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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

nowa publiczna sieć Wi-Fi, która 
będzie udostępniona w  miej-
scach lokalnego życia społecz-
nego, w tym przestrzeniach 
zewnętrznych dostępnych dla 
ogółu społeczeństwa, zgodnie 
z „Wymaganiami Wi-Fi”. 
 W ramach realizacji projek-
tu przewidziano utworzenie 
13 publicznych punktów dostę-
pu do internetu – hotspotów. 
W urządzenia zostaną wyposa-
żone budynki użyteczności pu-
blicznej tj.: Urząd Miejski w Pia-
stowie przy ul. 11 Listopada 
2 i ulicy 11 Listopada 8; Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Adama Mic-
kiewicza w Piastowie przy ul. 
11  Listopada 2A; Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Piasto-
wie przy Al. Tysiąclecia 1; Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy ul. Lwowskiej 8; Centrum 
Usług Oświatowych Miasta Pia-
stowa przy ul. Ks. J. Popiełusz-
ki 12; Miejski Ośrodek Kultury 
przy ul. Warszawskiej 24, Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej PIASTUN przy ul. 
Mikołaja Reja 1; Willa Millera 
przy ul. Bohaterów Wolności 
23  oraz parki i skwery tj.: Park 
Niepodległości; Park Świętego 
Stanisława Kostki; Skwer im. 
prof. hm. Aleksandra Kamiń-
skiego „Kamyka”; Park Bogny 
i Jerzego Sokorskich.

w  ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, Oś priory-
tetowa I Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu, Działanie 
1.1. Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości do-
stępu do szeroko pasmowego 

 Miasto Piastów pozyskało 
dofinansowanie w wysokości 
64.368,00 zł brutto (51 494,40 
zł z budżetu środków europej-
skich i 12 873,60 zł z budżetu 
państwa) na realizację projek-
tu pn. „Piastów centrum Wi-Fi” 

internetu o wysokich przepu-
stowościach. 
 Projekt dotyczy wybudowa-
nia publicznej otwartej sieci Wi-
-Fi w centrum miasta Piastowa. 
W ramach projektu na terenie 
Piastowa powstanie całkowicie 

Wi-Fi dla Piastowa
Już niedługo w centrum naszego miasta powstanie 13 hotspotów z bezpłatnym 
dostępem do internetu.
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Uszkodzenia stawów i pojawia-
jące się po nich zniekształce-
nia mogą w znacznym stopniu 
utrudnić życie. Powszechność 
tego schorzenia staje się dziś 
coraz bardziej poważnym pro-
blemem. 

Pilates skradł serca milionów lu-
dzi na całym świecie. Uwielbiają 
go tancerze, modelki, polecają 
rehabilitanci, doceniają zawo-
dowi sportowcy i ćwiczą osoby 
w każdym wieku. Jest treningiem 
prozdrowotnym i szczególnie po-
trzebnym w dzisiejszych czasach.

Guerrilla Gardening, to oddolny, 
spontaniczny ruch, którego dzia-
łalność polega na zazielenieniu 
brzydkich, opuszczonych, byle 
jak wyglądających miejsc. 

Od 1 lipca można składać wnio-
ski o wypłatę świadczenia z pro-
gramu Dobry Start.

Rusza 1. kolejka rundy jesiennej 
I ligi kobiet. Piastovia jest w trak-
cie przebudowy składu.

Choroba stawów – 
ciągłe wyzwanie 

Sposób na smukłe ciało 
i zdrowy kręgosłup

Zieloni partyzanci

Dobry Start

Przed nami runda jesienna

w numerze

reklama

Tomasz Gawin

Urząd Miejski w Piastowie



września. Osoby, które dopełnią 
formalności we wrześniu, paź-
dzierniku lub listopadzie otrzy-
mają wsparcie w ciągu maksy-
malnie 2 miesięcy od momentu 
poprawnego złożenia dokumen-
tu.
 Składanie wniosków w for-
mie online możliwe jest za po-
średnictwem portalu informa-
cyjno-usługowego Emp@tia: 
https://empatia.mpips.gov.pl, 
poprzez bankowość elektronicz-
ną, bądź portal PUE ZUS. Banki, 
które udostępniają możliwość 
składania wniosku o wypłatę 
świadczenia z programu Dobry 
Start poprzez swoje serwisy to 
w bieżącym roku: Alior Bank 
SA, Bank Millennium SA, Bank 
Pekao SA, Bank Pocztowy SA, 
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 
oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze, BNP Paribas Bank 
Polska SA (z wyłączeniem syste-
mu moj.bnpparibas.pl), Credit 
Agricole Bank Polska SA, Getin 
Noble Bank SA, ING Bank Ślą-
ski SA, mBank SA, Nest Bank 
S.A, PKO Bank Polski SA (oraz 
Inteligo), SGB-Bank SA oraz 
wybrane zrzeszone Banki Spół-
dzielcze. Skorzystanie z kanału 
elektronicznego nie jest możli-
we w przypadku dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej.
 Wypełnione wnioski w formie 
papierowej przyjmowane będą 
od 1 sierpnia. Zwolennicy tra-
dycyjnej formy załatwiania for-
malności, będą mogli przedło-
żyć dokumenty osobiście, bądź 
przekazać je drogą pocztową. 
Jak udało nam się dowiedzieć, 
w tym roku instytucją wyzna-

czoną przez piastowską gminę 
do przyjmowania papierowych 
wniosków o wypłatę świadczeń 
z programu Dobry Start, bę-
dzie nadal Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Piastowie, 
w swojej nowej siedzibie przy 

ul. Tysiąclecia 2. Obsługa inte-
resantów odbywać się będzie 
z zachowaniem obowiązujących 
wytycznych sanitarnych.
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dzieje się w Piastowie

 Od 1 lipca można składać 
wnioski o wypłatę świadczenia 
z  programu Dobry Start. Wnio-
ski w formie papierowej będą 
przyjmowane od 1 sierpnia. 
Mieszkańcy Piastowa będą mo-
gli zrobić to w nowej siedzibie 
MOPS Piastów. 
 Dobry Start to rządowy pro-
gram wsparcia dla wszystkich 
uczących się dzieci, bez wzglę-
du na dochód ich rodziców. 
Świadczenie w wysokości 300 zł 
przysługuje raz w roku na każde 
uczące się dziecko, aż do ukoń-
czenia przez nie 20. roku życia, 
a w przypadku dzieci niepeł-
nosprawnych – 24. roku życia. 
Z programu wyłączone są dzieci 
uczęszczające do przedszkola, 
realizujące roczne przygotowa-
nie przedszkolne, jak też stu-
denci.

 Warunkiem wypłaty świad-
czenie z programu jest prawi-
dłowe wypełnienie wniosku 
przygotowanego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Osobami upraw-
nionymi do tych czynności są: 
matka, ojciec, opiekun prawny, 
bądź opiekun faktyczny dziecka, 
a w przypadku dzieci przebywa-
jących w pieczy zastępczej – ro-
dzic zastępczy, osoba prowa-
dząca rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor danej placówki opie-
kuńczo-wychowawczej.  
Wnioski o wypłatę świadcze-
nia można składać od 1 lipca 
w formie elektronicznej, a od 
1 sierpnia także drogą tradycyj-
ną. Ostateczny termin upływa 
30 listopada 2020 roku. Złożenie 
wniosku do 31 sierpnia gwaran-
tuje wypłatę świadczenia do 30 

 Państwowa Komisja Wybor-
cza podała, że Andrzej Duda 
zwyciężył w drugiej turze wybo-
rów prezydenckich. Wynik: PAD 
51,03% RT 48,97% przy frekwen-
cji 68,18%. W Piastowie sytuacja 
wygląda inaczej, tj. PAD 45,23%, 
RT 54,77% przy frekwencji 
79,96%. Świetna frekwencja, 
niewiele zabrakło i byłby wóz 
strażacki (sic).
 Gratulacje dla Prezydenta 
Polski Andrzeja Dudy, ogromny 
szacunek dla Pana Rafała Trza-
skowskiego za siłę i determina-
cję.
 Wielkie emocje i dosyć ostra 
kampania, choć spodziewałem 
się, że, jak to mówią w Warszaw-
ce, będzie „grubo”. Na pewno 
grubo było w mediach społecz-
nościowych gdzie wszyscy chwy-
cili się za gardła, i tu wtrącę cy-
tat: „Gdyby myśli mogły zabijać, 
nikt nie powstrzymałby rzezi”.

 Sama kampania to na pew-
no mocne skupienie z jednej 
strony na treściach światopo-
glądowych, z drugiej narracja 
poszerzona o treści narodowe, 
i w moim przekonaniu bardzo 
dobrze.
 Mam jednak nieodparte 
wrażenie, że w Polsce pojęcie 
„narodowe” jest mocno zdepre-
cjonowane i błędnie odczytywa-
ne przez jedną ze stron sporu. 
Szkoda, bo państwa europejskie 
od zawsze i wciąż budują swoją 
narrację na tym fundamencie.
Warto zauważyć, że ta zachod-
nia narodowa narracja to taki 
softton. Czyli jesteśmy fajni, a na 
naszych koszulkach flaga naro-
dowa to w zasadzie symbol roz-
poznawczy. W Polsce, według 
niektórych barwy narodowe to 
wyraz nacjonalizmu, czegoś nie 
na miejscu, czegoś odrażające-
go, a szkoda.

 Fajni i dumni są Niemcy ze 
swoją kulturą i pragmatyzmem, 
fajni są Francuzi ze swoim laic-
kim podejściem, fajni są Anglicy 
ze swoją „demokracją monar-
chistyczną”, fajni są romantyczni 
Włosi, czy szalenie patriotyczni 
Szwedzi. Nam jednak fajnymi 
Polakami, nie wiedzieć czemu, 
być nie wypada. Jak nie wia-
domo o co chodzi, to chodzi, 
wiadomo o co. Flaga narodowa 
to znak firmowy na cały świat. 
Wszystko w temacie. Ekonomia 
to konkurencja.
 Dlatego też skarpeta i sandał 
jest „passe”, a nadzy zachodni 
emeryci na plaży to szczyt wy-
rafinowanego smaku i estetyki. 
Z pokorą przyznaję, że ani jedno 
ani drugie nie wzbudza we mnie 
skrajnych emocji.
 Warto wspomnieć o świad-
czeniach socjalnych, które dla 
rodaków mieszkających za gra-

nicą to „postępowy wynalazek”, 
w Polsce zaś to patologia. Logiki 
brak, ale jak mawiała klasyczka 
„Sorry taki mamy klimat”.
 Przejdźmy dalej. Odkąd pa-
miętam mówienie głośno po 
polsku, zaraz po przekroczeniu 
granicy po prostu nie przystoi. 
Zachłyśnięci zachodem wma-
wiamy sobie, że to co polskie 
jest synonimem zacofania i ob-
ciachu. Przekraczając granicę 
z automatu zaczynamy myśleć 
i  działać, w myśl zasady „Jeśli 
wejdziesz między wrony – mu-
sisz krakać tak jak one”. Histo-
rycznie patrząc, gdyby myśleli 
tak nasi przodkowie pewnie nie 
pisałbym tego w ojczystym języ-
ku.
 Na co dzień obserwuję mniej-
szości narodowe mieszkające 
w  Polsce i nie widzę żeby kryli 
się ze swoją kulturą, obyczaja-
mi i próbowali być na siłę Pola-
kami. Pewnie dlatego mam tak 
duży szacunek do Hindusów, 
Ukraińców, Białorusinów, Wiet-
namczyków, Chińczyków czy 

obywateli innych, często bardzo 
odrębnych kulturowo krajów, 
którzy mieszkają w naszej oj-
czyźnie. Nie robią oni z siebie 
„na siłę” Polaków, pozostają 
sobą. Gorliwie pielęgnują swo-
je tradycje i obyczaje. Jest im 
w Polsce dobrze i nie mają pro-
blemów z własną tożsamością.
Miało być o wyborach i ten tekst 
jest o świadomym wyborze 
z  naciskiem na tożsamość na-
rodową w pojęciu pozytywnym 
– w  takim, w jakim funkcjonuje 
w normalnym i świadomym eu-
ropejskim społeczeństwie. Bry-
tyjczycy czy Szwedzi są dumni ze 
swojej flagi narodowej i często 
wywieszają ją przed domem, co 
zawsze mi imponowało.
U mnie na balkonie również cały 
rok wisi i powiewa Polska flaga 
bo jestem, i fajnie jest być, Po-
lakiem i wszystkich Państwa do 
tego zachęcam.

Powyborcze refleksje

Dobry Start

Agata Ziąbska

ogłoszenie zamówione

„Twój parasol” – dla osób poszko-
dowanych przemocą w rodzinie.
 Aplikacja mobilna „Twój pa-
rasol” przeznaczona jest dla osób 
doznających przemocy. Można ją 
pobrać za darmo na telefon poprzez 
Google Play i Apple Store. Program 
jest też dostępny na stronie inter-
netowej www.twojparasol.com. Apli-

kacja oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy orga-
nizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą. Ponadto, 
umożliwia  przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do 
ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcze-
śniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybra-
nia telefonu alarmowego.

„Avon Alert” – dla kobiet doświadczających przemocy.
 Aplikacja mobilna „Avon Alert” przeznaczona jest dla kobiet do-
świadczających przemocy. Dostępna jest pod adresem https://avona-
lert.pl/.  Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play.
 Umożliwia ona:
- szybki kontakt z telefonem wsparcia, który zapewnia bezpłatną i pro-
fesjonalną pomoc (tel. 888-88-33-88, czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-20.00),
- skorzystanie z chatu 24 h przez 7 dni w tygodniu,
- uzyskanie informacji na temat przemocy, jej rodzajów, skutków i przy-
kłady oraz instrukcje krok po kroku, jak powinniśmy postępować w kon-
kretnych sytuacjach.

Uzyskaj pomoc poprzez aplikację
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Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa
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W ostatni weekend czerwca w Piastowie rozegrany został turniej tenisa ziemnego 
upamiętniający Andrzeja Gospodarczyka. Memoriał ku jego pamięci zgromadził 
wielu wyjątkowych gości, jego bliskich i przyjaciół.

Pierwszy Memoriał Andrzeja Gospodarczyka

Andrzeja Gospodarczyka 
śmiało nazwać można legendą 
piastowskiego tenisa. Na tutej-
szych kortach aż 9-krotnie wy-
walczył on tytuł Mistrza Piastowa. 
Dorobek ten z pewnością byłby 
jeszcze większy, gdyby nie ciężka 
choroba, która pod koniec 2019 
roku przedwcześnie przerwała 
życie tego utalentowanego teni-
sisty.

Wśród przyjaciół i osób zwią-
zanych z piastowskim środowi-
skiem tenisowym, Andrzej Go-
spodarczyk uchodził za osobę 
wyjątkowo ciepłą, towarzyską 
i kulturalną. W przytaczanych 
wspomnieniach nazywano go 
wręcz „gentlemanem piastow-
skich kortów”. Wiadomość o jego 
chorobie i śmierci była dla 
wszystkich ogromnym ciosem. 
Już w czasie pogrzebu Andrzeja, 
pojawiła się propozycja uczczenia 
jego pamięci poprzez organizację 
specjalnego turnieju tenisowego. 
Pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia był wiceprezes Piastow-
skiego Towarzystwa Tenisowego 
i Bocce, Zbigniew Stanecki. Kon-
cepcja ta szybko zyskała sobie 
uznanie. Do włączenia się w spra-
wy organizacyjne nie trzeba było 
nikogo przekonywać. I tak wspól-
nymi siłami narodziła się w  Pia-
stowie nowa impreza tenisowa 
– Memoriał Andrzeja Gospodar-
czyka. 

Turniej ku czci Andrzeja Go-
spodarczyka rozegrany został na 
piastowskich kortach w dniach 
27 i 28 czerwca. Zainteresowanie 
udziałem w Memoriale przerosło 
znacznie oczekiwania organiza-

torów. Do rozgrywek zgłosiło się 
aż 50 osób, co czyni tę imprezę 
drugą największą pod względem 
liczby uczestników, w całej histo-
rii piastowskiego tenisa. 

Uroczyste otwarcie, jak i lo-
sowanie turnieju poprowadził 
znany dziennikarz, prezenter 
radiowy i telewizyjny, Zygmunt 
Chajzer. W wydarzeniu brała 
udział najbliższa rodzina Andrze-
ja Gospodarczyka – jego żona 
oraz syn, którzy byli też fundato-
rami nagród rzeczowych w tur-
nieju.  Na otwarciu obecny był 
również Burmistrz Miasta Piasto-

wa, Grzegorz Szuplewski, który 
podzielił się z zebranymi swoimi 
wspomnieniami o Andrzeju Go-
spodarczyku, któremu wielokrot-
nie miał przyjemność wręczać 
puchar Mistrza Piastowa.

Uczestnicy turnieju starto-
wali w czterech grupach: Singiel 
OPEN, Singiel 45+, Debel OPEN 
i w jednej specjalnie powołanej 
na tę okoliczność – Debel „Grupa 
Przyjaciół Andrzeja”, skupiających 
osoby najbliżej z nim związane. 
W  wyniku rozgrywek, kategorię 
Singiel OPEN wygrał Leszek Wrze-
sień, pokonując w finale Kacpra 
Żmudę kolejno 6:0 i 6:1. Zwycięz-
cą grupy Singiel 45+ okazał się 
Grzegorz Sołtys, który zakończył 
decydującą potyczkę z Piotrem 
Skórskim wynikiem 2:0 w setach 
(6:0, 6:1). Puchar w kategorii  De-
bel OPEN trafił do niepokonane-
go męskiego duetu w składzie 
Leszek Wrzesień & Łukasz Pecht. 
Ich rywale – Piotr Głogowski i Ar-
tur Kozieł przegrali z nimi w finale 
kolejno 3:6 i 3:6. Laur zwycięzców 
w ostatniej z grup – Debel „Grupa 
Przyjaciół Andrzeja” powędrował 

do Macieja Badowskiego oraz 
Zbigniewa Stawiereja, którym, 
po zaciętym pojedynku, udało się 
ostatecznie pokonać duet Witold 
Osadca & Zbigniew Stanecki z wy-
nikiem 6:4 i 6:2 w setach.

Memoriał Andrzeja Gospo-
darczyka spotkał się z bardzo cie-
płym przyjęciem zarówno wśród 
uczestników, rodziny i bliskich 

tenisisty, jak i widzów przygląda-
jących się rozgrywkom. – To było 
prawdziwe sportowe święto, peł-
ne dobrych emocji, które udzie-
liły się wszystkim przybyłym. An-
drzej był duszą towarzystwa tych 
kortów. Znów udało mu się nas 
wszystkich połączyć i zafundować 
dużo zdrowej rozrywki. Jeden 
z uczestników przebył aż 150 km 
żeby być tu z nami. Nie brakowa-
ło też zawodników, którzy stanęli 
z rakietą na kortach mimo po-
siadanych kontuzji. To był wyjąt-
kowy czas i piękne wspomnienie 
świetnego piastowskiego tenisi-
sty i naszego przyjaciela – podsu-
mowuje Zbigniew Stanecki, wice-
prezes PTTiB. 

Memoriał Andrzeja Gospo-
darczyka był pierwszym, ale jak 
zapewniają organizatorzy, na 
pewno nie ostatnim na piastow-
skich kortach. Kolejna edycja im-
prezy planowana jest na czerwiec 
2021 roku.
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Agata Ziąbska
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Hanna Babikowska

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Piastowie
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wiadomości lokalne

Pod koniec 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie rozpoczęło 
intensywne przygotowania w kierunku nauczania przedmiotów ogólnokształcących w języku 
angielskim. Przez dwa lata nauczyciele LO doskonalili swój warsztat pracy, kształcąc się 
merytorycznie, doskonaląc znajomość języka i przygotowując materiały do pracy z uczniem 
w języku angielskim. Po spełnieniu wymogów formalnych, przekształceniu szkoły i trzech 
latach sprawdzającej się w praktyce pracy dwujęzycznej, Rada Pedagogiczna LO rozpoczęła 
kolejny ambitny projekt, przygotowujący szkołę do zajęć wyłącznie w języku angielskim. 

Przez dwujęzyczność 
do matury międzynarodowej

Wybór takiego kierunku pra-
cy szkoły został podyktowany 
znacznym zapotrzebowaniem 
na absolwentów szkół średnich, 
posługujących się doskonałą 
znajomością języka angielskie-
go, kreatywnym, samodzielnym 
myśleniem i doskonale przygoto-
wanych do funkcjonowania w no-
wym i dynamicznym społeczeń-
stwie. Dodatkowym argumentem 
do takiego działania był znaczący 
wzrost ilości elitarnych kierunków 
studiów z wykładowym językiem 
angielskim, oferowanych przez 
najlepsze polskie uczelnie. Biegła 
znajomość słownictwa w języku 
angielskim, związanego z danym 
przedmiotem znacznie ułatwia 
takie studiowanie. Działaniem 
niezwykle sprzyjającym takiemu 
wyborowi było wybudowanie no-
woczesnego i imponującego za-
plecza dydaktyczno-sportowego, 
które znacznie przyspiesza uzy-
skanie akredytacji przez nasze 
liceum. 

Aby zaspokoić rosnące po-
trzeby edukacyjne i oczekiwania 
wobec młodych ludzi na rynku 
pracy, nowoczesne szkoły nie 
tylko realizują naukę języków ob-
cych w zwiększonym wymiarze 
godzin, wprowadzają oddziały 
dwujęzyczne, a także organizują 
funkcjonowanie w swoich jed-
nostkach klasy międzynarodo-
we. Takie działania umożliwiają 
młodzieży nie tylko zdobywanie 
wiedzy i przygotowywanie się 
do egzaminów maturalnych na 
poziomie rozszerzonym z wy-
branych przedmiotów, ale także 
znajomość terminologii i słow-
nictwa specjalistycznego w języ-

ku obcym oraz zdawanie matury 
na poziomie dwujęzycznym lub 
międzynarodowym. Nauczanie 
w języku angielskim to znaczne 
poszerzanie horyzontów nauko-
wych młodzieży. Dzięki poznaniu 
fachowego i specjalistycznego 
słownictwa, uczniowie mogą ko-
rzystać z publikacji naukowych 
oraz stron internetowych po-
święcanych interesującym ich 
przedmiotom w języku obcym. 
Nauka przedmiotów ogólno-
kształcących w języku angielskim 
daje młodzieży możliwość korzy-
stania na bieżąco z zagranicznych 
publikacji naukowych, zanim 
zostaną one przetłumaczone na 
język polski, a co za tym idzie, 
wspomaga konkurencyjność pol-
skiej młodzieży akademickiej na 
arenie międzynarodowej. Dwu-
języczność przynosi uczniom sze-
reg korzyści poznawczych. Dzieci, 
które znają dwa języki, prędzej 
zyskują świadomość językową, 
czyli zdają sobie sprawę z tego, że 
język podlega pewnym regułom 
itp. Dzięki tej świadomości będą 
mogły w sposób bardziej kompe-
tentny, a zatem szybszy i bardziej 
skuteczny uczyć się kolejnych ję-
zyków.

Docelowo w piastowskim Li-
ceum realizowane będą zarówno 
klasy dwujęzyczne (realizujące 
podstawę programową z przed-
miotów kierunkowych zarówno 
w  języku polskim, jak i angiel-
skim), jak i klasy IB z maturą mię-
dzynarodową (realizujące wszyst-
kie zajęcia w języku angielskim 
oprócz języka ojczystego). 

IB to skrócona nazwa matury 
międzynarodowej, która w języku 

angielskim brzmi International 
Baccalaureate. Jest też częścią 
nazwy organizacji IBO (Interna-
tional Baccalaureate Organiza-
tion), która oferuje trzy między-
narodowe programy nauczania, 
realizowane w autoryzowanych 
szkołach tzw. IB World Schools. 
Te programy to: Priamary Years 
Programme, Middle Years Pro-
gramme oraz Diploma Program-
me. Stąd matura międzynarodo-
wa otrzymała skrót IB DP.

Ważnym aspektem nauczania 
dwujęzycznego dla współczesne-
go maturzysty jest też oczywista 
korzyść, jaką daje możliwość ła-
twiejszego zdobycia miejsca na 
wymarzonym wydziale wybranej 
uczelni w kraju dzięki zwiększo-
nej ilości punktów w rekrutacji 
na studia kandydatom, którzy 
zdawali maturę dwujęzyczną. Ab-
solwenci klas IB, posiadający pre-
stiżowy dyplom IB, mają ogrom-
ne znaczenie dla pracodawców 
i szkół wyższych na całym świe-
cie. Większość absolwentów 
IB DP studiuje na najlepszych 
uczelniach na świecie, takich jak 
Oxford, Harvard, Sorbona, Cam-
bridge oraz na najlepszych uczel-
niach w Polsce.

Uczniowie liceum w Piasto-
wie mają też wiele bezpośred-
nich korzyści z uczęszczania do 
takich oddziałów. W oddziałach 
dwujęzycznych realizują więk-
szą ilość godzin dydaktycznych 
poszerzoną o zajęcia prowadzo-
ne w języku angielskim. Każdy 
oddział dwujęzyczny ma też do-
datkowe 3 godziny tygodniowo 
języka angielskiego wspomaga-
jące to nauczanie. Dydaktykę 
i  proces wychowawczy wzboga-
ca też współpraca z ambasada-
mi i  instytutami oraz wymiana 
międzynarodowa. Uczestnictwo 
w  programie matury międzyna-
rodowej znacznie efektywniej 
rozwija wielojęzyczność uczniów. 
Forma projektowa zajęć zachęca 
uczniów do krytycznego myślenia 
i spojrzenia na badany problem 
poprzez kontekst szerokich od-
działywań na dane zjawisko.

W kwietniu tego roku Liceum 
Ogólnokształcące im. A. Mickie-

wicza w Piastowie rozpoczęło 
formalne przygotowania do re-
alizowania programu IB (Pro-

gram Matury Międzynarodowej) 
w  szkole. Jest to dwuletni pro-
gram przypadający na 3 i 4 klasę 
liceum, zakończony egzaminami 
uprawniającymi do aplikowania 
zarówno na wszystkie uczelnie 
w Polsce, jak i na całym świecie. 
Arkusze maturalne są sprowa-
dzane z Wielkiej Brytanii i pod-
dawane ocenie egzaminatorów 
z całego świata. 

Podstawowym wymogiem 
uczęszczania do klasy między-
narodowej jest bardzo dobra 
znajomość języka angielskiego. 
Realizowane przedmioty ajbik 
(uczeń klasy IB) wybiera sam 
– najczęściej i w uproszczeniu 
– po jednym przedmiocie z sze-
ściu grup, które planuje zdawać 
na maturze, na różnych pozio-
mach zaawansowania. Wybiera-
ne przedmioty to język ojczysty, 
obcy, matematyka, przedmiot 
reprezentujący nauki społeczne, 
przedmiot reprezentujący nauki 
eksperymentalne i ewentualnie 
jeden z nauk o sztuce. Wszystkie 
przedmioty z wyjątkiem języka 
polskiego zdawane są w języku 
angielskim. Uczniowie w takiej 
klasie realizują dużo zajęć prak-
tycznych (laboratoria, zajęcia 
w  terenie, projekty badawcze, 
dyskusje, system CAS). Uczniowie 
wprowadzani są w świat nauki 
przez wysoko wykwalifikowanych 
pedagogów, którzy zgodnie z wy-
maganiami instytucji akredyta-
cyjnej, okresowo poddawani są 
kontrolom, mającym sprawdzić, 
czy stosują się do wymogów IB 
oraz muszą stale podwyższać 
swoje kwalifikacje, aby móc uczyć 
w tym systemie. Nauka w takiej 
klasie umożliwia bez szkody dla 
ucznia zmianę kraju (taki sam 
program jest realizowany w całej 
sieci szkół IB na całym świecie), co 
zabezpiecza edukacyjnie uczniów 
w przypadku wyjazdu rodziców 
do innego kraju, pozwalając im 
na sprawną kontynuację edukacji 
w dowolnym miejscu na świecie. 
Realizacja nauczania wszystkich 
przedmiotów przez dwa lata kur-
su IB DP, prowadzenie dokumen-
tacji, pisanie pracy badawczej czy 
egzaminy maturalne w języku 
angielskim (Absolwenci Interna-
tional Baccalaureate Diploma 
Programme w celu uzyskania 
pozytywnego wyniku egzami-
nu maturalnego zdają egzamin 
z 6 przedmiotów, z czego 3 w za-
kresie rozszerzonym), zapewnia 
znajomość języka na poziomie 
zaawansowanym. Forma prowa-
dzenia zajęć i ich wysoka efektyw-
ność dają doskonałe przygotowa-

nie do studiowania na wyższych 
uczelniach a dyplom maturalny 
IB jest uznawany przez najlepsze 
uczelnie na całym świecie.

Dużą zaletą programu IB jest 
uczenie refleksyjności i odwagi. 
Zgodnie z jej filozofią każda inter-
pretacja utworu literackiego jest 
dobra, jeśli tylko umie się ją uza-
sadnić. Uczeń nie dostaje pytań 
do tekstu, sam je musi postawić 
i poszukać do tych pytań odpo-
wiedzi. 

Realizację klas IB planujemy 
rozpocząć od tegorocznych ab-
solwentów klas ósmych szkół 
podstawowych. Już od klasy 
pierwszej będziemy przygoto-
wywać uczniów klas dwujęzycz-
nych do możliwości zdawania 
egzaminu do oddziału IB, któ-
ry realizowany będzie od klasy 
trzeciej. Serdecznie zapraszamy 
do przygotowań i nauki w takiej 
grupie uczniów. Społeczności, 
która system odtwarzający zastą-
pi systemem kreatywnym, a nie-
pewność i nieprzewidywalność, 
odkrywaniem tego, czego nie 
odkryli poprzednicy. Społeczno-
ści, która wykształci absolwentów 
zdolnych zachwycić przyszłego 
współpracownika nieszablono-
wym myśleniem i potrafiących 
precyzyjnie to myślenie wyrazić. 
Ukończenie programu IBDP zrobi 
na pewno niemałe wrażenie na 
przyszłym pracodawcy, a zdoby-
cie wymarzonej posady będzie 
dużo łatwiejsze. Kandydaci na 
wymagające stanowiska, którzy 
zdali maturę międzynarodową 
są bardzo cenieni. Powszechnie 
wiadomo, że taki absolwent po-
siada szeroką wiedzę i zalicza się 
do jednostek ambitnych i zorga-
nizowanych. International Bac-
calaureate Diploma Programme 
to niezwykły i cenny program 
edukacyjny. Wymagający, ale ko-
rzyści, które daje warte są wysił-
ku, jaki trzeba włożyć, by zdobyć 
dyplom IB.

Życzymy naszym uczniom 
marzeń o sukcesie i ich realizacji, 
aby czas spędzany w szkole był 
radosny i pracowity. Spożytkuj-
cie go jak najlepiej, odkrywajcie 
w sobie pasje, pielęgnujcie je, 
poszerzajcie swoje horyzonty 
i  wytrwale dążcie do wytyczo-
nych celów. Aby Wasze apetyty 
naukowe rosły w miarę jedzenia, 
abyście odczuwali ciągły głód – 
wiedzy, dobrych przeżyć, nowych 
doświadczeń, kształtujących Was 
doznań. Smakujcie to, co przyno-
si Wam każdy dzień, czerpcie peł-
nymi garściami z chwil spędzo-
nych w naszej szkole, wybierajcie 
mądrze. Poszukujcie własnych 
dróg, nie bójcie się marzyć i urze-
czywistniać swoich pragnień.
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Na sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 
30 czerwca rozpatrywany był 
wniosek o przyjęcie sprawozda-
nia z wykonania budżetu miasta 
w roku 2019 i o udzielenie panu  
absolutorium z tego tytułu. Otrzy-
mał pan też wotum zaufania od 
Rady Miejskiej. To cieszy?

Grzegorz Szuplewski: Tak, 
oczywiście. Cieszy i zobowiązuje 
zarazem. Chciałbym raz jeszcze 
podziękować Państwu Radnym 
za przyjęcie sprawozdania bu-
dżetowego i okazane zaufanie. 
Tak jak powiedziałem na sesji, to 
wszystko, co w skali działań pod-
jętych dla rozwoju naszego mia-
sta jest wspólną zasługą Rady, 
pracowników Urzędu Miejskiego 
i jednostek miejskich, naszych 
współpracowników i także moją. 
Niezbędnym warunkiem dobrych 
efektów pracy dla wspólnoty sa-
morządowej mieszkańców nasze-
go miasta jest owocna współpra-
ca tych wszystkich osób. Tak było 
w roku ubiegłym i tak jest dzisiaj, 
za co dziękuję. Bilans naszych 
działań, niewątpliwie bardzo po-
zytywny, zawiera Raport o mie-
ście. Piastów 2019 przedstawiony 
i opublikowany przed sesją abso-
lutoryjną, dyskusja nad którym 
poprzedziła głosowanie w  spra-
wie wotum zaufania. Zarówno 
wotum zaufania, jak i absoluto-
rium odnosi się wprawdzie do 
wydarzeń związanych z rokiem 
minionym, ale wiele z nich ma 
swoją kontynuację dzisiaj i mieć 
będzie w najbliższej przyszłości. 
W tym sensie traktuję je jako 
zobowiązanie do kontynuacji. 
Oczywiście w ścisłej współpracy 
z Radą Miejską.

C.P.: Mamy wprawdzie środek 
lata, ale już za dwa-trzy miesią-
ce rozpocznie się kolejny sezon 
grzewczy. To dobry moment na 
ocenę działań na rzecz popra-
wy stanu powietrza w Piastowie, 
co jest z pewnością naszą słabą 
stroną.

G.S.: By dobrze ocenić działa-
nia w tym zakresie należy spoj-
rzeć na nie w perspektywie histo-
rycznej. Przypomnijmy zatem, że 
jesienią 2017 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę o uruchomieniu 
programu dopłat do wymiany pie-
ców dla właścicieli nieruchomości 
(„Stop smog”). W tym samym 
roku z programu skorzystało 18 
wnioskodawców, a kwota udzie-
lona dofinansowania wyniosła 
41 429,36 zł i została wypłacona 
w 2018 r. Program w 2018 roku 
cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem, ponieważ skorzy-
stało z niego 128 wnioskodaw-
ców, a kwota dofinansowania 
wyniosła 367 883,14 zł i została 
wypłacona w 2019 roku. Realiza-

cja programu w 2019 roku obję-
ła 84 wnioskodawców, a  kwota 
dofinansowania wyniosła 208 
214,39zł (została wypłacona 
w 2020 roku). Dzięki programowi 
Stop Smog wymienionych zosta-
ło już 229 źródeł ogrzewania, co 
jest wymiernym efektem podję-
tych przez samorząd działań na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji. 
Jak wiemy, w opublikowanym 
wiosną 2018 roku raporcie WHO 
nasze miasto znalazło się wśród 
50 miast europejskich sklasyfi-
kowanych pod względem zanie-
czyszczonego powietrza. Piastów 
zajął w tym raporcie 43 miejsce 
(średnie stężenie pyłu PM2,5 
wyniosło wówczas dla naszego 
miasta 32 mikrogramy/m3) jako 
33. w kolejności polskie miasto. 
Skuteczna realizacja programu 
„Stop smog” przez mieszkańców 
przy znaczącym wsparciu finan-
sowym z budżetu Piastowa już 
przynosi efekt. W podobnym ran-
kingu za rok 2019 opracowanym 
przez szwajcarski instytut IQAir 
Piastów zajął 106 miejsce wśród 
miast europejskich (32 w Polsce) 
sklasyfikowanych pod względem 
ilości pyłu PM2,5 w powietrzu. 
Średnia roczna stężenia tego 
pyłu dla Piastowa wyniosła 19,2 
mikrograma/m3 i w żadnym 
miesiącu minionego roku nie 
wykazała poziomu alarmowego, 
uzyskując w lipcu poziom 9,2, co 
jest wskazaniem określanym jako 
„cel WHO”. To dobre wiadomo-
ści, potwierdzane przez miejski 
system monitoringu stanu po-
wietrza oraz stację wojewódzką. 
Porównanie średnich stężeń pyłu 
PM2,5 z obu klasyfikacji potwier-
dza spadek dla Piastowa aż o 11 
mikrogramów/m3 w ciągu roku! 
Tak więc istnieje realna szansa na 
opuszczenie przez nasze miasto 
niechlubnego grona czołówki eu-
ropejskiej z listy WHO w najnow-
szym rankingu. Chcąc skutecznie 
walczyć o poprawę jakości powie-
trza, musimy dysponować wiedzą 
o jego aktualnym stanie. W tym 
celu w ubiegłym roku rozszerzy-
liśmy sieć monitoringu środowi-
ska. Na trzech obiektach placó-
wek oświatowych (przedszkola 
nr 1,2 i 3) zainstalowane zostały 
stacje pomiarowe  zanieczysz-
czenia powietrza  pyłami PM10 
i  PM2,5 oraz innymi szkodliwy-
mi substancjami. Z najnowszych 
informacji związanych z tym te-
matem chciałbym podzielić się 
nową i bardzo dobrą wiadomo-
ścią o uzyskaniu dofinansowania 
z „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MA-
ZOWSZE 2020” na inwentaryzację 
źródeł ciepła w naszym mieście, 
co z pewnością przyczyni się 
do jeszcze skuteczniejszej walki 

z nadmierną emisją.
C.P.: Czy z powodu skutków 

stanu epidemii ograniczone zo-
staną inwestycje miejskie?

G.S.: Epidemia odcisnęła swo-
je piętno na finansach naszego 
miasta. Spadek dochodów jest 
już wyraźnie odczuwalny, nieste-
ty. Chciałbym jednak przekazać 
także dobre wiadomości. Inwe-
stycje miejskie rozpoczęte w roku 
ubiegłym są kontynuowane i mo-
żemy być dzisiaj spokojni o ich 
zakończenie. Mam tu na myśli 
budowę liceum, przychodni i re-
witalizację willi Millera wraz z oto-
czeniem parkowym. Ukończona 
została budowa ulic Orzeszko-
wej i Sułkowskiego. Podjęliśmy 
też nowe zadania. Rozpoczęta 
została budowa oświetlenia pły-
ty boisk na stadionie miejskim 
i ogłosiliśmy przetargi na kolejne 
zadania drogowe: przebudowę 
dróg publicznych – ulic J. Tuwima 
i Dworcowej w zakresie przebu-
dowy parkingu wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą  i przebudowę 
drogi gminnej - św. Stanisława 
Kostki wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą. [Przebudowa ulic 
Tuwima i Dworcowej realizowana 
jest w ramach projektu „Budowa 
centrum przesiadkowego Parkuj 
i Jedź w Mieście Piastów” współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej IV 
„Przejście na gospodarkę nisko-
emisyjną” Działania 4.3 „Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza” 
Poddziałania 4.3.2 „Mobilność 
miejska w ramach ZIT” Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020].  Warto dodać, 
że w przetargu na to zadanie zło-
żonych zostało aż dziewięć ofert. 
Drugi przetarg ogłosiliśmy po 
uzyskaniu potwierdzenia o do-
finansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki temu 
mamy szansę realizacji tej waż-
nej inwestycji. W trudnej sytuacji 
spadku dochodów dodatkowe-
go znaczenia nabiera możliwość 
uzyskania dofinansowania zadań 
inwestycyjnych. Bardzo się cieszę, 
że już w końcu czerwca uzyskali-
śmy zapowiedź dotacji rządowej 
na ten cel, w wysokości blisko 3,5 
mln zł. Dodajmy do tego dotację 
na budowę strefy WiFi w centrum 
Piastowa z programu Cyfrowa 
Polska i kolejną – w wysokości 
200 tys. zł od Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach 
wspomnianego wcześniej „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020” na inwentaryzację indywi-
dualnych źródeł ciepła w naszym 
mieście.

reklama
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Od samego początku wojny, gdy tylko powstało państwo podziemne, dzieci pełniły w nim 
bardzo odpowiedzialną rolę. Były łącznikami oraz kurierami. Praca ta była nadzwyczaj 
ryzykowna. 

Dzieci wpowstaniu warszawskim

W razie zatrzymania przez 
Niemców i rewizji, meldunki, pra-
sa konspiracyjna, paczka z ulot-
kami, a nawet broń była dla nich 
wyrokiem śmierci. Jednak ich od-
waga, wychowanie w duchu wiel-
kiego patriotyzmu oraz chęć życia 
w Niepodległej Polsce, dodawało 
im niewyobrażalnej dla nas od-
wagi. Dzieci wykonywały te za-
dania najlepiej. Potrafiły bowiem 
dotrzeć tam, gdzie dorośli nie da-
liby rady i tak naprawdę, to dzięki 
nim, w ogromnej mierze, funk-
cjonowało państwo podziemne. 
Wiele z nich zapłaciło za tą służbę 

najwyższą cenę…. swoim życiem. 
Przy murze obronnym Stare-

go Miasta stoi rzeźba, pod którą 
zawsze leżą kwiaty i palą się zni-
cze. To Pomnik Małego Powstań-
ca, który upamiętnia najmłod-
szych bohaterów tych tragicznych 
wydarzeń z 1944 roku. Ich za-
angażowanie w tych 63 dniach 
było ogromne. Niewyobrażalna 
odwaga, zwinność oraz spryt, po-
magały w przejściu niezauważal-
nym, tam, gdzie dorosły człowiek 
nie wykonał by zadania. Dzieci do 
perfekcji opanowały znajomość 
każdej piwnicy, zaułku, przekopu, 

czy barykady. Doskonale wiedzia-
ły, gdzie można było spodziewać 
się niemieckich snajperów oraz 
natarcia ze strony wroga. Ci mali 
bohaterowie chcieli mieć swój 
udział w walce o wolność, czę-
sto wykazując odwagę większą, 
niż niejeden wyszkolony żoł-
nierz. Zgłaszając się do powsta-
nia, mimo zrozumiałych oporów 
dorosłych, podawali tylko swoje 
pseudonimy. Nikt nie znał ich 
prawdziwego imienia i nazwiska. 
Do dziś wiele z nich pozostało dla 
nas bohaterami anonimowymi. 

Już 1 sierpnia 1944 roku w po-
wstańczej radiostacji nagrana 
została piosenka „Warszawskie 
Dzieci”, skomponowana przez An-
drzeja Panufnika do słów Stani-
sława Dobrowolskiego. Piosenka 
ta dobrze oddawała bohaterstwo 
najmłodszych i lotem błyskawi-
cy obiegła całą Warszawę. Dzień 
później zorganizowano Harcer-
ską Pocztę Polową, w której naj-
młodsi pieczołowicie roznosili 
listy, nawet do kilkunastu tysięcy 
dziennie!!! Obowiązywała tu też 
pilnie przestrzegana zasada – nie 
dostawali oni broni do ręki. Nie 
było to dla nich wielkim zmar-
twieniem. Szybko uformowała 
się grupa „butelkarzy”, atakująca 
wroga butelkami z benzyną. 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich małych bohaterów. Z in-
formacji wiemy, iż najmłodszy 
śmiałek miał sześć lat i brał 
czynny udział w budowaniu ba-
rykad. Niestety, jego tożsamość 
pozostaje dla nas tajemnicą. Zda-
rzało się również, że najmłodsi 
zgłaszali się z własną bronią. Tak 
właśnie było w przypadku jede-
nastoletniego Witolda Modelskie-
go, pseudonim „Warszawiak”, 

który zgłosił się do batalionu 
„Gazdowa” już pierwszego dnia 
powstania. Najpierw uczestniczył 
w walkach na Starym Mieście, tu 
też szybko awansował do stopnia 
kaprala, potem w batalionie „Pa-
rasol”, walczył na Czerniakowie. 
20 września zginął na Wybrzeżu 
Czerniakowskim, pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Walecz-
nych. Jest również patronem Sali 
Małego Powstańca w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Równie dzielnym żołnierzem 
był czternastoletni Jerzy Bartnik 
pseudonim „Magik”, który został 
jednym z najmłodszych podofi-
cerów, oraz najmłodszym, od-
znaczonym najwyższym polskim 
odznaczeniem wojskowym, za 
wybitne zasługi, Orderem Virtuti 
Militari. Przed wojną, Jerzy wraz 
z rodziną mieszkał w Gdyni. Jego 
ojciec od razu po wkroczeniu 
Niemców został aresztowany 
i  rozstrzelany. Jerzy wraz z mat-
ką i siostrą przeniósł się do Zie-
lonki pod Warszawą. W domu, 
w którym mieszkali, produkowa-
no części do granatów. W 1943 
roku w wyniku donosu, wszyst-
kich mieszkańców aresztowano 
i wywieziono na Szucha. Dzięki 
babce, dzieci wypuszczono, na-
tomiast pozostałych wywieziono 
do obozu koncentracyjnego Au-
schwitz. Chłopiec szybko znalazł 
się w szeregach Armii Krajowej, 
gdzie był kurierem. Wraz z sio-
strą trafili do batalionu „Parasol” 
– ona jako łączniczka, on – żoł-
nierz. Jerzy najpierw walczył na 
Woli, potem na Starym Mieście, 
na koniec, po przejściu kanałami, 
na Śródmieściu. Generał Tadeusz 
Bór-Komorowski odznaczył go za 
zasługi wspomnianym krzyżem 
V  klasy. Po upadku Powstania, 
Jerzy wraz z współtowarzyszami 
broni trafił do niewoli. 

Na uwagę zasługuje również 
„Kędziorek” oraz Różyczka Goź-
dziewska, którzy mieli po osiem 
lat. On był łącznikiem, ona sani-

tariuszką w szpitalu przy ul. Mo-
niuszki.

Jerzy Grzelak pseudonim 
„Pilot”, to dziewięcioletni chło-
piec, któremu, jak innym dzie-
ciom, wybuch wojny zakończył 
beztroskie dzieciństwo. Jeszcze 
przed Powstaniem, Jerzyk pusz-
czał gaz w kinie Olimp, zgodnie 
z hasłem „Tylko świnie siedzą 
w kinie”, zrzucał flagi ze swastyką 
oraz zbierał puszki do produk-
cji bomb. Jego ojciec, również 
Powstaniec, zginął 3 sierpnia na 
Śródmieściu. Jerzy na samym 
początku, z biało-czerwoną opa-
ską na ręku, kierował Powstań-
ców do sztabu. Potem przenosił 
listy, paczki, czasem amunicję 
oraz lekarstwa. Podtrzymywał na 
duchu ukrywających się w piwni-
cach cywilów, opowiadał o okru-
cieństwach, jakich dopuszczali 
się Niemcy. Należy nadmienić 
również, iż pamiętał ojca braci 
Kaczyńskich, który został ranny 
oraz sanitariuszkę, która okazała 
się ciotką późniejszego prezyden-
ta B. Komorowskiego. Ukrywając 
się wraz z matką, nie opuścił Sto-
licy po upadku powstania. Został 
robinsonem lub szczurem, jak 
to pogardliwie nazywali Niemcy 
ukrywających się w ruinach war-
szawiaków. Wtedy również za-
opatrywał ukrywającą się ludność 
w jedzenie oraz wodę. 

Czternastoletni Stanisław 
Schoen-Wolski służył podczas 
walk na Mokotowie. Wziął dwa 
granaty i obrzucił nimi gniazdo 
karabinu maszynowego wroga, 
łamiąc tym samym rozkaz do-
wódcy oraz tracąc przez odłamek 
z wybuchu oko. Dzięki swojemu 
czynowi, utworzył krótkotrwałą 
łączność między Mokotowem 
a Śródmieściem. Stasio przeżył 
wojnę. 

„Orzeł Biały’’ to pseudonim 
jedenastoletniego Wojtusia, przy 
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Pieśni i piosenki Walczącej Warszawy

PIERWSZY SIERPNIA DZIEŃ KRWAWY
słowa: Irena Butkiewicz „Minerwa”

Pierwszy sierpnia – dzień krwawy,
Powstał naród Warszawy, 
By uwolnić stolicę od zła. 
I zatknęli na dachy, 
Barykady i gmachy 
Biało-czerwonych sztandarów las. 

O, jaka rozkosz się w sercu zaczyna, 
Gdy vis w ręku gra, 
A empi nigdy się nie zacina, 
Wolna Warszawo ma! 
Bo z krwi naszej powstanie Warszawa,
Aby wiecznie żyć, 
Gdy naród raz chwycił za oręż, 
Musi wolnym być! 

Trzeba obejść przez getto, 
Bo już Wolę zdobyto, 
A za nami czerwieni się noc. 
Stare Miasto już płonie, 
A nam mdleją już dłonie, 
Trzeba walczyć dzień i całą noc. 
 
O, jaka rozpacz me serce rozpina, 
Walczyć nie ma czym!
Pod czołg idzie z butelką dziewczyna,
By zapłacić im! 
Za zburzoną, kochaną stolicę 
I za zgliszcza te,
I za trupów dziś pełne ulice, 
Za powstańczą krew! 

Stare Miasto za nami, 
Trzeba iść kanałami, 
Chociaż rany tak pieką i rwą. 
Chociaż serce tak boli, 
Trzeba iść wbrew swej woli, 
Chociaż oczy zachodzą ci łzą.  

O, jaka rozpacz me serce rozpina, 
Walczyć nie ma czym!
Pod czołg idzie z butelką dziewczyna,
By zapłacić im! 
Za zburzoną, kochaną stolicę 
I za zgliszcza te,
I za trupów dziś pełne ulice, 
Za powstańczą krew!

Już Śródmieście się łamie, 
Niemcy są w każdej bramie 
I stawiają Polaków pod mur. 
Słychać tylko salwy krótkie 
Potem jęki cichutkie, 
Tak to ginie warszawski nasz lud. 

O, jaka rozpacz me serce rozpina, 
Walczyć nie ma czym!
Pod czołg idzie z butelką dziewczyna,
By zapłacić im! 
Za zburzoną, kochaną stolicę 
I za zgliszcza te,
I za trupów dziś pełne ulice, 
Za powstańczą krew!

Tak to giną warszawiacy, 
Bohaterscy chłopacy, 
Którzy wolną Warszawę chcieli mieć. 
Nasza siła za mała, 

Aby wroga pokonała, 
Zamiast wolności mamy dziś śmierć. 

O, jaka rozpacz me serce rozpina, 
Walczyć nie ma czym!
Pod czołg idzie z butelką dziewczyna,
By zapłacić im! 
Za zburzoną, kochaną stolicę 
I za zgliszcza te,
I za trupów dziś pełne ulice, 
Za powstańczą krew!

MODLITWA AK
słowa i muzyka: Adam Kowalski

O Panie, któryś jest na niebie, 
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń! 
Wołamy z wszystkich stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń. 

O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj, 
Do wolnej Polski nam powrócić daj! 
By stał się twierdzą nowej siły, 
Nasz dom, nasz kraj. 

O usłysz, Panie, skargi nasze, 
O usłysz nasz tułaczy śpiew! 
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu, 
Męczeńska do Cię woła krew! 

O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj, 
Do wolnej Polski nam powrócić daj! 
By stał się twierdzą nowej siły, 
Nasz dom, nasz kraj. 

HEJ CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ
słowa i muzyka: Krystyna Krahelska

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka przed nami, 
Mocne serca, a w ręku karabin, 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 

Jasny świt się roztoczy, 
Wiatr owieje nam oczy, 
I odetchnąć da płucom, 
i rozgorzeć da krwi, 
I piosenkę, jak tęczę, nad nami roztoczy, 
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy... 

Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój, 
Po zwycięstwo my, młodzi, idziemy na bój, 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 

Ciemna noc się nad nami 
Roziskrzyła gwiazdami, 
Białe wstęgi dróg w pyle, 
długie noce i dni, 
Nowa Polska, zwycięska, jest w nas i przed nami 
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy... 

Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś 
Przyjdzie rozkaz, że czas, że już trzeba nam iść... 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!

PAŁACYK MICHLA
słowa: Józef Szczepański „Ziutek”

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
bronią jej chłopcy od „Parasola”, 
choć na „Tygrysy” mają visy  
to warszawiaki, fajne chłopaki – są! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch jak stal! 

Każdy chłopaczek chce być ranny... 
sanitariuszki – morowe panny, 
i gdy cię kula trafi jaka, 
poprosisz pannę – da ci buziaka – hej! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch jak stal! 

Z tyłu za linią dekowniki, 
intendentura, różne umrzyki, 
gotują zupę, czarną kawę –
i tym sposobem walczą za sprawę – hej! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch jak stal! 

Za to dowództwo jest morowe, 
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę, 
A najmorowszy z przełożonych, 
To jest nasz „Miecio” w kółko golony – hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch jak stal! 

Wiara się bije, wiara śpiewa, 
szkopy się złoszczą, krew ich zalewa, 
różnych sposobów się imają, 
co chwila „szafę” nam posuwają

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch jak stal! 

Lecz na nic „szafy” i granaty, 
za każdym razem dostają baty. 
I co dzień się przybliża chwila, ż
e zwyciężymy! I do cywila – hej! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch jak stal! 

MARSZ MOKOTOWA
słowa: Mirosław Jezierski
muzyka: Jan Krzysztof Markowski

Nie grają nam surmy bojowe, 
Ni werble do szturmu nie warczą, 
Nam przecież te noce sierpniowe 
I prężne ramiona wystarczą. 
Niech płynie piosenka z barykad, 
Wśród bloków, zaułków, ogrodów, 
Z chłopcami niech idzie na wypad 
Pod rękę, przez cały Mokotów. 

Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, 
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu, 
Czy słońca żar, czy chłodna noc, 
Prowadzi nas pod ogniem z luf. 
Ten pierwszy marsz to właśnie zew, 
Niech brzmi i trwa przy huku dział, 
Batalion gdzieś rozpoczął szturm, 
Spłynęła łza i pierwszy strzał. 

Niech wiatr ją poniesie do miasta, 
Jak żagiew płonącą i krwawą, 
Niech w górze zawiśnie na gwiazdach, 
Czy słyszysz, płonąca Warszawo? 
Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, 
W Alejach, gdzie bzy już nie kwitną, 
Gdzie w twierdze zmieniły się domy, 
A serca z zapału nie stygną! 

Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, 
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu, 
Czy słońca żar, czy chłodna noc, 
Prowadzi nas pod ogniem z luf. 

Ten pierwszy marsz niech dzień po dniu, 
W poszumie drzew i w sercach drży, 
Bez zbędnych skarg i próżnych słów, 
To nasza krew i czyjeś łzy.

DESZCZ JESIENNY, DESZCZ
muzyka i słowa: Marian Matuszkiewicz 
„Rysiek”   

Deszcz, jesienny deszcz
Smutne pieśni gra,
Mokną na nim karabiny,
Hełmy kryje rdza.

Nieś po błocie w dal,
W zapłakany świat,
Przemoczone pod plecakiem
Osiemnaście lat.

Gdzieś daleko stąd
Noc zapada znów,
Ciemna główka twej dziewczyny
Chyli się do snu.

Może właśnie dziś
Patrzy w mroczną mgłę
I modlitwą prosi Boga
By zachował cię.

Deszcz ,jesienny deszcz
Bębni w hełmy stal,
Idziesz, młody żołnierzyku,
Gdzieś w nieznaną dal.

Może jednak Bóg
Da że wrócisz znów,
będziesz tulił ciemną główkę
Miłej twej do snu.
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SIEKIERA, MOTYKA
słowa: Anna Jachnina

Siekiera, motyka, styczeń luty,
Niemiec z Włochem gubią buty.
Siekiera, motyka, linka, drut,
I pan malarz jest kaputt.

Siekiera, motyka, piłka, szklanka,
W nocy nalot, w dzień łapanka.
Siekiera, motyka, piłka, gaz,
Uciekajmy póki czas.

Siekiera, motyka, żandarm, buda,
Każdy zwiewa gdzie się uda.
Po co siedzieć w cytadeli
Albo w jakiejś innej celi.

Jak tu być i o czym śnić, 
Hycle nam nie dają żyć. 
Wszak kultura nie zabrania 
robić takie polowania.

Siekiera motyka, piłka, szklanka.
W nocy nalot w dzień łapanka.
Siekiera motyka, piłka, gwóźdź.
Masz górala i mnie puść.

Siekiera, motyka, piłka, alasz.
Przegrał wojnę głupi malarz.
Siekiera, motyka, piłka nóż.
Przegrał wojnę już, już, już.

Siekiera, motyka, gaz i prąd
Kiedyż oni pójdą stąd.
Siekiera, motyka, prąd i gaz,
a żeby w was piorun trzasł.

ROZSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE
słowa: Roman Ślęzak

Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące,
Na żołnierski, na twardy życia los.

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, visów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez. 

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, visów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta…
Gotuj broń! — Krew ci gra boju zew.
/Chłopcy silni jak stal,
oczy patrzą się w dal,
a na ustach szturmowy nasz śpiew./bis
A gdy miną już dni
walki, szturmów i krwi,
bratni legion gdy wreszcie powróci,
pójdzie wiara gromadą
Alejami z paradą
i tę piosnkę szturmową zanuci.
Panien rój, kwiatków rój i sztandary.
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą
będziem szli defiladą
w wolną Polskę,
co wstała z naszej krwi.

WARSZAWSKIE DZIECI
słowa: Stanisław Ryszard Dobrowolski
muzyka: Andrzej Panufnik

Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramię w ramię stanie lud.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,
Ulica każda, każdy dom –
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,
Jak w ręku Boga złoty grom.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Od piły, dłuta, młota, kielni –
Stolico, synów swoich sław,
Że stoją wraz przy Tobie wierni,
Na straży Twych żelaznych praw.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Poległym chwała, wolność żywym,
Niech płynie w niebo dumny śpiew,
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy,
Odpłaci za przelaną krew.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

WARSZAWIANKA 1831 
muzyka: Karol Kurpiński
słowa: Casimir Delavigné; 
przekład na język polski: Karol Sienkiewicz                  

Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wolności był
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił
Słońcem lipca podniecany
Woła na nas z górnych stron :
Powstań Polsko, skrusz kajdany
Dziś Twój tryumf, albo zgon!

Hej, kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko Żyj!
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij
Trąbo nasza wrogom grzmij.

Na koń!- woła Kozak mściwy,
Karcić bunty Polskich rot,
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko zmiecie jeden lot!
Stój! za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płony łup
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup!

Droga Polsko Dzieci twoje
Dziś szczęśliwych doszły chwil
Od tych sławnych, gdy ich boje
Wieńczył Kremli, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych ziemiach siał,
Dziś, o Matko, kto poleżę,
Na Twym łonie będzie spał.

Stań Kościuszko! Ugodź w serca
Co litością mamić śmią
Znał tę litość ów morderca,
Który Pragę zalał krwią?
Niechaj krew ta krwią dziś płaci
Niech nie zrosi grunt, zły gość
Laur męczeński naszych braci
Bujniej po niej będzie rość.

Toć Polaku bój zacięty,
Uledz musi dumny car,
Pokaż jemu pierścień święty,
Nieugiętych Polek dar.
Niech to godło ślubów drogich
Wrogom naszym ruszy grób
Niech krwią zlane w bojach srogich
Nasz z wolnością świadczy ślub.

O, Francuzi! Czyż bez ceny
Rany nasze dla was są?
Z pod Marengo, Lipska, Waterloo
Świat was zdradzał, my dotrwali,
Śmierć czy tryumf, my gdzie wy!
Bracia! my wam krew dawali,
Dziś wy dla nas nic- prócz łzy?

Wy przynajmniej, coście legli,
W obcych krajach za kraj swój,
Bracia nasi, z grobów zbiegli,
Błogosławcie bratni bój.
Lub zwyciężem, lub gotowi,
Z trupów naszych tamę wznieść
By krok spóźnić olbrzymowi,
Co chce światu pęta nieść.

Grzmijcie bębny, ryczcie działa
Dalej dzieci w gęsty szyk
Wiedzie hufce wolność, chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik!
Leć nasz Orle w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje wolnym będzie,
Kto umiera wolny już.

CHŁOPCY SILNI JAK STAL
słowa: Józef Szczepański „Ziutek”

Chłopcy silni jak stal,   
oczy patrzą się w dal,
nic nie znaczy nam wojny pożoga.
Hej, sokoli nasz wzrok,
w marszu sprężysty krok
i pogarda dla śmierci i wroga.
Gotuj broń, naprzód marsz, ku zwycięstwu!
W górę skroń! Orzeł nasz lot swój wzbił.
/Chłopcy silni jak stal,
oczy patrzą się w dal.
Hej, do walki nie zbraknie nam sił!/bis
Godłem nam biały ptak,
a „Parasol” — to znak,
naszym hasłem piosenka szturmowa.
Pośród kul, huku dział
oddział stoi jak stał,
choć poległa już chłopców połowa.

CHŁOPAKI Z AK
słowa: Eryk Lipiński, 
na melodię „Nad Ebru falą, goniąc spojrzeniem”       

Pierwszego sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka.
Po jednej stronie stali germańce, po drugiej stronie chłopaki z AK.
Po jednej stronie stali germańce, po drugiej stronie chłopaki z AK.

Germańce mieli szafy i krowy oraz ruskiego pomoc kozaka.
Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK.
Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK.

W radio gienierał Bór do Churchilla: „Ratuj” - powiada - „Brata Polaka”.
Bo my już tutaj nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaki z AK.
Bo my już tutaj nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaki z AK.

Więc przylecieli, nocne desanty, na miasto spadła niejedna paka.
Już są granaty i rozpylacze i wieją szkopy na widok AK.
Już są granaty i rozpylacze i wieją szkopy na widok AK.

Na Saskiej Kępie wredne sowiety co pomoc mieli dać dla Polaka.
Ruskim zwyczajem nas wykiwali, smutna jest dola chłopaków z AK.
Ruskim zwyczajem nas wykiwali, smutna jest dola chłopaków z AK.
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 Jedna z najsłynniejszych piosenek wojskowych 
Powstania Warszawskiego, Warszawskie Dzieci, po-
wstała 4 lipca 1944 roku. Już pierwsze jej słowa oddają 
nastrój stolicy okupowanej Polski w przededniu po-
wstania i są wyraźną zapowiedzią jego rychłego wybu-
chu. Z perspektywy czasu i ponawianych nieustannie 
pytań o powstanie, w tych właśnie słowach znajdujemy 
na nie właściwą odpowiedź. Autorami utworu są poeta 
Stanisław Ryszard Dobrowolski i wybitny kompozytor 
Andrzej Panufnik. Piosenka Warszawskie Dzieci została 
1 sierpnia 1944 roku nagrana dla powstańczej radiosta-
cji Błyskawica i po raz pierwszy wyemitowana w audycji 
nadanej tydzień później. Fragment słów piosenki jest 
wyryty na pomniku Małego Powstańca na warszaw-
skiej Starówce. Jak powstawały piosenki patriotyczne 
czasu okupacji?
 Jednym z nurtów działalności konspiracyjnej 
polskich kompozytorów w czasie okupacji niemieckiej 
było pisanie piosenek wojskowych dla polskiego pod-
ziemia. Obok Panufnika utwory takie mają na swoim 
koncie m.in. Witold Lutosławski, Roman Palester i Jan 
Ekier. Twórczością tego rodzaju kierowała komisja re-
pertuaru muzycznego dla zespołów partyzanckich, 
działająca przy Tajnym Związku Muzyków. Powstałe 
wówczas piosenki zostały po wojnie zebrane i wydane 
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne jako Pieśni Wal-
ki Podziemnej.
 Panufnik jest autorem czterech tego rodzaju 
utworów. Są to: Niech się podniesie lud (sł. Zofia Za-
wadzka), Warszawskie dzieci (sł. Stanisław Ryszard 
Dobrowolski), Pieśń żołnierska (sł. Wasilij Lebiediew-
-Kumacz, przeł. Stanisław Ryszard Dobrowolski) oraz 

Żegnaj! (sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski). W Auto-
biografii kompozytor tak wspominał pracę nad nimi:
 Inny rodzaj mojej działalności konspiracyjnej 
polegał na potajemnej współpracy z pewnym poetą, 
z którym obmyślaliśmy serię pieśni patriotycznych dla 
umocnienia ducha. Nasze spotkania organizowała Ar-
mia Krajowa (...).
 Ze względu na bezpieczeństwo ani poeta, ani ja 
nie mogliśmy znać swoich prawdziwych nazwisk, tylko 
pseudonimy. Podczas potajemnych spotkań w maleń-
kim mieszkanku w centrum Warszawy zastanawialiśmy 
się nad tematami, które wzbudzałyby uczucia, jakich 
potrzebują ludzie pragnący zbiorowym śpiewem dodać 
sobie odwagi i umocnić ducha oporu. Potem szkicowa-
łem rytmy, które oddawałyby pożądane treści i nastrój. 
Następnie poeta powracał z płomiennymi tekstami, do 
których pisałem melodie. W końcu nasze pieśni, druko-
wane w tajnych drukarniach i rozpowszechniane przez 
Armię Krajową, śpiewano na nielegalnych zebraniach 
lub w gronie rodzinnym.
 Wspomnianym poetą był Stanisław Ryszard Do-
browolski. Zdecydowanie największą popularność obu 
twórcom przyniosły Warszawskie dzieci, które – dzię-
ki prostej, zwrotkowej melodii, rytmowi marsza oraz 
chwytającemu za serce tekstowi – do dziś pozostają 
symbolem powstania warszawskiego (mimo że pieśń 
powstała jeszcze przed jego wybuchem), wraz z pomni-
kiem Małego Powstańca przypominając o ofierze, jaką 
złożyli w obronie stolicy najmłodsi mieszkańcy Warsza-
wy.

Źródło: ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/niech-sie-podniesie-lud
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Daniel Dalecki

Katarzyna „Stasio” Michalak

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Muzeum Miasta Piastowa

Zastąpił piastowski przejazd kolejowy.
Dba o bezpieczeństwo.
Budynek z wieloma mieszkaniami.
Trzeci Burmistrz Piastowa.
Gasi pożar.
Nazwa kina w Piastowie.

7. 
8. 
9. 

10. 
11.
12.

Dawniej Utrata.
Powstanie w 1944 roku.
Najstarsza czynna cukiernia w Piastowie.
Niespełniony malarz, późniejszy dyktator.
Co produkuje ZAP?
Ogólnokształcące przy ulicy 11 listopada.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? historia

7www.czaspiastowa.pl

snajpera. Jego ciało zostało wy-
ciągnięte przez towarzyszy broni 
spod silnego ostrzału wroga. Za 
sprawą operatorów Biura Infor-
macji i Propagandy Armii Kra-
jowej, wspomniany czyn został 
uwieczniony przez filmowców, 
a „Orzeł Biały” stał się symbolem 
dzieci, które oddały swe życie za 
Niepodległą Polskę. Ciało chłop-
ca wyniósł na własnych rękach 
Mieczysław Mirecki „Błyskawica”, 
a mały bohater nazwany został 
„powstańczą piętą”. Wspomnia-
na scena uznana jest za jeden 
z  najbardziej poruszających mo-
mentów z Powstania Warszaw-
skiego. Został również nagrany 
krótki reportaż z pogrzebu zorga-
nizowanego w podwórzu domu 
przy ulicy Ceglanej 3, który odbył 
się z pełnymi honorami. Mszę 
żałobną prowadził ksiądz major 
Władysław Zabłowski „Struś”. 
Prócz kolegów ze zgrupowania, 
udział w tych smutnych chwilach 
brała również rodzina chłopca 
oraz ludność cywilna. Niestety 

po wojnie nie udało się odnaleźć 
oraz ekshumować ciała chłop-
ca. Na wspomnianym podwórzu 
góruje dziś biurowiec. Nazwa 
ulicy również została zmieniona. 
W  75. rocznicę śmierci Wojtusia, 
za sprawą pism do Urzędu Dziel-
nicy, wystosowanych przez jedną 
z mieszkanek dzielnicy, odsłonię-
to tablicę upamiętniającą jego 
poświęcenie. W planach jest rów-
nież włączenie tego miejsca do 
oficjalnych obchodów rocznicy 
Powstania Warszawskiego, jako 
stały ich punkt. Chłopiec ten do 
dnia dzisiejszego nie ma grobu.

O losach Wojtusia, Roman 
Kołakowski napisał wiersz, do 
którego też skomponował muzy-
kę. Sławi on heroizm oraz opisuje 
śmierć małego bohatera. Utwór 
wykonała Natalia Sikora.

Na ulicy w powstańczej Warszawie
Sprzedawano blaszane Orzełki
Zanim dziecko Virtuti dostanie
Niech Orzełkiem na czapce się cieszy

Nie chciał nikt żeby dzieci walczyły
Nie chciał nikt by co dnia umierały
Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły
Same sobie broń zdobyć umiały

Ile Orłów sprzedano zbyt tanio
Ile Orłów sprzedano zbyt drogo…
Cena prawdą umarłych zostanie…
Żywi z bólu rozliczyć się mogą…

Na powstańczej kronice zostały
Zdjęcia chłopca co poległ na Ciepłej
Jedenaście miał lat Orzeł Biały!
A nazywał się Wojtuś Zalewski

W Chrobrym II każdy Orła doceniał
Umiał przejść wszystkie linie niemieckie.
Wyprowadził bez strat z okrążenia
Grupę „Grzesia” – znał drogi bezpieczne

Ile Orłów sprzedano zbyt tanio
Ile Orłów sprzedano zbyt drogo…
Cena prawdą umarłych zostanie…
Żywi z bólu rozliczyć się mogą…
 
Potem poległ i Tygrys i Magik
I tysiące z tych co nie walczyły…
Umierały też Dzieci Warszawy
Które Matki szaleńczo chroniły

Orzeł Biały miał grób na Ceglanej
W bramie była Maryi figurka
Krzyż Virtuti przyznany zostanie
Wszystkim Dzieciom Z Naszego Podwórka.

Ci mali bohaterowie mieli po 
kilkanaście lat. Nie bali się walki. 
Wręcz przeciwnie, często oszu-
kiwali przełożonych, zawyżając 
swój wiek. Byli waleczni, spryt-
ni oraz bardzo odważni. Tak jak 
wspomniałam wcześniej, wielu 
z nich przepłaciło tą walkę swoim 
życiem. Te dzieci były świadkami 
masowych mordów wykonywa-
nych przez Niemców na ludności 
cywilnej, śmierci przyjaciół, któ-
rych dosięgnęła śmiertelna kula 
snajpera, czy też zostali ofiarami 
licznych bombardowań Warsza-
wy. Byli świadkami, rozstrzelań 

ojców, wywożenia matek do 
obozów. Gołymi rękami chcieliby 
zamordować znienawidzonego 
okupanta. Lata strachu, łapanki, 
uliczne egzekucje oraz wywozy 
najbliższych wzmagały tylko chęć 
zemsty. Mimo swego wieku, nie 
obawiali się śmierci za wolność 
ukochanej Ojczyzny i niejedno-
krotnie wyróżniali się wielkimi 
zasługami podczas Powstania 
Warszawskiego, do którego, tak 
jak i dorośli, szli w przekonaniu, 
że potrwa kilka chwil…  a trwało 
63 ciężkich oraz krwawych dni. 

Prócz nienawiści do wro-
ga, z  którym chcieli walczyć bez 
względu na wszystko, był w nich 
wielki patriotyzm, który jeszcze 
przed wojną był nieprawdopo-
dobnie wpajany i przez to więk-
szy od współczesnego.
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Pisali o nas...
 Staramy się przybliżyć ich dą-
żenia do poprawy warunków ży-
cia we własnym środowisku oraz 
pokazać, w jaki sposób przeżywali 
nie tylko świąteczne, ale także zwy-
kłe dni, wypełnione koegzystencją 
z miejscem zamieszkania oraz zwy-
kłymi sąsiedzkimi relacjami. Cel ten 
z pewnością mógł być realizowany 
przy pomocy założonego wówczas 
Towarzystwa Miłośników Utraty. 
Jak donosi Echo Pruszkowskie w 8. 
numerze z 20 lipca 1924 roku, ce-
lem nowego towarzystwa będzie 
dbałość o  rozwój Utraty, w  tym 
działalność na niwie kulturalno-
-oświatowej, której znaczenie do-
strzegli już ówcześni mieszkańcy. 
Towarzystwo podjęło także dąże-
nia do utworzenia samoistnej gmi-
ny. Przesłanki ku temu były dobre, 
gdyż w  osadzie działalność roz-
poczynało coraz więcej urzędów 
celu publicznego. Jednym z nich 
miał być otwarty wkrótce urząd 
pocztowy. Jego powstanie można 
zawdzięczać p. Wąsickiemu, kie-
rownikowi urzędu pocztowego 
w Pruszkowie oraz p. Raabe z Utra-
ty, którzy byli orędownikami tego 
pomysłu. 
 Kwestie związane z oświatą 

były przez miejscowe społeczeń-
stwo bardzo poważane. Rosnąca 
liczba dzieci zmuszała do poczy-
nienia działań mających na celu za-
pewnienie właściwych warunków 
do kształcenia młodego pokolenia. 
Przeglądając ten sam numer Echa 
Pruszkowskiego, możemy przeczy-
tać, że w Utracie w  szkołach po-
wszechnych pobierało naukę 260 
dzieci. Warunki oświatowe w Utra-
cie nie były najlepsze, co już niejed-
nokrotnie, dzięki ówczesnej prasie, 
przytaczaliśmy na łamach Czasu 
Piastowa.
 Jak podaje numer 13-14 Echa 
Podmiejskiego z 19 lipca 1931 roku, 
mimo panującej biedy, ludność ów-
czesnego Piastowa zdobyła się na 
wysiłek finansowy i wspomogła bu-
dowę lokalnych szkół. O szybkim 
postępie w pracach budowlanych 
informuje Głos Pruszkowa z 1935 
roku. W  numerze 10. z dnia 7 lip-
ca możemy przeczytać o budowie 
Szkoły Podstawowej nr 2. Relacja 
korespondenta gazety w kwestii 
szkoły była zapewne przypadkowa 
i związana z większym wydarze-
niem, które było szykowane w pia-
stowskiej parafii. W dniu 7 lipca 
probostwo w parafii miał objąć 

nowy proboszcz – ks. Henryk Kwa-
siborski, który został przeniesiony 
do Piastowa z Długiej Kościelnej. 
Wydarzenie to dla lokalnej spo-
łeczności było nie lada wyzwaniem, 
gdyż w historii miejscowości był to 
drugi duszpasterz obejmujący po-
sługę proboszczowską w tutejszym 
kościele, stąd nie ma co się dziwić 
powołaniu specjalnego komitetu. 
Pierwsze powitanie przygotowano 
na granicy gminy z Czechowicami, 
gdzie nowy proboszcz miał być po-
witany chlebem i solą, a następnie 
w bryczce przewieziony do kościo-
ła. Tu powitanie miało zostać wy-
głoszone przez wójta oraz zapla-
nowano wręczenie kwiatów przez 
dzieci i innych przedstawicieli spo-
łeczności. Tegoż dnia miała także 
zostać odprawiona Msza Święta 
ingresyjna. 
 Marzenie członków Towarzy-
stwa Miłośników Utraty, dotyczące 
utworzenia samoistnej gminy Pia-
stów stały się realne. Wydarzenie 
to nie mogło przejść bez echa w lo-
kalnej prasie. Między innymi Głos 
Pruszkowa w numerze 6. z 20 lipca 
1930 r. przedstawia zakres teryto-
rialny nowej gminy. Oddajmy za-
tem głos korespondentowi. „Do tej 
gminy weszły tereny z gmin wiejskich: 
Ożarów i Skorosze. Już przy tworzeniu 
tej gminy władze powiatowe uznały 
konieczność wyłączenia nieznacznego 
terytorjum z Pruszkowa i włączenia 
do gminy wiejskiej Piastów. Władze 
powiatowe zaprojektowały dokonanie 
następujących zmian: z gminy wiejskiej 

Pruszków wyłączyć miejscowości: 1) 
całą dzielnicę Piastowską, obejmującą 
tereny budowlane o nazwie hipotecz-
nej „Parcelacja folwarku Sabinów” 
i  tereny budowlane o nazwie „Kolonia 
robotnicza P. K. P.”, zamknięta ulicami: 
od zachodu ulicą Żytnią, od południa 
drogą grójecką, zwaną ul. Królewską 
i  od wschodu rowem granicznym, 
rozdzielającym tereny budowlane o 
nazwie hipotecznej „Reguły Malichy”, 
należącą  do gminy Piastów, wreszcie 
od północy al. Piastowską, ul. Dwor-
cową i  torem kolejowym Warszawa – 
Kraków. 2) część dzielnicy Pohulanka, 
zamknięta ulicami: od południa ul. 
Piastową, zwaną Pustą, od zachodu 
ul. Graniczną, od północy ul. Bohate-
rów Wolności, zaś od wschodu miedzą, 
prowadzącą od ul. Bohaterów Wolno-
ści do szosy Wolskiej. Miejscowości te 
mają być włączone do gminy Piastów”. 
Przytoczona granica dotyczy tylko 
terenów, które weszły w skład no-
wej gminy z gminy Pruszków. 
 Ostatnim wydarzeniem, które 

chcemy na łamach gazety przy-
bliżyć, pochodzi z cytowanego już 
Echa Podmiejskiego z 1931 roku. 
Opisuje uroczystość OSP w Piasto-
wie, która odbyła się 27 czerwca. 
Ówczesny naczelnik Kazimierz Ko-
sewski wraz ze swoi zastępcą Ko-
walczykiem, dokonał uroczystego 
udekorowania członków OSP z oka-
zji 10-lecia niepodległości i owoc-
nej pracy położonej pod budowę 
i rozkwit tutejszej straży pożarnej. 
Podziękowania i ciepłe słowa po-
płynęły do strażaków od Zarządu 
straży, który reprezentował inż. 
W. Witwicki. Własna orkiestra dęta 
odegrała hymn państwowy. Warto 
jeszcze dodać, że w 1927 roku na 
ćwiczeniach, piastowscy strażacy 
zajęli 1. miejsce, pokonując około 
52 inne jednostki ogniowe. 

Comiesięczny przegląd lokalnej przedwojennej prasy odkrywa przed nami 
tajemnicze historie oraz kulisy życia mieszkańców naszego miasta. 

krzyżówka

którym nie ma pewności co do 
nazwiska – Zaleski albo Zalewski. 
Na samym początku Powstania, 
jako najmłodszy żołnierz zgrupo-
wania „Chrobry II”, grupy sztur-
mowej „Grześ”, był łącznikiem. 
Jego zwinność, odwaga oraz nie-
wyobrażalny spryt pomagały mu 
znaleźć wyjście w najcięższych 
sytuacjach. Dlatego właśnie zo-
stał zwiadowcą. 2 sierpnia wpra-
wił swoich kolegów w zdumienie. 
Przedarł się przez niemieckie 
linie na teren silnie osadzone-
go Dworca Głównego, skąd po 
trzech godzinach bacznej obser-
wacji powrócił do zgrupowania. 
Dokładnie przekazał st. sierżan-
towi Janowi Kreterowi meldunek 
o siłach, rodzaju uzbrojenia oraz 
ugrupowaniu niemieckich od-
działów. Po raz kolejny wykazał 
się bohaterstwem już 15 sierpnia, 
gdy uratował swój pluton przed 
kapitulacją, wyprowadzając star-
szych kolegów znanymi tylko so-
bie przejściami, z okrążenia na 
bezpieczną pozycję. Za ten czyn 
miał zostać podany przez do-
wódcę batalionu, kapitana Lecha 
Grzybowskiego, do odznaczenia 
Krzyżem Walecznych. Niestety, 
najprawdopodobniej nie został 
nim odznaczony, gdyż nie zacho-
wały się żadne dowody potwier-
dzające otrzymanie orderu. Nie-
cały tydzień później, 21 sierpnia 
wraz ze swoim plutonem brał 
udział w ciężkich walkach w  re-
jonie koszar policji, przy skrzy-
żowaniu ulic Ciepłej oraz Grzy-
bowskiej. Chłopiec biegł właśnie 
do dowódcy z meldunkiem, gdy 
sięgnęła go kula niemieckiego 

dokończenie ze str. 6
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Stawy są ruchomymi częściami układu ruchu, których zadaniem jest amortyzowanie ruchów. 
Ich uszkodzenia i pojawiające się po nich zniekształcenia mogą w znacznym stopniu utrudnić 
życie. Powszechność tego schorzenia staje się dziś coraz bardziej poważnym problemem. 

Choroba stawów – ciągłe wyzwanie 

 Choroba zwyrodnieniowa sta-
wów powoli niszczy chrząstkę – 
gładką i elastyczną tkankę, która 
otacza kości stawów, umożliwia-
jąc im przesuwanie się w sposób 
niepowodujący tarcia. Jest to 
jedna z najbardziej rozpowszech-
nionych chorób na świecie. Po 
przekroczeniu 60. roku życia tyl-
ko dwie na dziesięć osób nie są 
dotknięte tym schorzeniem. Nie 
chodzi tutaj jedynie o  dolegli-
wość, która nieuchronnie pojawia 
się w podeszłym wieku. W rzeczy-
wistości zwyrodnienia stawów 
dotyczą także osób poniżej 40. 
roku życia. Proces ten jest powol-
ny, lecz nieodwracalny: z czasem 
chrząstka się rozrzedza, a następ-
nie pęka; pogorszeniu ulega rów-
nież stan samej kości.

Choroba zwyrodnieniowa 
stawów – przyczyna 

niesprawności

 Choroba zwyrodnieniowa 
stawów jest dolegliwością ukła-
du ruchu, której rozwój może 
powodować znaczne niespraw-
ności i  ograniczenia u pacjenta. 
Istotą tej choroby jest pogor-
szenie stanu chrząstki stawowej 
oraz ograniczenie jej ilości, przez 
co utrudniona jest amortyzacja 
ruchów i przesuwanie się między 
sobą powierzchni stawowych, 
co w konsekwencji powoduje 
ogólne trudności w poruszaniu 
daną częścią ciała. Pogorszeniu 
ulega nie tylko chrząstka stawo-
wa – choroba atakuje także kości 
pod chrząstką stawową, toreb-
kę stawową, więzadła, ścięgna 
i mięśnie. Rozróżniane są dwa 
typy choroby zwyrodnieniowej 
stawów: pierwotną i nabytą. Typ 
pierwotny jest częściej spotyka-
ny u osób starszych, a przyczy-
na jego pojawienia się wciąż nie 
jest znana. Typ nabyty natomiast 
może być wywoływany przez sze-
reg czynników, wśród których 

znaleźć możemy m.in. urazy, za-
każenia, inne choroby stawów 
czy wrodzone zaburzenia budo-
wy stawów.
 Zwyrodnienia stawów mogą 
dotyczyć wszystkich stawów, jed-
nak niektóre z nich są narażone 
na to schorzenie w większym 
stopniu, niż pozostałe. W zależ-
ności od lokalizacji wyróżniamy:
• zwyrodnienie stawów i krę-
gów szyjnych;
• zwyrodnienie stawów kręgo-
słupa odcinka lędźwiowego;
• zwyrodnienie stawu kolano-
wego;
• zwyrodnienie stawu biodro-
wego.
Okresy bólu przeplatają się 
z  okresami, w których ból prak-
tycznie nie występuje. Nie ozna-
cza to, że raz powstałe uszkodze-
nia cofną się. Wręcz przeciwnie, 
z biegiem lat mają tendencję do 
pogłębiania się. Lekarze wyróż-
niają dwie główne postaci zwy-
rodnienia stawów:
• pierwotną chorobę zwyrod-
nieniową kości i stawów – przy-
czyna tej choroby wiąże się z  ja-
kością chrząstki występującej 
u  danej osoby; jest ona słabsza 
i  delikatniejsza niż chrząstka 
prawidłowa i w związku z tym 
nie znosi obciążeń tolerowanych 
u innych osób;
• wtórną chorobę zwyrodnie-
niową kości i stawów – jest ona 
następstwem innych chorób, np. 
cukrzycy, dny moczanowej lub 
zmian struktury kostnej; powo-
duje brak równowagi i przeciąże-
nie określonego miejsca, np. sta-
wu biodrowego lub kolanowego.

Co może wywołać chorobę 
zwyrodnieniową stawów?

 Wśród czynników wpływają-
cych na rozwinięcie się choroby 
zwyrodnieniowej stawów wy-
różnić możemy m.in. wiek, płeć 
i uwarunkowanie genetyczne. 
Choroba spotykana jest częściej 

u osób starszych, a ryzyko jej 
wystąpienia wzrasta wraz z  wie-
kiem. Do lekarza reumatologa 
częściej zgłaszają się kobiety, 
szczególnie po menopauzie, 
a spora ilość pacjentów może 
wskazać w swojej rodzinie oso-
by dotknięte tą chorobą. Innym 
czynnikiem wywołującym choro-
bę zwyrodnieniową stawów jest 
m.in. otyłość – ciągłe przeciąże-
nie stawów negatywnie wpływa 
na ich funkcjonowanie. Osoby, 
które w swojej pracy są narażone 
na częste zginanie kolan, stawów 
biodrowych, klęczenie czy stanie 
również predysponują do cho-
roby zwyrodnieniowej stawów. 
Najczęstszą przyczyną zapalenia 
i bólu stawów szyjnych jest przyj-
mowanie nieprawidłowej pozycji 
ciała. Trzymanie szyi w zgiętej po-
zycji powoduje poważne przecią-
żenie kręgów szyjnych. Nadmier-
ne, wielogodzinne przeciążenie 
mięśni prowadzi do nagromadze-
nia się toksycznych substancji po-
wodujących stany zapalne, ogra-
niczenie możliwości poruszania 
się i ból. Zmiany mogą mieć cha-
rakter wrodzony, co sprawia, że 
układ chrzęstny niektórych osób 
jest mniej odporny niż u innych. 
Nie bez znaczenia jest też pod-
łoże hormonalne, co wyjaśnia, 
dlaczego u  kobiet choroba zwy-
rodnieniowa stawów występuje 
najczęściej po okresie menopau-
zy. Natomiast niewielkie, lecz 
powtarzające się ciągle urazy, 
np. związane z wykonywaną pra-
cą lub uprawianym sportem są 
prawdopodobnie powodem, dla 
którego zwyrodnienia stawów 
u osób przed ukończeniem 45. 
roku życia występuje częściej 
u mężczyzn niż u kobiet.

Objawy choroby 
zwyrodnieniowej stawów

 Pierwsze objawy zauważane 
są zazwyczaj w okolicach 40-60. 
roku życia. W początkowej fazie 
odczuwane są w czasie ruchu, 
jednak potem mogą pojawiać 
się także podczas spoczynku. 
Najszybciej zauważanym obja-
wem jest ból stawów, odczuwany 
głównie w początkowej fazie ru-
chu, np. przy wstawaniu z krzesła 
czy z kolan. Ból zazwyczaj nasila 
się w ciągu dnia i najmocniej od-
czuwany jest wieczorem. Oprócz 
bólu pacjenci odczuwają także 
sztywność (szczególnie rano) 
i  ograniczenia ruchomości sta-
wów. Problemem może okazać 
się dla nich całkowite wypro-
stowanie lub zgięcie kończyny. 
Wskutek tarcia między sobą nie-

równych powierzchni stawów pa-
cjenci mogą słyszeć trzeszczenia 
w czasie ruchu. Jednym z najbar-
dziej utrudniających życie obja-
wów są natomiast zniekształce-
nia stawów, niejednokrotnie 
uniemożliwiające wykonanie 
zwykłych, codziennych czynności. 
 W zwyrodnieniu stawów 
i  kręgów szyjnych, oprócz bólu 
i  sztywności karku może wystą-
pić również ból barków i ramion. 
Czasami objawy zwyrodnień sta-
wów mają postać drętwienia, 
braku czucia w obrębie ramienia 
i ręki, braku siły w mięśniach, 
szczególnie w godzinach poran-
nych lub w nocy. Zaburzenia te są 
wynikiem ucisku na nerwy, które 
rozgałęziają się od kręgosłupa 
do ramienia. Ucisk na naczynia 
krwionośne, które przechodzą 
przez kręgi szyjne i zasilają mózg, 
może powodować zawroty gło-
wy, podwójne widzenie, bóle 
i zawroty głowy przy zmianie po-
zycji. W bardzo rzadkich przypad-
kach kompresja nerwów może 
powodować paraliż nóg i utratę 
kontroli nad pęcherzem moczo-
wym. Choroba zwyrodnieniowa 
stawów i kręgów szyjnych, nawet 
w  zaawansowanej fazie może 
przebiegać bezobjawowo albo 
wręcz przeciwnie – objawy zwy-
rodnień stawów mogą powodo-
wać silny ból nawet wtedy, kiedy 
mają łagodny charakter. Objawy 
zwyrodnień stawów odcinka lę-
dźwiowego kręgosłupa mogą 
występować w postaci ostrej lub 
przewlekłej:
• postać ostra pojawia się rap-
townie jako nagła blokada – bar-
dzo często w wyniku przeciąże-
nia; ból występuje poprzecznie 
w dolnej części pleców i może się 
rozprzestrzeniać wzdłuż nerwu 
kulszowego (rwa kulszowa);
• postać przewlekła może po-
jawić się po jednym lub kilku na-
głych atakach bólu; ból jest mniej 
dotkliwy, lecz ciągły, nasila się 
pod wpływem przeciążenia i dłu-
gotrwałego stania.
 Gdy pojawiają się zwyrod-
nienia stawu kolanowego zwy-
kle zgłaszany jest ból w rzepce, 
wewnątrz kolana i z tyłu. Ból 
jest bardziej odczuwalny przy 
schodzeniu, niż przy wchodze-
niu po schodach. Niekiedy staw 
puchnie wskutek zwiększenia 
się ilości płynu śródstawowego 
(zaostrzenie zapalne), czasem 
występuje zmniejszenie ogólnej 
masy mięśni uda. Zapalenie sta-
wów biodrowych zaś, objawia się 
bólem miejscowym, występują-
cym najczęściej w pachwinie, po 
wewnętrznej stronie ud i kolan. 
Ból, który początkowo nie jest 
zbyt intensywny, mija podczas 
odpoczynku, po czym po wzno-
wieniu ruchów wraca, następnie 
uspokaja się i przychodzi ponow-
nie, np. podczas spaceru. Chory 
na chorobę zwyrodnieniową sta-

wów biodrowych często odczuwa 
ból przy zakładaniu butów, skar-
pet czy spodni, przy schodzeniu 
ze schodów lub podczas krzyżo-
wania nóg.

Leczenie i profilaktyka 
choroby zwyrodnieniowej 

stawów

 Jeśli pojawią się objawy cho-
roby, należy się zgłosić do lekarza 
rodzinnego Dzięki wczesnemu 
postawieniu diagnozy możliwe 
będzie ograniczenie ryzyka nie-
sprawności i złagodzenie obja-
wów choroby. W zależności od 
stopnia jej zaawansowania ko-
nieczne może okazać się podawa-
nie leków. Mogą to być zarówno 
substancje działające przeciwbó-
lowo (paracetamol, niesteroido-
we leki przeciwzapalne), które 
będą łagodziły odczuwane ob-
jawy, jak i substancje poprawia-
jące funkcjonowanie stawów 
(siarczan chondroityny i siarczan 
glukozaminy). W przypadku bar-
dzo zaawansowanej choroby 
zwyrodnieniowej stawów ko-
nieczne może okazać się leczenie 
chirurgiczne, które polega m.in. 
na wymianie chorego stawu na 
protezę czy usztywnieniu stawu. 
Trzeba podkreślić, że niemożliwe 
jest całkowite wyeliminowanie 
ryzyka wystąpienia choroby. By 
zapobiegać, warto wyrobić u sie-
bie pewne nawyki postępowania 
i styl życia, który wspomoże far-
makologiczne leczenie zwyrod-
nień stawów. Szczególnie należy:
• kontrolować masę ciała – 
zmiany zwyrodnieniowe dotykają 
częściej osób otyłych. Obliczono, 
że jeśli opieramy się tylko na jed-
nej stopie, 1 kg nadwagi powodu-
je powstanie obciążenia biodra, 
wynoszącego 4,4 kg;
• utrzymywać aktywność fi-
zyczną – ćwiczenia wzmacniające 
i  rozciągające mięśnie, wykony-
wane w sposób rozważny, poma-
gają zmniejszyć ból. Natomiast 
wiele osób z chorobą zwyrod-
nieniową stawów nie wykonu-
je żadnej aktywności fizycznej, 
ponieważ mają one syndrom 
oszczędzania stawów dotknię-
tych schorzeniem;
• łagodzić najbardziej bolesne 
epizody zapalenia przy pomocy 
leków i innych środków;
• unikać narażania stawów na 
powtarzające się urazy – niektó-
re zawody i sporty narażają sta-
wy na częste urazy, co sprzyja tej 
chorobie;
• unikać niewłaściwych pozycji 
ciała – niektóre ruchy wykonywa-
ne przy podnoszeniu ciężarów, 
sposób siadania, wstawania czy 
chodzenia narażają stawy na nie-
potrzebny wysiłek.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty
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Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce 
na Twoje ogłoszenie!

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

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówione

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu 
graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwe-
rze. Na hasło CZAS PIASTOWA 25% RABATU!!!  
tel: 601 730 670. Kontakt: Krzysztof.

USŁUGI

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

 Wspólnota Anonimowych Al-
koholików informuje, iż na tere-
nie Miasta Piastowa wznowione 
zostały mityngi  grupy Piast oraz 
grupy Anioły, zgodnie z poniż-
szym harmonogramem:

Poniedziałek:

18:00 - grupa „Piast”, ul. al. Kra-
kowska 17 (kaplica  przy Koście-
le),

Czwartek:

19:00 – grupa „Anioły”, ul. Orzesz-
kowej 23 (sala przy Kościele).

 Ponadto, w dalszym ciągu 
wszystkie osoby, które poszuku-
ją pomocy w zdrowieniu z  uza-
leżnienia od alkoholu, mogą 
kontaktować się oraz uczestni-
czyć w  spotkaniach z członkami 
wspólnoty Anonimowych Alkoho-
lików za pośrednictwem telefonu 
oraz Internetu.

Informację na ten temat można 
uzyskać poprzez:

* infolinię 801 033 242 czynną co-
dziennie w godz. 8:00-22:00,

* strony:  https://aa24.pl/pl/mi-
tyngi-on-line lub https://www.aa-
-mazowsze.pl/

Czat online dostępny jest na 
stronach:  http://aa.org.pl oraz 
https://aa24.pl

Bezpośredni kontakt telefonicz-
ny z przedstawicielem grupy AA 
z terenu Piastowa – 605-131-944 
(zadzwoń, a uzyskasz pomoc 
i wsparcie).

Mityngi AA

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY
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 Przekazujemy wykaz ogólno-
polskich Telefonów Zaufania, któ-
re mogą okazać się pomocne nie 
tylko w obecnym, wyjątkowym 
okresie.
 116 111 – Telefon Zaufania 
Dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, 
czynny 24h/7)
 Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, 
masz jakiś problem, nie masz 
z kim porozmawiać lub wstydzisz 
się o czymś opowiedzieć. Możesz 
też, poprzez stronę www.116111.
pl przesłać wiadomość.
 800 12 12 12 – Telefon Zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka (bez-
płatny, czynny pon.-pt. w godz. 
8:15 - 20:00)
 Zadzwoń, gdy nie wiesz z kim 
porozmawiać, a coś bardzo Cię 
martwi. Jeśli zadzwonisz w go-
dzinach nocnych i zostawisz in-
formację o sobie i swój numer – 
konsultanci do Ciebie oddzwonią. 
 800 120 002 – Ogólnopolski 
Telefon dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia” (bezpłat-
na pomoc dostępna przez całą 
dobę)
 Zadzwoń, jeśli ktoś w Two-
jej rodzinie krzywdzi Cię – bije 
lub obraża. Możesz opowiedzieć 
o swojej sytuacji i dowiedzieć się 
gdzie szukać pomocy w Twoim 

otoczeniu.  
 800 120 226 – Policyjny Tele-
fon Zaufania ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie (bezpłatna 
pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 
9:30 - 15:30)
 Pod tym numerem telefonu 
dzieci i dorośli mogą uzyskać 
wsparcie w sytuacji przemocy 
w rodzinie.
 800 70 22 22 - Linia wsparcia 
dla osób w stanie kryzysu psy-
chicznego (bezpłatna, czynna 24 
h/7)
 Pomoc psychologiczna dla 
osób, które czują się przygnę-
bione, nie radzą sobie z codzien-
nością, ze stresem, przeżywają 
kryzys emocjonalny, nie mogą się 
pogodzić ze stratą bliskiej osoby, 
doświadczają przemocy, nie chce 
im się żyć. Można też przesłać 
wiadomość na adres e-mail: po-
rady@liniawsparcia.pl 
 116 123 – Poradnia telefonicz-
na dla osób dorosłych w kryzysie 
emocjonalnym (bezpłatna pomoc 
dostępna codziennie w  godz. 
14:00-22:00)
 Pomoc skierowana jest do 
osób dorosłych w kryzysie emo-
cjonalnym, potrzebujących 
wsparcia i porady psychologicz-
nej, rodziców potrzebujących 

wsparcia w procesie wychowaw-
czym, osób niepełnosprawnych. 
 800 108 108 - Linia wsparcia 
dla osób po stracie bliskich. (bez-
płatna pomoc dostępna pon.-pt. 
w godz. 14:00 - 20:00)
 Pomoc adresowana jest do 
wszystkich osób w żałobie, które 
potrzebują pomocy. Dzwonią-
cy mogą anonimowo porozma-
wiać o swojej sytuacji, otrzymać 
wsparcie, zasięgnąć porady.
 801 140 068 - Pomarańczowa 
Linia (bezpłatna pomoc dostępna 
pon.-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
 Pomoc dla rodziców dzieci 
pijących alkohol i zażywających 
narkotyki. Porady i konsultacje 
on-line: pomoc@pomaranczowa-
linia.pl
 800 100 100 – Infolinia dla 
rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci. (bezpłat-
na pomoc dostępna pon.-pt. 
w godz. 11:00 do 17:00)
 Pomoc dla rodziców i na-
uczycieli, którzy mierzą się z fru-
stracją, bezsilnością i potrzebu-
ją wsparcia w czasie pandemii, 
a także pomoc w sprawie bezpie-
czeństwa dzieci. Porady i konsul-
tacje e-mail: pomoc@800100100.
pl.

Ogólnopolskie telefony zaufania
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zdrowie

reklama

Aby zrozumieć fenomen ćwi-
czeń pilates należy cofnąć się 
wstecz o ponad 100 lat. Twórcą 
słynnego programu był Joseph 
Pilates, który urodził się w 1883 
roku w Niemczech. Jego historia 
życia i pracy jest ściśle związana 
z aktywnością fizyczną i leczeniem 
poprzez ruch. Pilates od dzie-
ciństwa zmagał się z poważnymi 
kłopotami zdrowotnymi, w tym 
astmą, krzywicą i reumatyzmem. 
Pomimo tych dolegliwości nie 
poddawał się i pokonywał swo-
je ograniczenia oraz poprawiał 
stan zdrowia trenując gimnastykę 
i kulturystykę. Był tak zdetermino-
wanym sportowcem, że w wieku 
zaledwie 14 lat ukształtował swo-
je ciało i mięśnie tak, iż pozował 
do rysunków anatomicznych. Po 
przeprowadzeniu się do Londynu 
pracował jako bokser, cyrkowiec 
oraz instruktor samoobrony. In-
teresował się też filozofią Zen, 
kulturą Wschodu, medytacjami 
i  starożytnymi ćwiczeniami. Po 
wybuchu I wojny światowej praco-
wał jako sanitariusz, gdzie spotkał 
wielu niepełnosprawnych rucho-
wo pacjentów. Skonstruował dla 
nich pierwsze sprzęty umożliwia-
jące ćwiczenia w łóżku, opracował 
program ćwiczeń i rehabilitował 
ich ruchem. Jego metoda zyskała 
sławę i przychylność wielu środo-
wisk. Szczególną popularnością 
cieszyła się wśród tancerzy. 

Joseph Pilates wymyślił ćwi-
czenia, które wykonywane pra-
widłowo, płynnie w połączeniu 
z oddechem i kontrolą ruchu, 
uzdrawiają ciało. Przez lata pra-
cy z tancerzami baletowymi, ak-
torami, sportowcami po kontu-
zjach oraz żołnierzami, odniósł 
ogromne sukcesy trenerskie, 
a  jego program ćwiczeń nie miał 
sobie równych. Wyleczył tysiące 
podopiecznych. Rehabilitował ich 
swoimi ćwiczeniami, wspomaga-
jąc powrót do pełnej sprawno-
ści. Pilates nazwał swój program 
ćwiczeń metodą ,,Contrology” 
czyli kontrologią. Podstawą było 
skupienie na kontrolowaniu wy-
konywanego ruchu. Ćwiczeniom 

towarzyszyła koncentracja ciała, 
umysłu i ducha. Początkowo po-
wstały 34 podstawowe ćwiczenia. 
W ciągu całego swojego życia wy-
myślił ich ponad 600. Można je 
wykonywać na macie lub na spe-
cjalnych sprzętach. Pilates zapro-
jektował sprzęty-maszyny, które 
do dziś są wykorzystywane w pro-
fesjonalnych studiach Pilates. 
Należą do nich wielofunkcyjne 
przyrządy, takie jak: wunda chair, 
reformer czy cadilac. Maszyny do 
ćwiczeń zostały zaprojektowane 
tak, aby harmonijnie rozwijać całe 
ciało. 

Pierwszą swoją szkołę Joseph 
Pilates otworzył w Nowym Jorku 
do spółki z żoną Klarą. Razem 
odnosili sukcesy i szkolili swoich 
następców. Metoda ćwiczeń jest 
uznana jako bardzo bezpieczna, 
ceniona przez specjalistów, oste-
opatów i fizjoterapeutów. Daje 
szerokie spektrum działania, leczy 
i odmładza całe ciało. 

Sposób na młodość

Pilates, podobnie jak joga, 
należy do programów ćwiczeń 
z rodziny,,mind & body”, czyli dla 
ciała i umysłu. Lekcji towarzyszy 
uczucie relaksu, ćwiczenia wyko-
nuje się przy wolnej muzyce. Po 
zajęciach czujemy się przyjemnie 
dotlenieni i odprężeni psychicz-
nie. Wykonując z pozoru proste 
ćwiczenia angażujemy dosłow-
nie całe ciało i umysł. Program 
wymaga absolutnej koncentracji 
i  pełnego skupienia na oddechu, 
co sprawia iż zapomina się o tro-
skach i obowiązkach. Uwaga jest 
skupiona na ruchu, nie ma czasu 
na rozmyślnie o innych rzeczach. 
Trening staje się cudownym od-
prężeniem głowy i uspokojeniem 
biegu myśli. To czas wyłącznie 
dla siebie. W systemie ćwiczeń 
pilates chodzi przede wszystkim 
o przywrócenie równowagi ciału, 
o wzmocnienie tego co jest słab-
sze, a rozluźnienie tego co zbyt 
napięte. To doskonały sposób na 
niwelowanie skutków długotrwa-

łego siedzenia i zadbanie o kon-
dycję kręgosłupa. Pilates bowiem 
wzmacnia najsłabsze mięśnie 
w ciele, wydłuża te skrócone i roz-
luźnia zbyt napięte i przeciążone. 
Leczy, wzmacnia i uczy prawidło-
wych nawyków ruchowych. Od-
zyskujemy kontrolę nad własnym 
ciałem. Uczymy się prawidłowej 
postawy ciała. Ćwiczenia ponad-
to dają siłę, poprawiają elastycz-
ność, wytrzymałość i koordynację. 
Efektem jest harmonijna i wysmu-
klona sylwetka. 

Trening opiera się głownie na 
ćwiczeniach z ciężarem własnego 
ciała i aktywizuje wszystkie grupy 
mięśniowe. Ćwiczenia mają har-
monijny charakter. Prawidłowo 
wykonywane, pozwalają odzyskać 
równowagę w ciele, wzmocnić 
mięśnie głębokie. Współcześnie 
najbardziej popularną metodą 
ćwiczeń jest pilates na macie 
z wykorzystaniem tylko własnego 
ciężaru ciała i małych rekwizytów. 
Ćwiczy się bez obuwia, najlepiej 
na boso. Wszystkie ćwiczenia 
wykonuje się powoli, z wielką 
dbałością o prawidłową technikę 
i oddech. W obecnych czasach 
ćwiczenia zostały udoskonalone, 
dodano też nowe sprzęty, takie 
jak małe i duże piłki, taśmy, wał-
ki, obręcze. Dzięki temu lekcje 
są urozmaicone, a sprzęty po-
zwalają zwiększyć lub zmniejszyć 
obciążenia, dostosować poziom 
trudności do wieku i umiejętności 
uczestników. Mamy zatem stop-
niowanie trudności i warianty 
ćwiczeń dla początkujących i za-
awansowanych.

Główne zasady ćwiczeń

Ta wyjątkowa technika pracy 
z ciałem opiera się na ośmiu fun-
damentalnych zasadach. Należą 
do nich: koncentracja, oddech, 
środkowanie, kontrola, precyzja, 
płynność ruchu, zrównoważony 
rozwój mięśni oraz rutyna.

Z pozoru proste ćwiczenia 
w połączeniu z ośmioma zasada-
mi ich wykonywania, wymagają 
ogromnego skupienia i stają się 
dużym wyzwaniem dla ciała. Dla-
tego tak ważne jest ćwiczenie pod 
okiem doświadczonego nauczy-
ciela, który nauczy nas techniki 
ruchu i oddychania. Jedna zrów-
noważona lekcja przynosi więcej 
korzyści niż godziny wykonanych 
przypadkowych ćwiczeń bez kon-
troli ruchu. W myśl złotych zasad 
wszystkie ćwiczenia wykonujemy 
powoli, z dbałością o szczegóły, 
idealną pozycję wyjściową i w po-
łączeniu z prawidłowym odde-
chem.

Ćwicząc koncentrujemy się 
głownie na mięśniach głębokich, 
które wspaniale stabilizują kręgo-
słup. Istotą ćwiczeń jest naprze-
mienne spinanie i rozluźnianie 
mięśni oraz płynny ruch. Czuje-
my każdy ruch i to jak napinają 
się i wydłużają kolejne mięśnie. 
Wzmacniamy głównie tzw. core, 
czyli mięśnie środka naszego ciała 
– głębokie mięśnie brzucha, ple-
ców, pośladków i ud. To właśnie 
one na co dzień utrzymują nasz 
kręgosłup w pionie i go ochrania-
ją. Dzięki zaangażowaniu ,,mięśni 
środka” brzuch staje się wyraźnie 
bardziej płaski, a kręgosłup przy-
jemnie wydłużony. Wolne tempo 
ruchu pozwala zrozumieć ćwicze-
nie, poczuć pracę mięśni i utrzy-
mać obręcz barkową, miednicę 
i  całe ciało we właściwym ułoże-
niu podczas całego ruchu. Dlate-
go trening jest bezpieczny i chroni 
nas przed kontuzjami i urazami.

Jak często ćwiczyć pilates, aby 
zauważyć pozytywne efekty?

,,Po dziesięciu sesjach poczu-
jesz różnicę, po dwudziestu sesjach 
zobaczysz różnicę, po trzydziestu 
sesjach będziesz mieć całkiem nowe 
ciało,, J. Pilates

Najważniejsza jest systema-
tyczność. Już nawet 1 godzina 
lekcji w tygodniu, ale wykonywa-
na regularnie, ładnie wzmocni 
mięśnie głębokie i przyniesie ulgę 
przy dolegliwościach bólowych 
pleców. Po pierwszej lekcji poczu-
jemy się odprężeni psychicznie, 

dotlenieni i przyjemnie wydłużeni. 
Potrzebujemy jednak więcej cza-
su, aby poznać ćwiczenia, nauczyć 
się prawidłowo oddychać i wyko-
nywać je coraz płynniej i uważniej. 
Po kilkunastu lekcjach ciało staje 
się wyraźnie zmienione, a posta-
wa poprawiona. Kręgosłup staje 
się bardziej elastyczny, ruchy cia-
ła sprężyste, a sylwetka wydłużo-
na. Regularne ćwiczenia dadzą 
nam cały wachlarz długotrwałych 
zmian w ciele i samopoczuciu.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą 
dbać o kręgosłup, chcą by ich 
ciało było zdrowe, smukłe, spraw-
ne, a  mięśnie naturalnie wy-
rzeźbione. Dla tych, którzy chcą 
wzmocnić osłabione mięśnie, 
dbać o sprawność i samopoczu-
cie. Zarówno dla sportowców, jak 
i  osób dopiero rozpoczynających 
przygodę z ruchem. Idealny dla 
seniorów i osób z nadwagą, gdyż 
jest bezpieczny i  nie przeciąży 
stawów. Dla kobiet po porodzie, 
jako pierwszy bezpieczny trening 
wzmacniający ciało po okresie 
ciąży. Dla tancerzy, zawodowych 
sportowców – jako uzupełniający 
trening i chroniący ich przed prze-
ciążeniami, dla amatorów, osób 
w każdym wieku oraz dla wszyst-
kich, którzy prowadzą siedzący 
tryb życia, pracują przy biurku 
i  potrzebują wzmocnić swój krę-
gosłup. Pilates rekomendują le-
karze ortopedzi, fizjoterapeuci. 
System ćwiczeń jest wspaniałym 
treningiem uzupełniającym inne 
formy aktywności. Wspaniale sta-
bilizuje stawy i wzmacnia również 
kolana. Może być kontynuacją 
lub uzupełnieniem rehabilitacji 
po urazach. Polecany w dzisiej-
szych czasach, aby przeciwdziałać 
skutkom długotrwałego siedzenia 
i  odciążać kręgosłup. Uwspółcze-
śniony program ćwiczeń jest do-
bry praktycznie dla wszystkich. 
Polecam z całego serca.

System ćwiczeń pilates skradł serca milionów ludzi na całym świecie. Uwielbiają go tancerze, 
modelki, polecają rehabilitanci, doceniają zawodowi sportowcy i ćwiczą osoby w każdym 
wieku. Jest treningiem prozdrowotnym i szczególnie nam potrzebnym w  dzisiejszych 
czasach. Przyjrzyjmy się dlaczego. 

Sposób na smukłe ciało i zdrowy kręgosłup
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mgr Katarzyna Pieńkos

instruktor fitness, Jogi, Pilates, 
trener personalny
właścicielka Fitness Centrum Pasja w Piastowie
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Barbara Lipieta

 Ruch ten jest reakcją na nie-
ekologiczną i betonową politykę 
zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej. Realizuje ideę upra-
wiania ziemi, która nie jest wła-
snością uprawiających je osób. 
Celem może być przywrócenie 
zieleni na zdegradowanych, po-
przemysłowych terenach. Za-
zielenienie miejsc wybetonowa-
nych i wyasfaltowanych jak na 
przykład przestrzenie parkingo-

we. Celem może być też upięk-
szenie rabatami zaniedbanych 
podwórek, brzydkich skwerków, 
jak i  opuszczonych betonowych 
donic. Może to być też działanie 
w kierunku reaktywacji wspólnot 
sąsiedzkich. 
 Sama działalność tych ide-
owych ogrodników jest różno-
raka. Niektórzy, działając po 
partyzancku w nocy, nie upu-
bliczniają swoich tożsamości. 
Ale są też tacy zapaleńcy, którzy 
starają się zainteresować i wcią-
gnąć w swoje działania lokalne 
społeczności. Bardzo zależy im 
na propagowaniu i promowaniu 
ogrodniczych idei. Najsłynniej-
szym miejskim partyzantem jest 
londyńczyk Richard Reynolds. 
Pewnej październikowej nocy 
2004 roku wypielił kwietnik pod 
własnym blokiem i posadził 
w nim rośliny, które dostał od 
swojej mamy. Dzisiaj jest nie-
formalnym liderem opisywa-
nego ruchu i autorem książki 
(O partyzanckim ogrodnictwie: 
podręcznik ogrodnictwa bez 
granic). Prowadzi blog, który stał 

się międzynarodową platfor-
mą wymiany informacji ogrod-
ników-partyzantów. Ma wielu 
zwolenników na świecie, którzy 
porządkują, kopią, sieją, sadzą, 
upiększają rzeczywistość i mają 
z tego ogromną przyjemność. 
W Polsce mamy również entuzja-
stów ruchu ,,Miejskiej partyzant-
ki ogrodniczej’’. Skupia on wielu 
ogrodników z wielką wiedzą, 
energią, zapałem i pomysłami do 
upiększania otoczenia. Są to lu-
dzie, którzy własnym działaniem 
dają nam przykład, że zmiany są 
możliwe. Ich celem są miejsca 
„niczyje”, zniszczone i przez więk-
szość ludzi omijane z daleka. To 
właśnie stanowi fundament ich 
działalności. Obszary, na których 
prowadzą swoją działalność nie 
zawsze (z różnych powodów) są 
dla nich dostępne. Uciekają się 
wtedy do niekonwencjonalnych 
sposobów. Jednym z nich są 
„bomby” zawierające mieszanki 
nasion. Składają się ze składni-
ków w 100% ulegających biode-
gradacji. Do wykonania takich 
bomb używamy odpadu papieru, 

torfu, kompostu, gliny i oczywi-
ście nasion. Nasiona są mieszan-
ką rodzimych dla danego tere-
nu gatunków roślin i kwiatów. 
Bardzo wartościowe są nasiona 
słoneczników. Aby taka bomba 
powstała mieszamy wszystkie 
składniki i dodajemy wody, która 
wszystko sklei. Następnie two-
rzymy małe kulki i odstawiamy 
do utwardzenia. Po bombardo-
waniu takimi kulami na danym 
terenie dochodzi do rozkładu ła-
dunków i samoczynnego wysie-
wania się roślin w niedostępnych 
miejscach. To w konsekwencji 
powoduje uatrakcyjnianie brzyd-
kich miejsc i stworzenie bioróż-
norodności, która jest tak po-

trzebna. Bardzo ważne jest, aby 
nie używać nasion roślin, które 
są bardzo ekspansywne. U nas 
do takich roślin możemy zaliczyć 
nawłoć.  
 Eko-partyzanci wysadzają 
również rośliny. Najczęściej są 
to rośliny darmowe, pochodzą-
ce od lokalnych producentów 
i osób prywatnych. Dobierane są 
wśród gatunków odpornych na 
trudne warunki i mogących ro-
snąć w najbardziej nietypowych 
miejscach. To może być dziura 
w  chodniku, porzucony samo-
chód, dziurawa beczka, itp.
 Członkowie Guerrilla Garde-
ning swym działaniem mocno 
naciągają granice prawa, jednak 
przesłanie tej idei jest na tyle po-
zytywne, że rzadko są narażeni 
na konsekwencje prawne. Spo-
tykają się z wielką przychylno-
ścią obserwatorów i  odbiorców. 
Przyświeca im idea: opuść teren 
lepszym niż go zostałeś. To wspa-
niałe motto, które warto wziąć do 
serca i pomyśleć, że my również 
możemy zrobić coś dobrego dla 
naszego otoczenia. Może warto 
spojrzeć na to, co dzieje się za 
naszym ogrodzeniem i pozwolić 
zadziałać wyobraźni. Być może 
sami będziemy zaskoczeni wła-
sną kreatywnością. 

Już od wiosny możemy podziwiać piękne, kolorowe obsadzenia klombów 
w  centralnych punktach naszych miejscowości. Sprawiają nam przyjemność gdy 
na nie spoglądamy i to jest wspaniałe. Jest też wiele miejsc zaniedbanych, którymi 
nikt się nie opiekuje. Przemykamy obok nich, obojętnie odwracając głowę. Pewna 
grupa pozytywnie zakręconych ludzi sama wpływa na zmianę wyglądu takich miejsc. 
Guerrilla Gardening (Partyzantka ogrodnicza), to światowy oddolny, spontaniczny 
ruch, którego działalność polega na zazielenieniu brzydkich, opuszczonych, byle jak 
wyglądających miejsc. 

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

reklama

Zieloni partyzanci
fo

t. 
Sh

ut
te

rs
to

ck

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck



fo
t. 

An
na

 B
ar

tn
ic

ka
-O

si
te

k 
(G

ru
pa

 C
re

at
iv

e)

Departament Rozgrywek Kra-
jowych PZPN ustalił już terminarz 
rundy jesiennej 2020/2021 I ligi 
kobiecej piłki nożnej. W nowym 
sezonie rozgrywki seniorskie będą 

prowadzone w formule 12 drużyn 
w jednej grupie. Pierwsza kolejka 
rozegrana zostanie w weekend 
15-16 sierpnia. Piastowski klub 
swój pierwszy pojedynek w sezo-

nie stoczy na wyjeździe, z drużyną 
KKP Stomilanki Olsztyn. Na stadio-
nie miejskim będziemy mieli oka-
zję kibicować dziewczynom już 23 
sierpnia. Wtedy to, w ramach roz-
grywek 2. kolejki, Piastovia zmie-
rzy się z KS Pogonią Tczew.

Nowy sezon Piastovia otwo-
rzy w wyraźnie odmienionym 
składzie. Barwy klubowe zmieniła 
Gabi Kuczyńska, zasilając skład 
ekstraligowej drużyny Czarni So-
snowiec. Na piastowskim boisku 
zabraknie też Aleksandry Zubrzyc-
kiej, która przeniosła się do LG 
Gdańsk (ekstraliga) oraz Patrycji 
Marciniak, która nowy sezon roz-
pocznie w III ligowym zespole AKS 
Zły. Na naszej murawie zobaczy-
my za to nowo pozyskane piłkar-
ki – pierwszoligową Darię Umiń-
ską z MUKS Praga oraz Weronikę 
Bekker z KS Raszyn (II liga). Wciąż 
trwają zaawansowane rozmowy 
z kilkoma zawodniczkami z eks-
traligową przeszłością, które być 
może uda się również pozyskać do 
naszej piastowskiej drużyny. Cze-
kamy z niecierpliwością na osta-
teczny skład drużyny i na pierwszy 
gwizdek.

W połowie sierpnia rusza 1. kolejka rundy jesiennej I ligi 
kobiet w piłce nożnej. PKS Piastovia-ZAP Piastów jest 
w trakcie przebudowy składu.

Przed nami runda jesienna
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Agata Ziąbska

uzupełnienie do drużynY!
zapraszamy DO GRY W 

ZESPOLE U-17
ZAWODNICZKI urodzone w latach 

2004-2006

ZAPEWNIAMY
profesjonalne
treningi pod okiem
licencjonowanych
trenerów UEFA
udział w rozgrywkach 
MZPN oraz turniejach
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