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J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s

ren alarmowych i warcie hono-
rowej, mieszkańcy Piastowa od-
dali się zadumie i uczcili minutą 
ciszy pamięć wszystkich uczest-
ników powstańczego zrywu. 
Po oficjalnych wystąpieniach 
i złożeniu okolicznościowych 
kwiatów, zgromadzeni udali 
się na uroczystą Mszę Świętą, 
odprawioną w intencji bohate-
rów w Kościele pod wezwaniem 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
Kolejnym punktem obchodów 
było wspólne odśpiewanie pie-
śni powstańczych. Uroczystość 
zwieńczona została emisją fil-
mu „Sierpniowe Niebo. 63 dni 
chwały”.
 Powstanie Warszawskie to 
bowiem nie tylko jeden dzień, 
ale aż 63. Piastów co roku o tym 
pamięta i kładzie duży nacisk na 
edukację, zwłaszcza swoich naj-
młodszych mieszkańców. 
 W tym roku, w ramach pro-
jektu „Pamięć 1944. Miasto Pia-
stów w czasie Powstania War-
szawskiego”, zrealizowanego 
przez Mazowiecką Wspólnotę 
Samorządową przy wsparciu 

 Pierwszy dzień sierpnia to 
dla piastowian, jak i wszystkich 
Polaków, moment wyjątkowy. 
Tego właśnie dnia składamy 
hołd bohaterom, którzy w 1944 

roku stanęli do heroicznej walki 
z okupantem.
 Obchody rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego w Piastowie 
jak co roku zainicjowane zostały 

pod symbolicznym pomnikiem, 
zlokalizowanym przy Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Bohate-
rów Powstania Warszawskiego. 
Przy przejmującym dźwięku sy-

Wywiad z najwybitniejszym pol-
skim sprinterem, Marianem Wo-
roninem, aktualnym rekordzistą 
Polski w biegu na 100 m.

Wojenne wspomnienia Zenona 
Jaworskiego, długoletniego na-
czelnika i prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piastowie.

Ważny apel Marka Tompalskie-
go, propagatora misji honorowe-
go krwiodawstwa.
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Najszybszy Polak 
z Piastowa

Krew ratuje życie

Okupacyjna działalność 
Straży Pożarnej w Piastowie

Część z nas żyje według zasady 
,,Zero Waste”, część bardzo po-
ważnie zaczyna się tym intereso-
wać, a jeszcze inni, zastanawiają 
się o co właściwie chodzi?

Czytaj - str. 8

Zero Waste

w numerzePiastów pamięta
1 sierpnia punktualnie w godzinę „W” rozpoczęły się w Piastowie 
obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy oddali 
cześć Bohaterom Powstania Warszawskiego. Wydarzenia rocznicowe 
potrwają w Piastowie aż do 6 października.   

dokończenie artykułu na str.2: 
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dokończenie ze str.1

Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa”, piastowskie miejsca 
szczególnie związane z wydarze-
niami roku 1944, oznakowane 
zostały specjalnymi tablicami. 
Dzięki funduszom pozyskanym 
z tego samego projektu, w sobo-
tę 3 sierpnia na terenie Piastowa 
rozegrana została również tere-
nowa gra miejska, zorganizo-
wana przez społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 3. Po zakończe-
niu gry wszyscy mieszkańcy Pia-
stowa mieli możliwość uczest-
niczyć w nieodpłatnej projekcji 

filmu „Exodus Warszawy 1944” 
w Kinie Baśń. W dniu 2 sierpnia 
należytą cześć oddano także po-
wstańczym ofiarom bitwy pod 
Pęcicami. Uroczystość z udzia-
łem Burmistrza Miasta Piasto-
wa, Grzegorza Szuplewskiego 
odbyła się przy mogile-mauzo-
leum w Pęcicach.
 Wydarzenia towarzyszące 
obchodom 75. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego potrwają 

w  naszym mieści do początku 
października. W czwartek, 
3 października odbędzie się 
spotkanie ze świadkami historii 
roku 1944 oraz koncert Kapeli 
Warszawskiej Staśka Wielan-
ka. 6  października na Stadio-
nie Miejskim im. J. Kalbarczyka 
wystartuje zaś Bieg Pamięci 
Powstańczej Warszawy, zamy-
kający tegoroczne obchody 
rocznicowe.
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Agata Ziąbska

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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 Biologiczna funkcja krwi jest 
większości z nas dobrze znana. 
Ta płynna tkanka łączna, złożona 
z krwinek czerwonych, białych, 
płytek krwi i osocza, jest podsta-
wą funkcjonowania wszystkich 
procesów życiowych. Odpo-
wiada za transport tlenu, wody 
i wartości odżywczych do najdal-
szych komórek ciała i powrotny 
transport produktów przemiany 
materii. Stanowi również barie-
rę ochronną przed infekcjami. 
Dorosły człowiek, w zależności 
od masy i budowy ciała, posiada 
przeciętnie od ok. 4 do 6 litrów 
krwi. Organizm produkuje jej 
dokładnie tyle, ile jest mu po-
trzebne. Krew podlega ciągłej 
wymianie – wszystkie jej skład-
niki odnawiają się. Dlatego też 
honorowe oddawanie krwi, prze-
widujące jednorazowy pobór 
450 ml nie stanowi dla zdrowego 
organizmu żadnego zagrożenia. 

Objętość krwi wraca bowiem do 
normy już jeden dzień po jej od-
daniu. Krwiodawstwo jest za to 
bezcenne w procesie ratowania 
ludzkiego życia. Według szacun-
ków, jedna jednostka krwi może 
uratować życie nawet trzech 
osób.
 Oddawanie krwi można na-
zwać formą posłannictwa, pro-
ces ten odbywa się bowiem nie-
odpłatnie. Honorowym dawcą 
może zostać każdy zdrowy czło-
wiek pomiędzy 18 a 65 rokiem 
życia, o wadze przekraczającej 
50 kg. Osób regularnie oddają-
cych krew jest jednak wciąż bar-
dzo mało, a stacje krwiodawstwa 
ustawicznie borykają się z dużym 
deficytem. Sytuacja w niektórych 
regionalnych centrach, jak np. 
w Kaliszu, czy w Radomiu, jest 
wręcz dramatyczna. Niewiele 
lepiej wygląda to w Warszawie. 
Aktualnie w stolicy pilnie poszu-
kiwana jest krew z grup: 0 Rh+, 
0 Rh-, A Rh+, A Rh- oraz AB Rh+.
 Jak ważne jest dziś propago-
wanie misji dzielenia się z drugim 
człowiekiem bezcennym darem, 

jakim jest nasza krew, wie do-
skonale mieszkaniec Piastowa, 
Marek Tompalski. Ten oddany 
sprawie piastowianin z 30-letnim 
stażem krwiodawcy, za swe wy-
jątkowe zasługi otrzymał już tytuł 
Honorowego Dawcy Krwi Zasłu-
żonego dla Zdrowia Narodu oraz 
złotą odznakę I stopnia, przy-
znawaną przez Polski Czerwony 
Krzyż. Choć sam już ten fakt czy-
ni go wzorowym przykładem do 
naśladowania, Marek Tompalski 
na tym nie poprzestaje. Swoje 
wybitne zasługi wykorzystuje na 
co dzień do szerzenia idei ho-
norowego krwiodawstwa wśród 
lokalnej społeczności. Działa-
nia w tym obszarze Tompalski 
opiera na edukowaniu, obalaniu 
mitów na temat krwiodawstwa, 
ale przede wszystkim na prze-
mawianiu do ludzkich uczuć 
i sumień. – Każdy człowiek, który 
waha się, czy jest sens oddawać 
krew, powinien zadać sobie pod-
stawowe pytanie. Co bym zrobił, 
gdyby tej krwi potrzebował ktoś 
z moich najbliższych, a jedynym 
ratunkiem byłoby znalezienie 
nowego dawcy. Jak bym się czuł 
gdybym spotkał się wtedy z taką 
obojętnością, jaką on sam dziś 
wykazuje. Z drugiej strony mamy 
przecież drugiego, tak samo pra-
gnącego żyć człowieka – apeluje 
Tompalski.  
 Oddawanie krwi w Polsce 
możliwe jest w placówkach na-
leżących do Publicznej Służby 
Krwi. Są to Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w liczbie 21, Wojskowe 
Centum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa, Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa MSWiA 
oraz ich oddziały i terenowe 
stacje. Dodatkowo, oprócz 
stałych punktów, krew pozy-
skiwana jest również w czasie 
akcji objazdowych, szczególnie 
ważnych w przypadku miejsco-
wości znacznie oddalonych od 
większych ośrodków miejskich. 
Akcje terenowe realizowane są 
poprzez mobilne krwiobusy, jak 
też okresowo w wybranych, sta-
cjonarnych punktach. Aktualny 
harmonogram akcji terenowych 
prowadzonych w województwie 
mazowieckim odnaleźć można 
zawsze na stronie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Warszawie. Najbliż-
sza akcja terenowa w Piastowie 
zaplanowana jest na sobotę 21 
września i odbędzie się na ul. 
Żbikowskiej przy Szkole Podsta-
wowej nr 4. – Pokażmy, że życie 
innych ludzi jest dla nas równie 
cenne, jak nasze własne. Dziel-
my się naszą krwią, by inni dzięki 
nam mogli też żyć – dodaje Ma-
rek Tompalski, a nam nie pozo-
staje nic innego, jak dołączyć się 
do tego apelu.  

Krwi nie da się niczym zastąpić. Nie da się jej wyprodukować. 
Codziennie potrzebna jest tysiącom Polaków. Jedynym źródłem krwi są 
ludzie. Wyjątkowi ludzie o wielkich sercach – dawcy krwi. Ci najbardziej 
zasłużeni mogą pochwalić się złotą odznaką honorową. Jednym z jej 
posiadaczy jest mieszkaniec Piastowa, Marek Tompalski – dawca krwi 
z wieloletnim stażem i propagator honorowego krwiodawstwa.

Twoja krew ratuje życie
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Marek Tompalski
Honorowy Dawca Krwi
Zasłużony dla Zdrowia Narodu
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W tym roku przypada okrągła, 35. rocznica historycznego momentu 
w Polskiej lekkoatletyce. Dnia 9 czerwca 1984 roku podczas Memoriału 
Janusza Kusocińskiego w Warszawie Marian Woronin jako pierwszy 
białoskóry człowiek w historii pokonał barierę 10 sekund w biegu na 
100 metrów. Wynik ten uczynił go najszybszym europejczykiem na 4 
kolejne lata. W Polsce zaś rekord ten do dziś nie został pobity. Choć 
sportowe dokonania Woronina są powszechnie znane, mało osób wie, 
że wychował się on w Piastowie i tu właśnie stawiał swoje pierwsze 
kroki w karierze sportowej. Z najwybitniejszym polskim sprinterem 
spotkali się członkowie naszej redakcji: Zbigniew Stanecki i Agata 
Ziąbska.

Najszybszy Polak z Piastowa

AZ: Wychował się Pan w Pia-
stowie?

MW: Urodziłem się w Gro-
dzisku Mazowieckim ale szybko 
przenieśliśmy się do Piastowa. 
Tu chodziłem do szkoły, dora-
stałem. Mieszkałem na Harcer-
skiej niedaleko żeńskiego inter-
natu czyli budynku, w którym 
obecnie znajduje się komisariat 
policji. Bardzo miło wspomi-
nam ten czas i zawsze chętnie 

wracam do Piastowa. Mam tu 
rodzinę. Dwie moje siostrzenice 
nadal tu mieszkają.  

AZ: Co się robiło w Piastowie 
w wolnym czasie?

MW: Przede wszystkim cho-
dziło się na Pęcice, na stawy. 
Czasami nas ganiali, bo to były 
stawy hodowlane i nie bardzo 
można było się kąpać, ale jak 
już było dużo ludzi, to zwykle 

nie było strażników. Raczej nie 
dało się tam pływać – woda 
była za płytka. Chociaż tam się 
uczyliśmy. Ja nauczyłem się pły-
wać właśnie na stawach. Latem 
często się tam chodziło. Kiedyś 
wydawało się, że to kawał dro-
gi. Kąpaliśmy się też na tzw. 
glinkach. Kolejka EKD też była 
frajdą. Jeździło się, z kondukto-
rami ganiało. Zimą chodziło się 
na „góry doły” przy obecnej alei 

Tysiąclecia, żeby na nartach po-
jeździć. Tam kopali wtedy piach. 
Nasz zjazd miał ze 3 metry albo 
nawet 4. Mieliśmy tam swój Gie-
wont. A jak się chciało w  Alpy 
to jechało się do Podkowy Le-
śnej, tam było trochę wyżej. 
Organizowane były potańców-
ki z dziewczynami z internatu 
technikum chemicznego. Na 
początku nie chcieli nas za bar-
dzo wpuszczać, ale jak zobaczyli, 
że z nas kulturalna młodzież, to 
mieliśmy już wstęp. Fajnie było.  

AZ: A jak wyglądały Pana po-
czątki sportowe?

MW: Początki były takie, że 
nikt z nas praktycznie o sporcie 
nie myślał. Mieliśmy w podsta-
wówce świetnego nauczyciela 
od wfu, Andrzejka Emilianowi-
cza. On nas bardzo zachęcał, 
mobilizował. Ale były też inne 
motywacje. Przede wszystkim – 
fajna grupa i druga rzecz, która 
nas ciągnęła do tego treningu to 
były obozy sportowe, wyjazdy. 
To były lata 60-te. Ciężko było 
z różnego rodzaju koloniami czy 
wczasami.

Pamiętam pierwszy obóz. 

Do Cetniewa pojechaliśmy. Pod 
namioty.  Mieliśmy stołówkę we 
Władysławowie. Deszcz lał, zim-
no było ale była frajda, mogli-
śmy sobie posiedzieć, pośmiać 
się. Trening był wtedy raczej na 
drugim miejscu. Nikt z nas wte-
dy nie myślał, że będziemy jaki-
mikolwiek sportowcami. To było 
po prostu nasze zajęcie. Grało 
się w kapsle, w karty, trochę 
w piłkę nożną ale słabo. To były 
takie początki chyba jak każde-
go chłopaka. Gdyby nie to, że te 
wyniki przyszły potem w szkole 
średniej, to bym tego sportu nie 
uprawiał. Zawsze traktowaliśmy 
to jako zabawę. Później żało-
wałem, już w ostatnim okresie 
mojej kariery, że trochę zmarno-
wałem te parę lat na początku. 
Można było je spożytkować i raz 
– wcześniej mieć wyniki, dwa 
– dłużej być w sporcie. Ale czło-
wiek jak młody jest to i często 
głupi. Nie myśli się o tym. Nie 
myśli się o przyszłości.

ZS: Czyli można powiedzieć, 
że dużą rolę w Twojej karierze 
odegrała piastowska szkoła?

MW: Dokładnie tak. Początki 
swojej kariery zawdzięczam w 
100% szkole i naszemu nauczy-
cielowi, Emilianowiczowi. Szkoła 

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
NATURMED
Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07  |  (+48) 604 092 007
pon.-pt. w godz. 9:00-17:00

LECZYMY

- Bóle ostre,
- przewlekłe,
- nagłe,
- pourazowe,
- nerwobóle,
- bóle głowy,
- kręgosłupa,
- barku,
- kolan,
- bioder.

Pierwsza konsultacja jest bezpłat-
na - ustalamy wtedy wskazania lub 
przeciwskazania do zabiegu. Należy 
przynieść badania RTG lub rezonans.

SENS LECZENIA KRĘGOSŁUPA 
LEKAMI JEST TAKI SAM, JAK 
LECZENIE BÓLU ZĘBA TABLET-
KAMI, A NIE U DENTYSTY

JEŚLI NIE POMAGAJĄ LEKI

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
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warszawski uczelni na Wydziale Fizjoterapii oraz 
Medycyny Osteopatycznej, posiadający liczne 
dyplomy i certyfikaty polskie i  zagraniczne. Mgr 
Górnicki zajmuje się trudnymi przypadkami kli-
nicznymi, a prowadzone zabiegi w ogromnej ilości 
przypadków zapobiegają operacjom przepuklin 
kręgosłupa oraz stawów: kolanowego, biodrowego, 
ramieniowego.

Uwzględniając badania (prześwietlenie RTG 
lub rezonans MR), osteopata odblokowuje niepra-
widłowości likwidując ból. Mgr Górnicki prowadzi 
również diagnostykę i korektę wad postawy.

Wskazaniami do zabiegów są między innymi: 
zaburzenia czucia, drętwienie kończyn, stany po-
urazowe, naciągnięcia, zwichnięcia, „kolano skocz-
ka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa i barkowa, bóle 
pleców i szyi. Zabiegami tymi usuwane są również 
zaburzenia funkcjonalne układu gastrycznego, uro-
logicznego, ginekologicznego, oddechowego, bóle 

Osteopatia jest wyjątkową metodą leczenia 
i diagnostyki. Stanowi wspaniałą formę profilaktyki 
i opieki medycznej pierwszego kontaktu.

Do największych zalet zabiegów u osteopaty 
należy szybki i długotrwały efekt. Osteopatia to 
metoda, która nie tylko leczy, ale ukierunkowuje 
organizm do prawidłowego funkcjonowania. To 
ogromna szansa pomocy cierpiącym, nie mogącym 
poddać się operacji. Jest to uznana i bardzo ceniona 
metoda leczenia w systemie medycznym.

W Ośrodku Naturmed pomocy udziela mgr fi-
zjoterapii Jakub Górnicki, wykładowca w jednej z 

głowy u dzieci i dorosłych, zaburzenia koordynacji 
i psychomotoryki u dzieci, zespoły bólowe u kobiet 
w ciąży i profilaktyka okołoporodowa.

Zacytujmy kilka wypowiedzi naszych pacjen-
tów:

To, co się dzieje w leczeniu, to w  ogromnej ilości 
przypadków nie jest system ochrony zdrowia, ale sys-
tem ochrony chorób, by nie wyleczyć, ale leczyć! A ceny 
leków i leczenie rosną szybciej, niż inflacja! Te koktajle 
z  przyjmowanych leków niszczą tysiące ludzi rocznie! 
Uzmysłowiłam sobie to dobitnie po pomocy, jaką uzy-
skałam w Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego. 
Czuję się świetnie!

(prawnik z Łowicza l. 59)

Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. Moja 
ginekolog podpowiedziała mi osteopatię w Ośrod-
ku Naturmed. Tu bezpiecznie zlikwidowano mi ból 
pleców! Osteopatia, to rewelacyjna metoda! Jestem 
szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z Błonia)

Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od dziecka cięż-
ka praca. Już nie było dla mnie leku. Plecy, bark, lędźwie 
– niesamowicie bolały. Zaczęły siadać kolana i biodra. 
Czego ja nie łykałem?! Strach mówić! Sanatoria nie 
pomagały. Załamany i bez nadziei trafiłem do Natur-
medu! Pan Górnicki wyprowadził mnie z tych dolegli-
wości. Jestem przeszczęśliwy! Całym sercem dziękuję!

(Janusz Wrotycz l. 62)

dokończenie artykuły na str.6



była świetna, stawiała bardzo 
mocno na sport. Brała aktywny 
udział w wielu wydarzeniach 
sportowych, w tym w  pamięt-
nych konkursach Pięciu Milio-
nów. Mieliśmy bardzo fajny 
zespół nauczycieli. Nasza wy-
chowawczyni, pani Trębska była 
bardzo wyrozumiała i  otwarta 
na wszystko. Jak widziała, że 
mamy z czymś problemy to or-
ganizowała nam korepetycje. 
Było bardzo sympatycznie. Na-
prawdę o nas dbała. Pani dy-
rektor również nam sprzyjała. 
Pamiętam, na konkursy Pięciu 
milionów jeździliśmy z Emilia-
nowiczem i panią Jasińską od 
chemii. Bardzo miło wspomi-
nam tę szkołę. Wtedy też nazy-
wała się szkołą podstawową nr 
3. W trakcie naszej nauki nabyła 
imię Karola Świerczewskiego 
ale tak w  ogóle to była szkoła 
pod patronatem Ministerstwa 
Komunikacji. W szkole mieliśmy 
wspaniałe wycieczki – pociągiem 
od miasta do miasta, na kilka 
dni. Mam sentyment do tego 
miejsca i do Piastowa. Chętnie 
tu wracam.

ZS: Jak to się stało, że trafi-
liście do Konkursu Pięciu Milio-
nów?

MW: Znów muszę powie-
dzieć, że to wszystko dzięki na-
uczycielowi. Co byśmy nie mówili 
to Andrzej Emilianowicz potrafił 
wszystko zorganizować. Był bar-
dzo prężny. Ciężko znaleźć dziś 
takiego nauczyciela, który by się 
tak oddawał sprawie. On nam 
się oddawał całkowicie – całą 
duszą, całym ciałem. Jak nie miał 
siły z nami biegać to jeździł na 
rowerze. Ganiał nas, żebyśmy 
trenowali, a my byliśmy pokor-
ni. Chętnie to robiliśmy, bo to 
była frajda. Dziś sam organizuję 
zawody dla dzieci i zawsze pada 
pytanie – czy dzieci się garną do 
sportu. Garną się. My się garnę-
liśmy, dzieci się garną. Dzieciom 
trzeba pokazać drogę, podać 
rękę. Wtedy można oczekiwać, 
jak nie możliwości uczestnicze-
nia w igrzyskach olimpijskich, to 
chociaż zadbania o własne zdro-
wie. Co byśmy nie mówili to ja 
sport dziecięcy postrzegam wła-
śnie przez zdrowie i przez naukę 
systematyczności. My mieliśmy 
po 2-3 treningi tygodniowo. 
Mimo że się w kość dostawało, 
to była frajda i zabawa.

AZ: Gdzie można było treno-
wać w Piastowie?

MW: W Piastowie za bardzo 
nie było gdzie trenować. Jeździ-
liśmy do Ursusa na treningi, czy 

zawody, ale lepszym stadionem 
był Brwinów. Tam był Naprzód 
Brwinów, taka prężna sekcja 
lekkoatletyki. Sporo chłopaków 
tam było też – przede wszystkim 
Bugała, który de facto do dziś 
jest trenerem w kadrze polskiej.

ZS: W jakich klubach treno-
wałeś?

MW: Z Emilianowiczem byli-
śmy praktycznie we wszystkich 
okolicznych klubach. W podsta-
wówce na pewno byliśmy w Zni-
czu, w MKSie Pruszków, w MKSie 
Ursus, w Naprzód Brwinów, 
później była Polonia Warszawa, 
jak już byłem w technikum no 
i Legia Warszawa. Legia to już 
była na etapie wojska. Cała moja 
dojrzała kariera tam się właśnie 
toczyła. Później była jeszcze 
Marsylia, pięć ostatnich lat, no 
a po niej sportowa emerytura.

ZS: A w którym roku byłeś 
przekazany do szkolenia cen-
tralnego?

MW: To było w 1973 roku. 
Miałem wtedy 17 lat. 15 lat 
miałem jak skończyłem szkołę 
podstawową, jeszcze 2 lata tre-
nowałem z Emilianowiczem. By-
liśmy na jakichś zawodach, zdaje 
się w Ursusie. Na Spartakiadzie, 
albo to były mistrzostwa Ma-
zowsza, nie pamiętam dokład-
nie. Jak się później okazało, był 
tam też Winicjusz Nowosielski, 
trener polskiej kadry. Następne-
go dnia zaprosił mnie na obóz. 
Zaproponował, żeby pojechać 
z nimi, z kadrą i od tego właśnie 
się zaczęła moja kariera w ka-
drze. Z Nowosielskim trenowa-

łem do czasu skończenia szkoły 
średniej. Potem przeszedłem 
do Legii i trenowałem z Cuchem 
i  praktycznie do końca kariery 
już z nim trenowałam.

ZS: Potem była olimpiada...

MW: Tak. Na Olimpiadzie 
pierwszej byłem w Montrealu 
w 1976 roku. Potem była olim-
piada w Moskwie w 80-tym 
roku. Powinienem zdobyć na 
niej minimum dwa złote meda-
le – na 100 metrów i w sztafe-
cie ale niestety, jak to się mówi, 
dałem ciała. Skończyłem na 
siódmym miejscu na 100 me-
trów i ze srebrnym medalem 
w sztafecie. Przygotowywałem 
się, nie można powiedzieć, ale 
niestety choroba mnie zmogła. 
Przed igrzyskami pojechaliśmy 
na obóz w Pireneje To był ko-
niec czerwca, czy początek lipca. 
Okazało się że spadł śnieg i po 
tym śniegu już nic nie dało rady 

zrobić. Szkoda też, że te igrzy-
ska były takie okrojone. Amery-
kanie z wiadomych powodów 
je zbojkotowali. Tak to zapew-
ne Amerykanie byliby pierwsi. 
Ostatecznie wygrali Rosjanie, 
chociaż wygrywaliśmy z nimi 
zawsze – i przed igrzyskami i po 
igrzyskach. Tak nas tam pousta-
wiali, porozkładali, że po prostu 
nie dało się wygrać. Wiadomo – 
na własnym terenie to stadion 
pomaga, publika pomaga. Do 
tego dostaliśmy najgorszy tor, 
pierwszy, na którym z natury się 
traci parę dziesiątek bo nie da 
się biec po linii a jednak tor jest 
mierzony po linii. Gospodarze 
tak nas ustawili i nie mieliśmy 
na to wpływu. Oprócz olimpiad 
były też mistrzostwa Europy. 
Czterokrotnie byłem mistrzem 
Europy na 60 metrów i raz na 
50 metrów. Niesamowite prze-
życie – cztery razy pod rząd, rok 
po roku.

ZS: A jak było z tym Twoim 
rekordem? Pobiłeś 10 sekund 
ale finalnie miałeś... 10 sekund?

MW: Miałem czas 9,99. Tak 
było na tablicy, taka poszła 
prasa. Po jakimś tygodniu sę-
dziowie doszli jednak do wnio-
sku i dopatrzyli się, że tam były 
jeszcze 0,002 sekundy. Uznali, 
że tam nie może być 9,99 i za-
okrąglili mój wynik do tych 10 
sekund. Szkoda, bo trzy dzie-
wiątki by zdecydowanie inaczej 
wyglądały. Jak biłem ten rekord 
to miałem 5-ty czy 6-ty czas na 
świecie. Dzisiaj z tym wynikiem 
jestem jakiś 140-ty. Tak się roz-
winął sprint – tylko nie u nas. Re-
kord Polski mam do dziś.

ZS: Kto się wtedy liczył z za-
wodników w Europie? Z kim ry-
walizowałeś?

MW: Był Eugen Ray, był 
Frank Emmelmann, był Manfred 
Kokot i byli Rosjanie. De facto 
Europa Zachodnia się nie liczyła. 
Pietro Mennea był z Włoch - na 
200 i 100 metrów biegał. Był Al-

lan Wells z Anglii – Szkot. Z Buł-
garii był jeszcze Petyr Petrow. 
I  to wszyscy, którzy się liczyli. 
Było parę chłopaków ale jak to 
się mówi - do wygrania. Można 
było ich pokonać.

ZS: Doświadczyłeś jakichś 
kontuzji w swojej karierze?

MW: Nie miałem właściwie 
kontuzji. Miałem jedną na mi-
tyngu w Hannoverze. Z powo-
dów politycznych nie puścili nas 
wtedy na igrzyska olimpijskie 
do Los Angeles. Wtedy poszedł 
już luz, odpuściliśmy. Niefraso-
bliwie puścili mnie i na 100 me-
trów i na 200 metrów. Jakbym 
jechał na igrzyska to bym w ogó-
le nie biegł tych 200 metrów, nie 
było takiej potrzeby. Przebie-
głem 100 i na tych 200 metrach, 
gdzieś na łuku pociągnąłem nie-
potrzebnie. 100 metrów wygra-
łem bez problemu. Miałem jesz-
cze kontuzję na mistrzostwach 
Europy w Stuttgarcie, 2 lata póź-
niej – w 1986 roku ale tej kontu-
zji już nie liczę. Już nie było po co 
wtedy biegać. Ale tak naprawdę 
to też był przypadek. Byliśmy na 
treningu w Spale i padał deszcz 
więc weszliśmy do hali na sta-
dionie. Ta hala pamiętała jesz-
cze lata 60-te. Nie była w ogóle 
remontowana. No i gdzieś tam 
w tartanie była dziura. Wpadłem 
nogą i jak się okazało, naciągną-
łem sobie przywodziciela. My-
ślałem, że się wyleczę, ale już się 
nie udało.

AZ: Dziś sam zajmuje się Pan 
organizacją imprez sportowych. 
Powołał Pan do życia Czwartki 
Lekkoatletyczne?

MW: Można powiedzieć, że 
jestem twarzą tego przedsię-
wzięcia. Wymyśliliśmy z Andrze-
jem Majkowskim te Czwartki 
przy współudziale świętej pa-
mięci Bogusia Tomaszewskie-
go [red. dzierżawca Jarmarku 
Europa na Stadionie X-lecia] 
i to on nas namówił, żeby robić 
imprezy dla dzieci. Pomysł nam 
się spodobał. Zająłem się tym 
i  tak do tej pory już 25 lat mi-
nęło w  czerwcu jak te Czwartki 
robimy. Nie wiem kiedy zakoń-
czymy, ale cały czas są chętni, 
cały czas to się rozwija. Ciągle 
dołącza jakieś nowe miasto. 
Sporo dzieciaków z Piastowa 
też w Czwartkach startuje. Tak 
to funkcjonowało i funkcjonuje 
do dzisiaj i nie zamierzam tego 
zmieniać – jeszcze parę lat do 
emerytury, a później trzeba bę-
dzie poszukać kogoś młodego, 
chętnego do pracy.

AZ: Dziękujemy bardzo za 
rozmowę i zapraszamy częściej 
do Piastowa.
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80. rocznica wybuchu II 
wojny światowej

Agresja na Polskę

Osiemdziesiąt lat temu, 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisany zo-
stał  pakt wiążący III Rzeszę Niemiecką i ZSRR we wrogim działaniu wobec 
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Od nazwisk sygnatariuszy tego tajne-
go porozumienia  znany jest jako „Pakt Ribbentrop-Mołotow” (Wiaczesław 
Mołotow to ówczesny komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, 
a Joachim Ribbentrop - minister spraw zagranicznych III Rzeszy). W efekcie 
porozumienia wybuchła II wojna światowa: 1 września wojska niemieckie 
przekroczyły polską granicę, a 17 września to samo uczyniła armia ZSRR. Po 
kapitulacji Polski, obaj agresorzy podzielili między siebie terytorium II RP, 
ustalając granice w przebiegu ustalonym wstępnie w tajnym załączniku do 
paktu Ribbentrop-Mołotow. Podczas kilku spotkań niemiecko-sowieckich 
ustalony został plan działań eksterminacyjnych wobec Polaków, w wyniku 
których śmierć poniosło ponad sześć milionów obywateli II RP. Początek 
zbrodniczej współpracy obu totalitaryzmów wiąże się jednoznacznie z datą 
23 sierpnia. 

Agresja militarna Niemiec na Polską rozpoczyna II wojnę świa-
tową. Działania militarne – wbrew zasadom obowiązującym dotąd 
w prawie międzynarodowym - nie zostały poprzedzone formalnym 
wypowiedzeniem wojny.          

Wojnę rozpoczynają ataki bombowców Luftwaffe – o godz. 4:34 
bomby spadają na most kolejowy w Tczewie, osiem minut później 
bombardowany jest Wieluń. O 4:45 stojący w porcie gdańskim pan-
cernik „Schleswig-Holstein” rozpoczyna ostrzał artyleryjski Polskiej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Pierwszy dzień walk poka-
zuje charakter rozpoczynającej się właśnie wojny. O powodzeniu 
działań militarnych w znacznie większym niż dotychczas stopniu de-
cyduje lotnictwo i broń pancerna. Tutaj Niemcy mają wyraźną prze-
wagę techniczną. Dzięki  waleczności Polaków przewagę tę udaje się 
– na jakiś czas – zniwelować. W bitwie pod Mokrą Wołyńska Bry-
gada Kawalerii niszczy 70 czołgów niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. 
Pod Krojantami 18. Pułk Ułanów toczy wyrównany bój z 20. Dywizją 
Zmotoryzowaną. Pierwszy samolot niemiecki zostaje zestrzelony 
już o godzinie 5:30 przez Stanisława Skalskiego, pilota 142. Eskadry 
Myśliwskiej Armii „Pomorze”. Do wieczora Niemcy stracą jeszcze kil-
kanaście samolotów, większość z nich zostaje zestrzelona przez Bry-
gadę Pościgową w rejonie Warszawy. W porcie gdyńskim zostaje za-
topiony od niemieckich bomb torpedowiec ORP „Mazur”. 1 września 
bezpiecznie dociera do angielskiego portu Rosyth eskadra niszczy-
cieli: „Grom”, „Burza” i „Błyskawica”, rozpoczynając tym samym dzia-
łania Polskiej Marynarki Wojennej na Morzu Północnym. Kolejne dni 
wojny przynoszą coraz mniej korzystny dla Polski przebieg działań 
zbrojnych. Przewaga Niemców zarysowuje się coraz wyraźniej. 

W dniach 10-13 września toczyła się krwawa bitwa pod Ołtarze-
wem, której stawką było przebicie się polskich wojsk na odsiecz wal-
czącej Warszawie. Przytoczmy wspomnienia z tamtych dni jednego 
z polskich żołnierzy, uczestnika bitwy wziętego do niewoli niemiec-
kiej.
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„Po rozbrojeniu Niemcy pędzili nas nahajkami w stronę bocznej drogi, wzdłuż 
której zobaczyliśmy naszych butnych zwycięzców, rozpartych w samochodach 
pancernych i motocyklach z przyczepami. Niemcy przyglądali nam się drwiąco 
jedząc czekoladę. Niektórzy ironicznie wołali: „Marsch nach Berlin, nicht wahr?” 
(Marsz na Berlin prawda?). Było nas dokładnie 39 żołnierzy ocalałych z tej za-
żartej bitwy i teraz wędrujących pod eskortą. Dopiero po wojnie dowiedziałem 
się, że walczył także z nami i zginął w Ożarowie niezłomny komunista, Marian 
Buczek, który 16 lat spędził w polskich więzieniach i bohaterską śmiercią po-
twierdził swą gorącą miłość do ojczyzny. 

Przy drodze zauważyłem mały drogowskaz: Pruszków 4 km. Nasza eskorta 
wsiadła na motocykle i popędziła nas biegiem owe cztery kilometry. W pewnej 
chwili zabrakło mi już siły, nie mogłem biec dalej. Wlokłem się ostatni na końcu, 
a na moje plecy spadały razy nahajki. Ręce, które cały czas musieliśmy trzymać 
na karku, mdlały. Mój wysportowany brat Henryk radził sobie lepiej i podciągał 
mnie jak mógł. Byłem już prawie pewny, że nie 
wytrzymam tego maratonu i padnę bez życia. 
Na dodatek cały czas biegliśmy wzdłuż długiej 
kolumny Niemców, rozpartych w samochodach 
i drwiących z nas. Na końcu tej kolumny zoba-
czyłem jednak coś, co dodało mi sił. Kilkadzie-
siąt karetek sanitarnych stało wielkim półkolem 
a w środku ogromny namiot opatrzony zna-
kiem czerwonego krzyża. Wokół namiotu niezli-
czona ilość noszy, a na każdych człowiek. Mię-
dzy noszami kręcili się sanitariusze i ustawiali 
je w kolejce. A więc nie na próżno strzelaliśmy... 

W Pruszkowie zapędzono nas na wielki plac, 
otoczony drutem i przylegający do rampy kole-
jowej. Zostaliśmy włączeni do olbrzymiej rzeszy 
jeńców. Byli tu żołnierze w mundurach wszyst-
kich rodzajów broni, a także policjanci, strażni-
cy więzienni, a nawet pocztowcy. Jeńcy czekali 
na transport do Rzeszy, biwakując na gołej zie-
mi, wydeptanej jak klepisko. Wystające z ziemi 
kikuty drzew świadczyły o tym, że był tu jeszcze 
niedawno sad owocowy. Nie będę jednak opi-
sywał trzydniowego pobytu na tym klepisku w 
tłumie jeńców. Był to jeszcze okres chaosu, toteż 
jeńcy masowo uciekali z takich obozów, korzy-
stając z pomocy miejscowej ludności. Tak też 
stało się z nami. Kilkunastu młodych podchorą-
żych - a wśród nich i my, uciekło czwartego dnia 
przez druty. 

Po ucieczce padliśmy z bratem w jakiejś opuszczonej stodole pełnej zboża 
i spaliśmy kamiennym snem około 10 godzin. Obudził nas straszliwy huk gdzieś 
bardzo blisko. Na głowy spadło poszycie dachu. Wyjrzeliśmy przez szparę w de-
skach. Obok nas znajdowało się stanowisko najcięższej artylerii niemieckiej. 
Działo było skierowane w stronę Warszawy. Ogarnął nas strach, mieliśmy bo-
wiem jeszcze na sobie polskie mundury. Wśród ogłuszającego huku przesiedzie-
liśmy w stodole do wieczora. W nocy opuściliśmy ją z duszą na ramieniu. Nie 
znając okolicy, kierując się raczej „nosem”, zaczęliśmy posuwać się polami na 
zachód. 

Rano - a był to już 15 września - znaleźliśmy się znów „w Polsce”. Po prostu 
trafiliśmy do Milanówka, który nie był jeszcze zajęty przez Niemców, choć byli 
oni już wszędzie wkoło. Tu słuchało się jeszcze komunikatów radiowych ze sto-
licy i dramatycznych apeli prezydenta Starzyńskiego. Tu urzędował Obywatelski 
Komitet Pomocy Żołnierzom, który natychmiast troskliwie zajął się nami. Przy-
dzielono nam kwaterę u prawdziwego „anioła”, pani inżynierowej Krubskiej, któ-
rej mąż i syn bronili Warszawy. Po tylu nieprzespanych nocach spaliśmy wresz-
cie w prawdziwych łóżkach, w czystej białej pościeli. A rano podjęliśmy - już w 

cywilnych ubraniach - jeszcze jedną próbę przedostania się do stolicy, 
jedyną dostępną drogą od strony Pragi. Dotarliśmy aż do Jeziornej i usi-
łowaliśmy przeprawić się na drugi brzeg Wisły, przy czym o mało nie 
postradaliśmy życia. Łódź była dziurawa, a w dodatku poczęstowano 
nas ogniem z drugiego brzegu, gdzieś od Świdra. Z ciężkim sercem zre-
zygnowaliśmy z dalszych prób. Tak więc w kampanii wrześniowej tylko 
przez sześć dni walczyliśmy w polskich mundurach.”

Nie wszyscy polscy jeńcy, uczestnicy walk pod Warszawą mieli tyle 
szczęścia. Wśród wziętych do niewoli przez Niemców w czasie bitwy 
ołtarzewskiej znalazł się także por. Wojciech Kalenkiewicz i sześciu 
innych żołnierzy 2. Pułku Piechoty Legionów, odznaczonego za mę-
stwo na całym szlaku bojowym 1939 roku orderem Virtuti Militari. 
Prowadzeni do obozu w Pruszkowie zostali rozstrzelani, prawdopo-
dobnie za próbę ucieczki. Zbrodnia dokonana na polskich jeńcach 

miała miejsce w Piastowie 12 września 1939 roku. Miejsce śmier-
ci polskich żołnierzy upamiętnia pomnik postawiony w 1979 roku 
u zbiegu ulic Warszawskiej i Bohaterów Wolności. Już od początku II 
wojny światowej Niemcy działali z niezwykłą brutalnością dokonując 
masowych zbrodni na polskich jeńcach 
i ludności cywilnej. Taką samą postawę 
przyjął drugi z wojennych agresorów na 
Poskę, Związek Sowiecki. Armia Czer-
wona wkroczyła na tereny wschodnie II 
RP 17 września 1939 roku, realizując za-
łożenia porozumienia Ribbentrop-Mo-
łotow. W archiwach Instytutu Hoovera 
znajdują się dokumenty w j.angielskim 
z września 1939 roku, w których Niem-
cy domagają się od ZSRRR wkroczenia 
do Polski zgodnie z umową moskiewską 
z 23 sierpnia 39-ego roku. Już po wkro-
czeniu do Polski obu agresorów, ich 
zbrodnicza współpraca zacieśniła się.
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„Po podpisaniu w Moskwie 28 września 1939 roku niemiecko–radzieckiego 
traktatu o granicach i przyjaźni, doszło do serii spotkań wysokich przedstawi-
cieli politycznych obu okupantów. Celem była koordynacja metod zwalczania 
polskiego ruchu oporu. Na miejsce III Konferencji Metodycznej Gestapo–NKWD 
wybrano Zakopane. NKWD (ros. Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł) – Lu-
dowy Komisariat Spraw Wewnętrznych stanowił najwyższy organ władz bezpie-
czeństwa w ZSRR. Został on utworzony przez Włodzimierza Lenina w 1917 roku. 
Nie odgrywał jednak większej roli aż do 1934 roku, kiedy włączono do niego 
GPU (Państwowy Zarząd Polityczny), czyli policję polityczną. NKWD posiadał wła-
sne formacje milicyjne i wojskowe, a jednocześnie miał kompetencje wydawania 
wyroków w sprawach politycznych, więc praktycznie sprawował kontrolę nad 
całością życia społecznego. Za rządów Józefa Stalina NKWD było głównym na-
rzędziem terroru wobec obywateli. NKWD nadzorował sieć obozów pracy dla 
milionów więźniów, czyli tzw. Gułag. NKWD kierowali: Gienrich Jagoda (do 1936), 
Nikołaj Jeżow (do 1938) i Ławrientij Beria. W czasie wojny z Niemcami z resortu 
wyłączono policję polityczną, czyli KGB. Po wojnie działał on także na terenach 
zajętych przez ZSRR, między innymi w Polsce, gdzie pomagał nowym władzom 
komunistycznym w zwalczaniu opozycji. W 1946 roku NKWD przekształcono 
w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Trudno uwierzyć, że pensjonat o mickie-
wiczowskiej nazwie „Pan Tadeusz”, stojący do dzisiaj w zacisznej dzielnicy Zako-
panego, restauracja na Gubałówce czy tatrzańskie schronisko na Kalatówkach 
to niemal świadkowie jednego z najmroczniejszych epizodów w dziejach Polski. 

Ponad 70 lat temu tutaj, w Zakopanem, zapadały ustalenia, których 
finałem była zbrodnia katyńska czy też przeprowadzona przez Niem-
ców tzw. akcja AB, polegająca na wymordowaniu polskiej inteligencji. 
(AB - potoczna nazwa tzw. Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej - niem. 
Ausserordentliche Befriedungsaktion, którą okupanci niemieccy prze-
prowadzili na terytorium Generalnego Gubernatorstwa między majem 
a lipcem 1940). Nazistowska akcja AB została dzięki tej konferencji sko-
ordynowana z radziecką akcją rozstrzeliwania jeńców w Katyniu, Twe-
rze i Charkowie oraz więźniów w Bykowni i Kuropatach pod Mińskiem. 

Zebranie „Rady Obrony Generalnego Gubernatorstwa”, które nada-
ło bezpośredni impuls do przeprowadzenia „Nadzwyczajnej Akcji Pa-
cyfikacyjnej” odbyło się 2 marca 1940 – trzy dni przed posiedzeniem 
Biura Politycznego, podczas którego podjęto decyzję o wymordowaniu 
polskich oficerów przetrzymywanych w obozach specjalnych w Koziel-
sku, Starobielsku i Ostaszkowie. Obu zbrodni również dokonano w sto-
sunkowo niewielkim odstępie czasu. Ponadto, według niektórych źró-
deł, w okresie poprzedzającym Akcję AB oraz mord katyński (przełom 
pierwszego i drugiego kwartału 1940roku) nastąpiło wyraźne zacieśnie-
nie współpracy na linii Gestapo -NKWD. Odbyły się bowiem wówczas 
dwustronne konferencje w Zakopanem i Krakowie. Zdjęcia i protoko-
ły z zakopiańskiej konferencji zostały upublicznione po raz pierwszy 
przez rosyjską historyk w „Moskowskich Nowostiach” w numerze 13 
z 1990 roku. Niestety dalszy proces ujawniania dokumentów dotyczą-
cych tych wydarzeń został przerwany. Pomimo tych trudności, kolejne 
ustalenia przybliżają wyjaśnienie sprawy, a co jest szczególne ciekawe, 
ciągle pojawia się w nich Zakopane, jako jedna z miejscowości, gdzie 
zapadały najważniejsze uzgodnienia. Natalia Lebiedewa i Wojciech 
Materski w  numerze 10. „Zeszytów Katyńskich” z 1999 r. piszą: „Bez-
pośrednio po trzeciej, zakopiańskiej naradzie służb specjalnych NKWD 
i Gestapo w  marcu 1940 roku przeprowadzona była druga masowa 
deportacja oraz akcja wymordowania jeńców wojennych z trzech obo-
zów specjalnych, jak tez więźniów z więzień tzw. Białorusi Zachodniej 
i Ukrainy Zachodniej (…) Wspólne plany eksterminacyjne konstruowa-
no do 4 kwietnia 1940. W marcu 1940 kolejna podkonferencja miała 
miejsce w Krakowie. Po tym preludium w marcu 1940 r. rozpoczęły się 
najtajniejsze obrady. Zakopane było już wyraźnie naznaczone piętnem 
okupacji, na rogach ulic widniały dwujęzyczne tabliczki ze zmienionymi 
nazwami. Na miejsce spotkania wybrano willę „Pan Tadeusz”. Korzy-
stano także z pobliskiej willi „Telimena”, która stanowiła organizacyjne 
zaplecze obrad. W konferencji uczestniczyli najwybitniejsi specjaliści po-
licji politycznych obu państw. Niestety obecny stan wiedzy uniemożliwia 
przedstawienie listy uczestników. W publikacjach powtarza się kilka na-
zwisk. Wśród przedstawicieli NKWD figuruje m.in. Rita Zimmerman, któ-
ra zbrodniczy staż odbywała na stanowisku komendantki kopalni złota 
na Kołymie, a wśród gestapowców – Adolf Eichman, który już wtedy miał 
duże doświadczenie w eksterminacji Żydów. Podczas Konferencji zawitał 
do Zakopanego także Generalny Gubernator Hans Frank.”

źródło: Jacek Ptak  |  www.jacekptak.nazwa.pl
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Gdy 17 września 1939 roku licząca półtora miliona żołnierzy Armia Czer-
wona wkroczyła na terytorium walczącej z Niemcami Rzeczypospolitej 
Polskiej, pod okupacją sowiecką znalazło się 52% terytorium Polski. W wy-
niku agresji do sowieckiej niewoli dostało się ponad 250 tysięcy polskich 
żołnierzy, w tym 18 tysięcy oficerów. Wśród jeńców było także 12 tysięcy 
polskich policjantów. 5 marca 1940 roku przywódca Związku Sowieckiego 
Józef Stalin i członkowie najwyższych władz ZSRR podjęli decyzję o wymor-
dowaniu 14730 jeńców polskich z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Sta-
robielsku, oraz 7300 obywateli RP znajdujących się w więzieniach NKWD na 
terenach przedwojennej Polski. Już po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej, 
13 kwietnia 1943 Niemcy ogłosiły światu o znalezieniu masowych grobów 
polskich oficerów w lesie katyńskim koło Smoleńska.  Dziś znane są kolejne 
miejsca na terytorium b. ZSRR, w których spoczywają szczątki pomordowa-
nych Polaków. Jedno z nich to Miednoje, gdzie w dołach śmierci zbrodniarze 
z NKWD pogrzebali zamordowanych w Twerze m.in. polskich policjantów. 
W gronie ofiar jest także aspirant Jan Johne, ostatni przed wojną komen-
dant posterunku policji w Piastowie, skąd zmobilizowany 3 września 1939 
roku udał się na wojnę. Pamiątkowy głaz z tablicą informacyjną poświęconą 
J.  Johne i dąb jego pamięci znajdują się dziś przed komisariatem policji w 
Piastowie przy ul. Ks. J Popiełuszki. To jedno z miejsc pamięci o ofiarach II 
wojny światowej, które znajdują się w Piastowie. Najstarsze z nich, to po-
mnik wzniesiony ze składek mieszkańców naszego miasta w  roku 1964. 
Znajduje się w  Parku Niepodległości przy ul. 11 Listopada. Tuż obok, na 

ścianie budynku przy ul. Z. Gęsickiego wmurowana jest tablica po-
święcona bohaterskiemu żołnierzowi AK, patronowi tej ulicy. Gęsicki 
ps. „Juno” uczestniczył w zamachu na gen. SS i policji F. Kutscherę, 
zwanego „katem Warszawy”. Udział w udanym zamachu „Juno” oku-
pił swoim życiem, ginąc w walce z Niemcami. Kolejny pomnik upa-
miętnia harcerzy – członków Szarych Szeregów i usytuowany jest 
na skwerze im. hm Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” u zbiegu ul. 
J. Dąbrowskiego i Al. Wojska Polskiego. Imię jednego z bohaterów 
Polskiego Państwa podziemnego, walczącego w wojnie obronnej 
1939 roku i przez całą okupację z obu agresorami, gen. Leopolda 
Okulickiego „Niedźwiadka” nosi wiadukt nad torami kolejowymi, 
przy którym wzniesiony jest pomnik generała. Wspomnieć należy 
także liczne tablice epitafijne w piastowskich kościołach Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Michała Archanioła, gdzie także znajduje się 
urna z prochami pomordowanych w Katyniu, Kuropatach, Bykowni 
i innych miejsc uświęconych krwią pomordowanych Polaków.

Obchodząc 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej pamiętajmy 
o jej ofiarach, wśród których są także mieszkańcy Piastowa. Cześć 
i chwała bohaterom walki o wolną Polskę!
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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.



Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

 Jaworski był zasłużonym pia-
stowianinem odznaczonym tytu-
łem Honorowego Obywatela, któ-
rego biogram możemy znaleźć na 
stronach internetowych urzędu 
Miejskiego w Piastowie. Jego życie 
i działalność skupiała się przede 
wszystkim wokół Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piastowie, któ-
rej był długoletnim naczelnikiem 
i prezesem. Od najmłodszych lat 
związany był z Piastowem, gdzie 
ukończył Szkołę Powszechną nr 1 
im. Stanisława Staszica. Od 1923 
r. należał do harcerskiej druży-
ny pożarniczej. W czasie okupa-
cji był naczelnikiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W  Piastowskim 
Archiwum Miejskim zachował się 
maszynopis jego autorstwa, opi-
sujący losy tej jednostki podczas 
okupacji niemieckiej. Oto jego 
fragment: 
 „Jako naczelnik OSP i komendant 
Straży Pożarnej zakładów Lilpopa, 
należących do ścisłego Przemysłu 
Wojennego, zostałem wyreklamo-
wany od poboru i odwołany z funk-
cji naczelnika OSP w sierpniu 1939 
roku. Na moje miejsce w OSP w Pia-
stowie został wyznaczony dawny 
Naczelnik tej straży, druh Leon Fiu-
towski. Nadszedł pamiętny wrzesień 
1939 roku. Ja z tytułu spadających 
na mnie obowiązków zmuszony 
byłem do wzmożonego nadzoru 
nad bezpieczeństwem pożarowym 
ogromnych zakładów Lilpopa i go-
towością podległej straży pożarnej, 
nie mogąc nawet poświęcić chociaż 
trochę czasu dla OSP Piastów, a na-
wet rodziców moich i sióstr z dzieć-
mi.
 Dzień 1 września 1939 roku tak 
pamiętny dla całego Narodu Pol-
skiego. Piękny słoneczny dzień. Na 
niebie płynące złowrogie bombowce 
wokół obłoczków rozrywających się 
pocisków art. plot. Na węzeł kolejo-
wy obecnej Warszawy Zachodniej 

położony obok zakładów Lilpopa 
spadają już od rana ciężkie bomby 
niszczące tory i stłoczone pociągi 
towarowe, z transportami wojsko-
wymi. Na tereny Lilpopa szczęśliwie 
bomby nie padają. Wyjątek stano-
wią trzy bomby tzw. łańcuchowe, 
które spadły za ogrodzeniem nie 
wybuchając. Na polecenie Dyrekcji 
Zakładów odbywa się palenie róż-
nych tajnych i ściśle tajnych doku-
mentów, planów, materiałów. [...]
 Pod miażdżącym naporem armii 
hitlerowskiej od zachodu władze 
polskie wydały polecenia wycofania 
się na wschód. Wśród różnych urzę-
dów i organizacji oraz wielkich mas 
ludzkich również i nasza OSP otrzy-
mała rozkaz ewakuacji i zatrzymała 
się w rejonie Bugu gdzie pozosta-
wiono tabor i sprzęt pożarniczy […] 
Ja w tym czasie z moją strażą pożar-
ną Lilpopa na polecenie zarządu Lil-
popa ewakuowałem się do Lublina. 
Niestety, szybkie natarcie wroga, 
bombardowania itp. nie ominęły 
filii zakładów Lilpopa. W rezultacie 
tego, decyzją zarządu tych zakła-
dów, dowodzona przeze mnie straż 
zostaje rozwiązana i po otrzymaniu 
uposażenia za 4 miesiące, zwolnio-
na ze służby. […]
 Na apel Prezydenta Starzyńskie-
go udałem się niezwłocznie w dro-
gę powrotną do obrony Warszawy. 
Niestety wspomniany powrót nie 
należał do łatwych. Do Warszawy 
przybyłem w przeddzień kapitulacji 
dzieląc wraz z żołnierzami i ludno-
ścią gorycz naszej klęski Narodowej. 
Trzeciego dnia po moim powrocie 
do Piastowa przyszedł do mojego 
domu serdeczny mój przyjaciel i ko-
lega, były drużynowy 1 – ej Drużyny 
Harcerskiej w Piastowie druh J. Sa-
dowski wraz z śp. dh. F. Zaborow-
skim i poinformowali mnie o istnie-
jącej sytuacji.
 Przybyli zaproponowali mi wstą-
pienie do organizacji konspiracyjnej 

i pomoc w tej organizacji. Czując się 
Polakiem i żołnierzem z omawianej 
propozycji skorzystałem bez więk-
szego namysłu, licząc że jako były 
pracownik „Tudora” i były Naczel-
nik Piastowskiej OSP będę miał pod 
dostatkiem kandydatów do straży 
i  do zawiązującej się organizacji 
konspiracyjnej. Tak też się rzeczywi-
ście stało. Do zakładów Lilpopa, po-
zostających pod władzą niemiecką 
nie zgłosiłem się. […] Jednocześnie 
zapoznałem się również ze smut-
nym faktem iż Ochotnicza Straż Po-
żarna w Piastowie nie istnieje, a cały 
sprzęt pożarniczy został pozosta-
wiony nad Bugiem na tzw. pastwę 
losu.
 Po poważnym przemyśleniu 
sprawy wraz z kolegą z Zakładów 
„Tudor” druhem oddziałowym śp. 
Aleksandrem Kozłowskim postano-
wiliśmy odszukać porzucony sprzęt 
naszej OSP. W tym celu po przepro-
wadzeniu rozeznania wśród straża-
ków, którzy uczestniczyli w ewaku-
acji Straży nad Bug,  m.in. z druhem 
śp. Wódkowskim korzystając z ich 
wskazówek pojechaliśmy na rowe-
rach we wskazany rejon nadbu-
żański. Po nitce do kłębka porzu-
cony sprzęt u różnych gospodarzy 
i w różnych wioskach odnaleźliśmy 
i  zabezpieczyliśmy. Następnie po 
powrocie do Piastowa i otrzymaniu 
przy pomocy śp. druha Prochnaua 
i śp. druha oddziałowego Wł. Milew-
skiego oraz śp. Artura Boenkego, 
samochodu ciężarowego z Tudora, 
omawiany sprzęt znajdujący się 
w  bardzo opłakanym stanie przy-
wieźliśmy do Piastowa. Z uwagi 
na to, że boksy Domu Straży były 
zajęte przez Niemców (stajnie dla 
koni) wynajęliśmy drewnianą szopę 
od obywatela Markowskiego – uli-
ca Dworcowa w  Piastowie. I w ten 
sposób przywróciliśmy działalność 
straży zakonspirowanej komórki 
AK.
 Początki tej naszej działalności 
były bardzo skromne i prawie nija-
kie. Najważniejsze było pozyskanie 
zaufania Niemców przez bardzo 
czynne i pełne zaangażowanie, do-
prowadzenie do należytego stanu 
odzyskanego sprzętu. [...]
 Z uwagi na ciągłe ruchy jedno-
stek wojskowych uwaga nasza była 
zawsze zwrócona na naszą fak-
tyczną remizę. Przy każdej okazji 
czyniliśmy starania o odzyskanie 
zajętych na stajnie boksów. Pomoc 
d-ha inż. Prochnaua, śp. Boenkego 
i innych sprawiły, że i żandarmeria 
Ortzkomendatura wyraziły zgodę 
na zwrócenie nam zabranych bok-
sów samochodowych Domu Straży 
itp. To było nasze pierwsze nieza-
przeczalne osiągnięcie. Od tej pory 
mieliśmy już remizę i świetlicę oraz 

mieszkanie dla podoficera służbo-
wego oraz magazyn przylegający 
do sali imprezowej zamienionej na 
wojskowe warsztaty rusznikarsko-
-samochodowe. [...]
 Z uwagi na to, że okupant za-
żądał uregulowania spraw orga-
nizacyjnych, przedłożenie sobie 
imiennych list wszystkich członków 
straży, ustalono stałą 24-godzinną 
służbę w remizie, aby tym samym 
zwiększyć stan osobowy strażaków. 
Ponadto poczyniono starania aby 
strażacy otrzymywali legitymacje 
służbowe upoważniające do swo-
bodnego poruszania się w ciągu 
całej doby po terenie podległym 
Żandarmerii i Ortzkomendanturze 
oraz Arbeitzamtowi, chroniące ich 
posiadaczy również od wywozu do 
Rzeszy.
 W między czasie przyjąłem do 
straży pewnego osobnika, którego 
po dłuższej obserwacji, w krzyżo-
wym ogniu pytań (jako podejrza-
nego) zmusiłem do przyznania się, 
iż jest Żydem. Po krótkim namyśle 
w  porozumieniu z bardziej zaufa-
nymi kolegami – członkami OSP, 
w  krótkim czasie i w przyspieszo-
nym trybie awansowałem przyjęte-
go Żyda pod nazwiskiem Kazimierz 
Jabłoński na stopień młodszego 
oficera – aspiranta poż. Wymie-
nionego, posiadającego wspaniale 
opanowany język i akcent niemiec-
ki Żyda wyznaczyłem jako dolmet-
schera [red. tłumacza]. Początkowo 
sprawiło to pewne niezadowolenie 
ze strony strażaków i zazdrość, ale 
z uwagi na moje twarde stanowi-
sko, jako komendanta straży oraz 
nienaganne postępowanie Jabłoń-
skiego, aspirant Kazimierz Jabłoński 
został zaakceptowany przez straża-
ków. Stwierdzić muszę, że zgodnie 
z przewidywaniami pozyskanie Ja-
błońskiego okazało się bardzo poży-
teczne. Posiadając dobrą wojskową 
postawę, aspirant Jabłoński dość 
łatwo pozyskał sympatię współto-
warzyszy służby, a  w  Ortzkomen-
danturze i Komendzie Powiatowej 
Żandarmerii również został bez 
reszty zaakceptowany.
 Teraz już nasze sprawy strażac-
kie toczyły się bez zgrzytów i nie-
domówień. Pozyskaliśmy zaufanie 
okupanta. Jednak brak samochodu 
pożarniczego i bazowanie na do-
prowadzonych koniach stanowiło 
ogromne utrudnienie, w naszej 
działalności nie tylko szkolenio-
wej, ale i operacyjno-bojowej. Na 
nasz wniosek wójt Gminy Piastów 
A. Erdman ustanowił szarwark dla 
wszystkich gospodarzy i właścicieli 
dobrych koni (silnych koni). Zgod-
nie z tymi ustaleniami na każdą 
noc przy remizie straży dyżurowała 
para koni z woźnicą. […] Te dyżury 
z końmi obok bezsprzecznie swoich 
stron miały i te minusy, że często 
trzeba było wykłócać się z niektóry-
mi właścicielami koni aby były one 
dostarczone na dyżur i trwały na 
tych dyżurach w ściśle wyznaczo-
nych godzinach.

  […] Uznawszy, że dla uniknięcia 
na przyszłość podobnych „przyjem-
ności” najlepszym rozwiązaniem 
będzie zdobycie dla straży własne-
go samochodu, podzieliłem się tą 
myślą z kolegami i z taką propozy-
cją zwróciliśmy się do miejscowych 
gospodarzy oraz furmanów posia-
dających silne konie. Propozycja 
nasza wyrażała się tym, że wszyscy 
właściciele koni opodatkują się na 
rzecz proponowanego samochodu, 
a straż potrzebny samochód kupi 
i wówczas dyżury z końmi zostaną 
zlikwidowane.
 Propozycja nasza bardzo przy-
padła gospodarzom do gustu i po 
zebraniu ustalonych składek oraz 
wpłaceniu zebranej kwoty do kasy 
Straży zakrzątnięto się niezwłocz-
nie, w kierunku znalezienia odpo-
wiedniego w tym względzie samo-
chodu. [...] Po krótkim czasie udało 
się kupić ciężarowy samochód od 
handlarzy bydłem. Z uwagi na to, że 
wspomniany samochód wymagał 
jeszcze pewnych uzupełnień ze stro-
ny sprzedającego, zawierzyliśmy im 
po wpłaceniu zadatku, że w termi-
nie ustalonego czasu samochód już 
bez usterek dostarczą.
 Pech chciał, że wymienieni han-
dlarze, chcąc jeszcze zarobić na 
zakupionym bydle zaryzykowali 
wyjazd po jego zakup. Przedsię-
wzięcie się nie udało, bo wymienieni 
zostali w czasie przewozu zaku-
pionych sztuk, aresztowani przez 
żandarmerię. O powyższym fakcie 
niestety dowiedzieliśmy się dopie-
ro po żmudnych poszukiwaniach, 
trwających kilka ładnych miesięcy. 
Po zlokalizowaniu miejsca, gdzie 
się ten samochód znajduje, a co 
najważniejsze, po uzyskaniu zezwo-
lenia żandarmerii na jego zabranie 
do Piastowa, podjęliśmy ciężki trud 
przetransportowania tego wraku 
jaki leżał w szczerym polu w oko-
licy Mińska Maz. Wypożyczywszy 
od Dyrekcji „Tudor” pięciotonowy 
samochód i zabrawszy z sobą fa-
chowców samochodowych z d-em 
Al. Kozłowskim, śp. Wł. Milewskim 
i innymi, udaliśmy się we wskazane 
miejsce i po wielu utarczkach słow-
nych między sobą ostatecznie po-
stanowiliśmy załadować to, co kie-
dyś było samochodem ciężarowym 
i przywieźliśmy to coś do naszej 
straży. Traf chciał, że akurat jeden 
z fundatorów (samochodu), miej-
scowy badylarz, przejeżdżał obok 
remizy na rowerze i zobaczył to 
na co chętnie przed rokiem wpłacił 
składkę. Ów obywatel dzisiaj śp. Jan 
Kamiński, zobaczywszy jak wygląda 
ten tak oczekiwany samochód, na-
byty za ich pieniądze, tylko zaklął 
siarczyście, splunął, wsiadł na ro-
wer i odjechał.”

Okupacyjna działalność 
Straży Pożarnej w Piastowie
Dzieje Piastowa zapisane są w historii postaci zamieszku-
jących to małe miasteczko. To one wpływały na postawę 
większości, dając przykład oraz ukazując drogę działania. 
Do takich postaci niewątpliwie zalicza się Zenon Jaworski.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? historia
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Sezon wzmożonego żerowa-
nia kleszczy dzieli się na okres 
wiosenny przypadający na kwie-
cień i maj oraz jesienny, trwają-
cy od września do października. 
Aktywność pasożytów jest naj-
większa w godzinach rannych, od 
8 do ok. 12 oraz po południu, po 
godzinie. 16. Jeżeli jednak doszło 
do ugryzienia kleszcza i chcemy 
rozpoznać czy zaraził nas borelio-
zą, powinniśmy dokładnie obser-
wować rumień na ciele. Jest bar-
dzo charakterystyczny i  rośnie 
(przekraczając w obwodzie 5 cm), 
dlatego nazywa się go wędrują-
cym. Wśród innych wczesnych 
zmian wymienia się także naciek 
na skórze i objawy podobne do 
grypy (gorączka, osłabienie, ból 
głowy). Wczesne objawy ustępu-
ją zazwyczaj w ciągu 3 miesięcy. 
Wówczas u części chorych rozwi-
ja się postać wczesna rozsiana, 
która może przebiegać pod po-
stacią neuroboreliozy lub zapa-
lenia stawów (rzadziej mięśnia 
sercowego). Należy zaznaczyć, że 
u niektórych objawy zakażenia 
mogą nie występować lub po-
zostać niezauważone. Borelioza 

jest wykrywana na podstawie 
dodatnich testów serologicz-
nych. We wczesnej fazie zakaże-
nie można skutecznie wyleczyć 
dzięki antybiotykom.

Jak należy się pozbyć kleszcza?

Możliwie jak najszybciej. 
Czas, w jakim kleszcz pozostaje 
wczepiony, determinuje ryzyko 
zakażenia boreliozą. Aby doszło 
do zakażenia, krętki Borrelia, któ-
re przebywają w jelicie kleszcza 
muszą zmienić swoje antygeny, 
czyli mówiąc obrazowo – prze-
brać się w strój odpowiedni dla 
nowego gospodarza, czyli czło-
wieka oraz przedostać się do śli-
ny kleszcza, a z nią do organizmu 
człowieka. Taka zmiana miejsca 
i „kreacji” nie jest prosta i trwa 
zwykle kilkanaście godzin. Szyb-
kie usunięcie kleszcza sprawia, 
że mamy szansę zdążyć pozbyć 
się problemu, zanim do niego 
dojdzie. Kleszcze dostosowały się 
świetnie do życia nie tylko w  la-
sach i na polanach, ale i w du-
żych miastach – na trawnikach, 

skwerach i w parkach. Dlatego 
też codziennie – jeśli przebywali-
śmy na świeżym powietrzu – po-
winniśmy obejrzeć siebie (na ile 
to możliwe) i swoje dzieci, aby 
sprawdzić, czy nie zabraliśmy pa-
sażera na gapę. Dorosłe osobniki 
dosyć łatwo zauważyć, ale mło-
de postaci, które niestety także 
przenoszą wspomniane choroby 
są naprawdę drobne (wielkości 
łebka od szpilki). 

Usunięcie kleszcza wcale nie 
jest trudne. Możemy złapać go 
palcami (szczególnie dorosłe, 
duże osobniki) albo pęsetą (przy-
datna przy usuwaniu malutkich 
kleszczy). W aptekach dostępne 
są także specjalne szczypce, las-
so i różne inne przyrządy mające 
ułatwić to zadanie. Osobiście sto-
suję pierwsze dwie metody, ale 
jeśli ktoś będzie czuł się pewniej 
wyposażony w „profesjonalny” 
sprzęt – jak najbardziej można 
z  niego korzystać. Ważne, aby 
nie torturować kleszcza przed 
usunięciem – nie stosujemy 
żadnych płynów, masła, oliwy, 
przypalania ani innych pomy-
słów na zgnębienie pajęczaka. 
Chwytamy go jak najbliżej po-
wierzchni skóry i ciągniemy do 
góry. Nie wykręcamy w żadną 
stronę, jak nieco żartobliwie, ale 
słusznie podsumował to jeden 
z ekspertów w  dziedzinie cho-
rób zakaźnych na wykładzie po-
święconym temu zagadnieniu – 
„aparat gębowy kleszcza nie ma 
gwintu”. Nie należy także wpadać 
w panikę, jeśli w skórze zostanie 
drobna cząstka kleszcza, zwy-
kle jest to hypostom, czyli długa 
„szczęka”, którą kleszcz zakotwi-
cza się w  skórze. Pozostawienie 
hypostomu nie stwarza żadnego 
ryzyka, a nasza skóra potrafi sa-
modzielnie wydalić taką cząstkę 
(zwykle powstaje drobna krost-
ka, która następnie samoistnie 
się goi). W razie pozostawienia 
całej głowy lub większej części 
kleszcza, można zwrócić się po 
pomoc do lekarza, chociaż zda-
rza się to skrajnie rzadko.

Co stosować po usunięciu 
i czy wykonać jakieś badania?

Miejsce po ukłuciu wystarczy 
przemyć wodą z mydłem. Zdarza 
się, że ślina kleszcza i zawarte 
w  niej substancje działają draż-
niąco lub uczulająco, a miejsce 
po ukłuciu może swędzieć. Okoli-
cę ugryzienia należy utrzymywać 
w czystości i starać się nie roz-
drapywać zmiany, by nie dopro-
wadzić do wtórnego zakażenia 
skóry w tym miejscu. Dodatkowe 
środki nie są zwykle potrzebne. 
Ryzyko transmisji najczęstszej 
spośród chorób odkleszczowych 
dla pojedynczego ukłucia szacu-
je się na ok 4%. Innymi słowy na 
100 ukłuć przez kleszcze jedynie 
4 doprowadzą do rozwoju bore-
liozy. W przypadku pozostałych 
chorób, zdarza się to jeszcze 
rzadziej – dla KZM ryzyko poje-
dynczego ukłucia to mniej niż 
1 procent. 

Choroby takie jak  babeszjo-
za, erlichioza czy anaplazmoza 
to w Europie kazuistyka – zda-
rzają się dosłownie pojedyncze 
przypadki zachorowań rocznie. 
Podstawą rozpoznania chorób 
odkleszczowych (w tym przede 
wszystkim boreliozy) są konkret-
ne objawy chorobowe. Dopiero 
jeśli takie wystąpią – uzasadnio-
ne bywa podejmowanie działań 
diagnostycznych. Chodzi oczy-
wiście o badania chorego czło-
wieka, a nie badanie kleszcza. 
Badania kleszczy wykonywane 
przez instytuty naukowe na wyż-
szych uczelniach, czy przez PZH 
polegają na zbieraniu i badaniu 
dużych ilości kleszczy z danego 
rejonu i służą poznaniu oraz mo-
nitorowaniu rozpowszechnienia 
różnych patogenów w przyro-
dzie. Dzięki temu wiemy, na któ-
rych obszarach można częściej 
spodziewać się danej choroby, 
gdzie szczególnie warto zadbać 
o  profilaktykę KZM itd. Nato-
miast badanie pojedynczego 
kleszcza, który był sprawcą ukłu-
cia konkretnego pacjenta, nie ma 
absolutnie żadnego znaczenia, 
nie jest zalecane przez żadne to-
warzystwa naukowe i jest jedynie 
formą naciągania pacjentów na 
niepotrzebne wydatki. Pomijając 
wątpliwości techniczne dotyczą-
ce takich badań; dodatni wynik, 
świadczący o  obecności jakichś 
drobnoustrojów w organizmie 
kleszcza zwykle bywa przyczyną 
niepotrzebnego stresu, kolej-
nych kosztów związanych z dal-

szymi badaniami, a zdarza się, 
że i niepotrzebnego leczenia. Za-
każony kleszcz wcale nie musiał 
podzielić się swoją florą z żywi-
cielem i jak pokazują statystyki – 
zwykle tego nie robi. Odwrotnie 
– ujemny wynik badań kleszcza 
może uśpić czujność pacjenta 
i sprawić, że zbagatelizuje objawy 
tak poważnych chorób, jak KZM 
(które mógł nam „podarować” 
równolegle inny, maleńki, nie-
zauważony kuzyn przyłapanego 
na gorącym uczynku sprawcy).

W atmosferze ogólnej paniki 
i kleszczofobii trudno powstrzy-
mać się od jakichś działań. Co 
więcej – przyzwyczajeni do uzy-
skiwania natychmiastowych 
efektów w niemal każdej sferze 
życia – także tutaj chcielibyśmy 
od razu wiedzieć z czym mamy 
do czynienia. Medycyna uczy nas 
jednak cierpliwości, pochopne 
działania mogą przynieść wię-
cej szkody niż pożytku. Dlatego 
zdecydowanie odradzam wyko-
nywanie jakichkolwiek badań na 
własną rękę – bez wcześniejszej 
konsultacji z lekarzem. Ich zasad-
ność oraz interpretacja jest ści-
śle uzależniona od zgłaszanych 
dolegliwości i wyniku badania 
lekarskiego. Musimy pogodzić 
się z tym, że dodatni czy ujemny 
wynik badań laboratoryjnych nie 
jest tożsamy ze stwierdzeniem 
choroby lub jej wykluczeniem – 
to tylko jeden z puzzli w układan-
ce. Czasem niestety z zupełnie 
innego zestawu – coraz częściej 
pod etykietę chorób odkleszczo-
wych podpina się wiele objawów 
chorobowych, których prawdzi-
wa przyczyna pozostaje przez to 
długo niezdiagnozowana.

Kiedy mogą wystąpić objawy 
choroby?

Pierwszy objaw boreliozy, 
czyli rumień w miejscu ugry-
zienia (tzw. rumień wędrujący) 
może pojawić się już po kilku 
dniach (ale nie wcześniej niż po 
2–3 dobach, zwykle dopiero po 
ok. tygodniu). Pierwsze objawy 
kleszczowego zapalenia mózgu 
mogą wystąpić po minimum ty-
godniu (w przypadku zakażenia 
przez spożycie produktów mlecz-
nych nawet wcześniej). Jeśli cho-
dzi o pozostałe, rzadkie choroby 
odkleszczowe – zwykle pierw-
szym objawem jest gorączka, 
a minimalny okres od ugryzienia 
do jej wystąpienia to ok. tydzień.

Okres wakacyjny to ulubiona pora dla kleszczy. Mimo że zbliża się on ku końcowi, 
eksperci nie odnotowują zmniejszenia ich aktywności. Chcąc uniknąć ukąszenia, 
którego skutki niosą ogromne ryzyko choroby, warto przestrzegać kilku kluczowych 
zasad. Im dłużej kleszcz ma kontakt z krwią człowieka, tym większe jest ryzyko 
zakażenia, dlatego należy go jak najszybciej usunąć. Już po 36 godzinach od 
momentu wkłucia rośnie ryzyko zakażenia bakterią, którą przenoszą kleszcze.

Kleszcze – powracający temat

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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reklama

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

Studnie, tel. 601 231 836

USŁUGI

Ogłoszenia drobne

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

ogłoszenie zamówione

Repertuar kina Baśń

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

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty
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Król lew
USA / l. 7 / dubbing

06-08.09.2019 r. 17:00 118 
min.

Ja teraz kłamię
Polska / Holandia / l. 15 

06-08.09.2019 r. 19:30 107 
min.

Sekretne życie zwierzaków domowych 2
USA / l. 7 dubbing

13-15.09.2019 r. 17:00 86 
min.

W deszczowy dzień w Nowym Jorku
USA / l. 15

13-15.09.2019 r. 19:00 92 
min.

Szukasz Sali do wynajęcia na imprezę okolicznościową lub 
szkolenie? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję!
Sala mieści się w Klubie Novus w budynku Spółdzielni Mieszka-
niowej przy ul. Skorupki 2 w Piastowie. 
Oprócz Sali głównej do dyspozycji wynajmującego oferujemy:
wyposażone pomieszczenie kuchenne, łazienki
Istnieje również możliwość wynajęcia Sali na godziny. 
Informacje o wolnych terminach i kosztach wynajmu można 
uzyskać u w Klubie Novus pod nr 22 723 61 62.
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 Zero Waste w dosłownym 
tłumaczeniu znaczy zero od-
padów, zero marnowania. Dla 
wielu jest stylem życia, zgodnie 
z którym starają się nie genero-
wać odpadów, a tym samym nie 
zanieczyszczać środowiska. Idea 
ta naśladuje naturalne cykle, 
w  których wszystkie odrzucane 
materiały stają się zasobami. Go-
spodarka powinna polegać na 
obiegu zamkniętym, w którym 
używa zasobów, zamiast tworzyć 
odpady. Prowadzi to do odpo-
wiedzialnej produkcji i konsump-
cji, a w konsekwencji do wykorzy-
stania i odzyskania wszystkich 
produktów, opakowań i mate-
riałów, bez ich spalania, zako-
pywania w ziemi, czy zrzutów 
do wody. Koncepcja Zero Waste 
pragnie być wyższą formą dba-
łości o środowisko naturalne niż 
odzysk i recykling. Jak każda idea 
ma swoje zasady. Oto i one.
 Odmawiaj tego, co jest Ci 
zbędne (ulotki, darmowe próbki 
i gratisy, których nie użyjesz).
 Ograniczaj niepotrzebne ku-
powanie. Wykorzystaj w pierw-
szej kolejności rzeczy, które po-
siadasz. Unikaj kupowania na 
zapas, opanuj zachcianki.
 Wykorzystaj ponownie rze-
czy, których już nie potrzebujesz. 

Oddaj lub sprzedaj zbędne ubra-
nia, zabawki i sprzęty osobom, 
którym będą one przydatne. Za-
bieraj swoją siatkę na zakupy, re-
zygnuj jeśli to możliwe z torebek 
foliowych. 
 Recyklinguj. Wiele opako-
wań, sprzętów i części garderoby 
może zostać przetworzonych, 
o  ile trafi we właściwe miejsce. 
Naprawiaj zamiast wyrzucać.
 Kompostuj. Statystycznie 
wyrzucamy 1/3 żywności, któ-
rą kupujemy. Planuj posiłki, rób 
zakupy z listą i spróbuj gotować 
z resztek. Kupuj produkty, które 
ulegną rozkładowi i powrócą do 
środowiska w przyjaznej dla nie-
go formie. 
 Nazwa ,,zero waste” została 
pierwszy raz użyta pod koniec 
XX wieku przez dr. Paula Palme-
ra, który chciał zwrócić uwagę 
na tworzenie produktów tak, 
aby mogły być wykorzystywane 
wielokrotnie, bez konieczności 
ich wyrzucania. Był to wspa-
niały pomysł, tym bardziej, że 
produkcja plastiku wraz z roz-
wojem produkcji ropy naftowej 
od czasów  ll  Wojny Światowej 
bardzo wzrosła. Tanie produkty 
petrochemiczne bardzo szybko 
znalazły zastosowanie w wie-
lu dziedzinach naszego życia. 

Nowo powstające syntetyczne 
związki chemiczne oparte na 
ropie naftowej, w tamtych cza-
sach nie były badane pod katem 
toksycznego oddziaływania na 
życie ludzkie i środowisko natu-
ralne. Teraz wiemy, ze stanowi to 
ogromne zagrożenie dla global-
nego ekosystemu, bezpieczeń-
stwa i zdrowia publicznego. Uty-
lizacja tworzyw sztucznych jest 
bardzo trudna, a koszty i zagro-
żenie związane z ogromną ilością 
plastikowych śmieci jest trudne 
do oszacowania. Prognozuje 
się, że w 2050 roku, masa pla-
stikowych odpadów w morzach 
i oceanach przewyższy łączną 
masę pływających w nich ryb. To 
jest przerażajace i dające nam do 
myślenia, jak szybko przyczynia-
my się do degradacji naszej pięk-
nej planety. Wszyscy słyszeliśmy 
o dryfującej Wielkiej Pacyficznej 
Plamie Śmieci, która w 90% skła-
da się z tworzyw sztucznych. One 
pod wpływem słońca rozpadają 
się na mikroplastik  a następnie 
mieszając z  wodą tworzą gęstą 
zawiesinę. Te drobne cząsteczki 
plastiku zawierają bardzo szko-
dliwe chemikalia, które są do-
dawane podczas produkcji two-
rzyw sztucznych w celu nadania 
im odpowiednich właściwości. 
Cześć z  tych substancji uznawa-
na jest za najbardziej szkodliwe 
toksyny na naszej planecie (chlo-
rek winylu, benzen). Później pla-
stikowe drobinki przenikają do 
tkanek ryb i innych organizmów 
morskich, następnie ptaków, 
zwierząt, a na końcu organizmów 
ludzi. Wielu z nas myśli sobie: 
mnie to nie dotyczy. Góra pływa 
sobie na Pacyfiku, daleko, dale-
ko. Otóż nie. W naszym Bałtyku, 
również zalegają plastikowe od-
pady. A któż z nas będąc nad mo-
rzem nie kosztuje pysznej flądry, 
dorsza czy kerguleny. 
 Gdy dowiadujemy się o naj-
trudniejszych do recyklingu 
śmieciach, o tym, że na samym 
szczycie tej  recyklingowej pira-
midy są jednorazowe kubeczki, 
tacki na mięso i opakowania na 
żywność, materiały izolacyjne, 
smieci z PCV oraz inne tworzywa 
do produkcji butelek, pojemni-
ków i tkanin, to włos na głowie się 
jeży. Każdy z nas z tymi rzeczami 

obcuje na codzień. Co więcej, są 
to przedmioty, które ułatwiają 
nam życie. Czy aby napewno? 
Pozostaje tylko zadać sobie pyta-
nie: co Ja robię, żeby ograniczyć 
produkcję śmieci i zapobiec eko-
logicznej katastrofie? Zacznijmy 
od siebie, małymi kroczkami. Za-
cznijmy wdrażać mądre zasady 

w życie. Uświadamiajmy nasze 
dzieci. Skutkiem ubocznym może 
być czyste i zdrowe środowisko, 
ale tez oszczędności w naszych 
portfelach. A wiec od dziś - z wła-
snym kubkiem po kawę i ze sło-
ikiem po małosolne.

Część z nas żyje według zasady ,,Zero Waste”, część bardzo poważnie 
zaczyna się tym interesować, a jeszcze inni, zastanawiają się o co 
właściwie chodzi?

Zero Waste
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 Spacer poświęcony bę-
dzie walkom oddziałów Armii 
Krajowej 3. Rejonu 1. Obwo-
du Śródmieście Południowe. 
Przejdziemy ulicami: Wspólną, 
Hożą, Wilczą (rejon Batalionu 
„Zaremba-Piorun”), Koszykową, 
Noakowskiego (rejon walk Bata-
lionu Pancernego „Golski”, Ale-
jami Ujazdowskimi oraz Piękną 
(rejon Batalionu „Ruczaj”). Walki 
prowadzone były tam nieprze-
rwanie od godziny „W” 1  sierp-
nia 1944 do momentu podpi-
sania Układu o Zaprzestaniu 
Działań Wojennych, co nastąpiło 
2 października. Przez 63 dni ta 
część Warszawy w heroiczny 
sposób odpierała ataki oddzia-
łów niemieckich. Pod bombami 
zrzucanymi z samolotów, hu-
raganowym ostrzałem artylerii 
żyła ludność cywilna, starając się 
przeżyć, rozpaczliwie walcząc 
o wodę i pożywienie, angażując 
się w miarę możliwości w działa-
nia powstańcze.

 Na obszarze Śródmieścia Po-
łudniowego, będącym tematem 
spaceru, działały następujące 
oddziały:
 – Batalion “Zaremba – Pio-
run” powstały na bazie 9. Rejonu 
„Lubicz”, sztabowego 7. Obwo-
du AK „Obroża” dowodzonego 

przez ppłk Kazimierza Pużaka 
“Kalwin”. W czasie walk dowo-
dzili nim: początkowo rtm. Ka-
zimierz Draczyński “Zaremba”, 
a po jego ranieniu cichociemny 
kpt. Franciszek Malik “Piorun”. 
Oddział prowadził walki w re-
jonie ulic Hożej, Wspólnej, Po-
znańskiej i Emilii Plater.
 – 3, Batalion „Golski” dowo-
dzony przez kpt. broni pancer-
nej Stefana Golędzinowskiego 
walczył w rejonie Politechniki 
Warszawskiej, Noakowskiego, 
Koszykowej, Polnej, Lwowskiej, 
Emilii Plater
 – Batalion “Ruczaj” dowodzo-
ny przez rtm. Czesława Grudziń-
skiego “Ruczaja” walczył w rejo-
nie ulic: Mokotowskiej – Piusa 
XI (obecnie Pięknej) – Chopina 
– Koszykowej – Marszałkowskiej. 
Jego oddziały zdobyły 23 sierp-
nia nad ranem budynek cen-
trali telefonicznej – tzw. „Małą 
PAST-ę” przy ul. Piusa XI 19, któ-
ra z  czasem stała się ostatnim 
miejscem postoju Komendanta 
Armii Krajowej gen. Tadeusza 
Bora Komorowskiego.

 Najintensywniejsze walki były 
prowadzone w rejonie: „Małej 
PAST-y”, Poselstwa Czechosło-
wackiego, Politechniki Warszaw-
skiej oraz Wydziału Architektury.

 Ulice poprzecinane baryka-
dami pozwalały na opór po-
wstańczy, ale także chroniły lud-
ność cywilną i uniemożliwiały 
dostęp oddziałom niemieckim.
 Miejsca kultu, jak kościół na 
Placu Zbawiciela, stały się miej-
scem schronienia dla ludności 
cywilnej.
 Zrujnowane budynki GISZu, 
tam, gdzie dziś przebiega Tra-
sa Łazienkowska stały się miej-
scem kaźni mordowanej przez 
gestapowców i esesmanów lud-
ności cywilnej.
 W dzielnicy tej funkcjonowa-
ło swoiste powstańcze zagłębie 
przemysłowe. W fabryczkach 
zlokalizowanych w rejonie ulic: 
Wilczej oraz Emilii Plater takich 
jak: tzw. Jajczarnia, czyli prze-
twórnia produktów mlecznych, 
Wytwórnia Braci Łopieńskich, 
Fabryka Dźwigów Groniow-
skiego produkowano broń dla 
powstańczej Warszawy (grana-
ty, granatniki). Podjęto też sku-
teczną próbę produkcji prądu 
elektrycznego. Dzięki temu mo-
gły działać: radiostacja, radio 
powstańcze, drukarnie, a także 
możliwe było funkcjonowanie 
szpitali oraz pomp dostarcza-
jących wodę pitną dla ludności 
i wojska.
 W rejonie tym do dzisiaj wi-
dać ślady walk powstańczych, 
nieliczne już ślady po pociskach 
lub wybuchach znajdowane na 
elewacjach przedwojennych ka-
mienic.
 Ulica Śniadeckich, Plac Poli-
techniki oraz Nowowiejska stały 
się 4 i 5 października świadkiem 
wyjścia oddziałów powstań-

czych po podpisaniu układu 
kończącego walki w Warszawie. 
Tutaj też odbyła się ostatnia 
powstańcza defilada przed Ko-
mendantem Głównym AK.

 Spacer trasą walk batalio-
nów: „Zaremba – Piorun”, „Gol-
ski” oraz „Ruczaj”. Rozpocznie 
się on o godz. 16.00 i potrwa 
około 2 godzin. Wszystkich zain-
teresowanych spotkaniem pro-
simy o przybycie pod budynek 

Cepelii przy ul. Marszałkowskiej 
(róg Nowogrodzkiej), skąd wyru-
szymy na wspólne zwiedzanie.

Śródmieście Południowe 
w Powstaniu Warszawskim
W niedzielę, 8 września Muzeum Dulag 121 zaprasza 
na spacer z cyklu „Niedzielne wyprawy szlakiem 
powstańczej Warszawy”

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? kultura
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Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

INFORMACJE o AA
Infolinia AA - czynna pon.-pt. w godz. 8:00-22:00 - tel. 801-033-242
e-mail: aa@aa.org.pl  |  strona Internetowa: www.aa.org.pl

SPIS ADRESÓW I GODZIN MITYNGÓW GRUP AA W PIASTOWIE

Poniedziałek
18:00    Grupa „Piast”,  Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – wejście od 
ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną) / Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. 
[Wszystkie otwarte]

Środa
18:30    Grupa „Wszechświat”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II” – wejście 
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]  

Czwartek
19:00    Grupa „Anioły”, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom 
Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte] 

Niedziela
17:00    Grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II” – wejście 
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]   

INFORMACJE o AL-ANON
Punkt Informacyjno Kontaktowy Al-Anon: Warszawa, ul. Kic-
kiego 1, klatka IV, lokal 50 A, domofon 60. Czynny pon. – pt. 
w godz. 16:00 – 20:00, tel. 22 299-25-85
e-mail: pik.warszawa@al-anon.org.pl
Strona Internetowa: www.al-anon.org.pl

MITYNG AL-ANON W PIASTOWIE

Czwartek
18:00    Grupa „Wdzięczność”, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. 
B. Częstochowskiej – wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad 
kancelarią parafialną) 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i ko-
biet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i 
nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i po-
magać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych skła-
dek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez wła-
sne dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wy-
znaniem, działalnością polityczną, organizacją lub insty-
tucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie 
popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwo-
ści i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. 

Preambuła AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
ogłoszenie zamówione
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1 UKS SMS Łódź 2 6 11:1

2 KKP Stomilanki Olsztyn 2 6 9-1

3 AP Lechia Gdańsk 2 6 6:3

4 KS Polonia Środa Wielkopolska 2 3 6:3

5 AP Kotwica Kołobrzeg 2 3 4:4

6 MUKS Praga Warszawa 2 3 3:3

7 Ząbkovia Ząbki 2 1 2-4

8 KS Raszyn 2 1 1:3

9 Medyk II Konin 2 1 1:4

10 Unifreeze Górzno 2 1 2:6

11 PKS Piastovia - ZAP Piastów 2 0 1:7

12 Polonia Poznań 2 0 1:9

reklama

 Zwycięstwo prażanek było 
niewątpliwie zasłużone. Jak traf-
nie podsumowuje na Facebo-
oku sama Piastovia „W tym me-
czu zabrakło nam dokładności 
i pomysłu na grę”. Po wyraźnej 
dominacji na boisku, dziewczy-
ny z MUKS Praga zdobyły w dru-
giej połowie jedyną bramkę tego 
spotkania. W 82. minucie meczu 
strzeliła ją głową Agata Kuchar-
ska. Miłym akcentem spotkania 
był gorący doping, jaki przygoto-
wali piastowiankom licznie zgro-
madzeni na trybunach kibice. 
Do ostatniej minuty nie tracili 
nadziei na zmianę wyniku spo-
tkania. Tym razem jednak się 
nie udało.    

 Bieżący sezon nie zaczął się 
dla naszych piłkarek najlepiej. 
Rozgrywki rozpoczęły 18 sierp-
nia wysoką porażką ze Stomi-
lem Olsztyn 1:6. Po przegranej 

z MUKS Praga, z zerowym bilan-
sem punktowym Piastovia po-
zostaje więc nadal na 11. lokacie 
w ligowej tabeli. Przed ostatnim 
miejscem uchronił ją tylko, lep-
szy od Polonii Poznań, bilans 

bramek. W trzeciej kolejce o 
upragnione punkty powalczymy 
na wyjeździe z Ząbkovią. Mecz 
już 8 września o 13:30 na Dolcan 
Arena w Ząbkach.   

Za nami druga kolejka sezonu 1. ligi kobiecej piłki nożnej. W derbach 
Mazowsza PKS Piastovia-ZAP Piastów uległa na własnym boisku 
zespołowi MUKS Praga Warszawa 0:1. Piastovia pozostaje na 
przedostatniej lokacie w tabeli.

Słaby początek sezonu Piastovii  

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamówionych treści, reklam i ogłoszeń.

www.czaspiastowa.pl

redakcja@czaspiastowa.pl

reklama@czaspiastowa.pl

tel. 22 753 62 80
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