra-
stać podziemnymi rozłogami,
 Róża miniaturowa - najniż-
sze z róż, dorastają do 30 centy-
metrów, dobrze czuje się w po-
jemnikach i powtarza kwitnienie,
 Róża okrywowa - wytwarza 
długie pędy, które ścielą się po 
ziemi. Szybko okrywają duże po-
wierzchnie i kwitną od wiosny do 
jesieni,
 Róża pnąca - wbrew temu jak 
się nazywa, sama nie umie się 
piąć, gdyż nie wytwarza żadnych 
organów niezbędnych do wspi-
naczki. Wymaga oparcia o ścia-
nę, drzewo lub trejaż,
 Róże wielkokwiatowe - bar-
dzo eleganckie, duże kwiaty na 
długiej łodydze nie wymagającej 
podpór. Zachwycają wyglądem 
na rabacie, nadają się też na 
kwiat cięty,
 Róże wielokwiatowe - roz-
wijają do kilkudziesięciu kwiatów 
na jednym pędzie, kwitną od wio-
sny do jesieni (moje ulubione),

 Róże pienne, czyli szczepione 
na pniu - mają koronę wysoko 
osadzoną na pniu. Mogą mieć 
różne formy. Powstają ze szcze-
pienia różnymi pędami szlachet-
nych odmian. Stanowią w ogro-
dzie oryginalną ozdobę,
 Róże angielskie - to nowa 
grupa róż powstała w wyniku 
skrzyżowania starych odmian 
o dużych, pełnych, pachnących 
kwiatach z nowymi odmianami 
o ciekawych kolorach, z dużą od-
pornością na choroby oraz po-
wtarzającymi kwitnienie.
 Niewiele jest roślin, które 
przez wieki nie straciły na atrak-
cyjności. Róża swym pięknem 
pobudza nasze emocje. Była i na 
pewno będzie świadkiem wielu 
rodzinnych wzruszeń. Inspirowa-
ła, inspiruje i będzie inspirować 
artystów. A my napawajmy się jej 
pięknem podczas długich, waka-
cyjnych, letnich dni.

Bez wątpienia wszyscy wiedzą, że w ten sposób mówimy 
o najbardziej rozpoznawalnej, a zarazem najstarszej roślinie 
ozdobnej na świecie, czyli róży.

Królowa kwiatów
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21 czerwca najmłodsze piastowskie piłkarki 
miały okazję trenować pod okiem wielkiej 
gwiazdy polskiej i włoskiej piłki nożnej kobiet.

 Piastowską Akademię Piłkar-
ską (PAP) odwiedziła Aleksandra 
Sikora, zawodniczka turyńskie-
go Juventusu, aktualnego Mi-

temu wydarzeniu. Udało nam 
się również namówić Aleksan-
drę na krótką rozmowę.

Czas Piastowa: Jak to jest 
być Mistrzynią Włoch? 

Aleksandra Sikora: Uczu-
cie niesamowite. O to właśnie 
się walczy, po to się wkłada tyle 
wysiłku w grę, żeby móc świę-
tować i przeżywać takie chwile, 
emocje razem z drużyną. Myślę, 
że każda zawodniczka, która 
uprawia ten sport, czy jakikol-
wiek inny, o tym właśnie marzy. 
Żeby razem z drużyną podnieść 
trofeum. Cieszę się bardzo, 
że mogłam tego dokonać i doło-
żyć swoją cegiełkę do tego zwy-
cięstwa.
 C.P.: Chyba każda z dziew-
czyn z piastowskiej Akademii 
marzyłaby o grze w Juventusie. 
Co powinny robić, aby osiągnąć 
taki sukces w zawodowej piłce? 
Może masz jakieś rady dla na-
szych najmłodszych piłkarek? 

A.S.: Mogę im poradzić, żeby 
realizowały te marzenia. Żeby 

trenowały i pamiętały o swoich 
celach. Żeby się nie poddawały 
i zawsze o to walczyły. Wiem, 
że to nie jest takie proste wyje-
chać. Tutaj jest też potrzebna 
odwaga, decyzja. Jest jednak 
coraz więcej ludzi, którzy chcą 
nam w tym dopomóc, ułatwić 
nam ten krok. Ja sama mia-
łam ten dylemat będąc młodą 
zawodniczką. Nie miałam ani 
managera, ani kogoś, kto by mi 
w tym pomógł. Teraz naprawdę 
są osoby, którym można w tej 
kwestii zaufać. Trzeba po prostu 
chcieć, być odważnym i konse-
kwentnym. Po prostu podjąć 
tę decyzję. 
 C.P.: Choć na meczach Pia-

stovii nigdy nie brakuje kibi-
ców, to jednak trzeba przyznać, 
że w Polsce kobieca piłka nożna 
nie cieszy się tak dużą popu-
larnością, jak męska... Czy we 
Włoszech wygląda to lepiej? 
 A.S.: We Włoszech wygląda 
to  trochę, a właściwie zupełnie 
inaczej. Wyraźnie widzi się róż-
nicę. Odczułam to na własnej 
skórze. Mogę śmiało powie-
dzieć, że we Włoszech widać 
ogromny postęp w tej dziedzi-
nie. Myślę, że to dlatego, że dru-
żyny męskie z serii A wzięły pod 
swoje skrzydła również drużyny 
kobiece. Dużo w to inwestują. 
Widać, że  chcą w to iść. Coraz 
więcej klubów serii A tworzy dziś 
drużyny kobiece. To na pewno 
działa na duży plus i kibicowa-
nie kobiecym drużynom wy-
gląda rzeczywiście coraz lepiej. 
Widzę i mam też taką nadzieję, 
że w Polsce te kroki też idą cały 
czas do przodu, ale oczywiście 
troszeczkę wolniej.    
 C.P.: Dziękujemy bardzo i ży-
czymy więc dalszych sukcesów 
w klubie oraz... powodzenia 
w meczu z Czeszkami! 
 A.S.: Również dziękuję. 

strza Włoch i zdobywcy Pucha-
ru Coppa Italia oraz członkini 
reprezentacji Polski. Mieliśmy 
przyjemność przyglądać się 

Mistrzowski trening akademii
ogłoszenie zamówione

Z Aleksandrą Sikorą rozmawiała 
Agata Ziąbska
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