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Piastowskie mityngi wspólnoty 
Anonimowych Alkoholików. 

Co zrobić by zimą oglądać opa-
leniznę nie tylko na zdjęciach 
z urlopu, ale także na skórze.

Zgodnie z przepisami prawa 
pracy szef musi udzielić pracow-
nikom zaległych urlopów, nawet 
wbrew ich woli.

Opisujemy roszady kadrowe 
w piastowskiej drużynie przed 
startem nowego sezonu.

Czytaj - str. 4

Czytaj - str. 9

Czytaj - str. 6

Czytaj - str. 12

Jak się nie dać nałogowi

Czas utrwalić opaleniznę

Zaległy urlop tylko 
do końca września

Nowe twarze Piastovii

W 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy 
Piastowa nie zapomnieli o bohaterach

 Już po raz trzeci w godzinę 
„W” zawyły syreny w naszym 
mieście. Przy pamiątkowym 
murze na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr. 3 w asyście warty 
honorowej, złożonej z grupy 
rekonstrukcyjnej Towarzystwo 
Historyczne 1920 roku oraz 
pocztu sztandarowego ZHP, 
zostały złożone symboliczne 
wiązanki na cześć i pamięć po-

ległych Powstańców. Następ-
nie w kościele pw. Chrystusa 
Króla Wszechświata ksiądz 
proboszcz Grzegorz Bereszyń-
ski odprawił uroczystą mszę 
Św. w intencji poległych. Po za-
kończonej modlitwie miesz-
kańcy Piastowa przy akompa-
niamencie Jan Kilarskiego oraz 
solistki Bogumiły Ostrovnoi 
śpiewali warszawskie piosenki. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że po raz kolejny podczas 
naszych uroczystości, mur oraz 
ołtarz zdobi autentyczna flaga 
z  Powstania Warszawskiego. 
Gości ona na naszych obcho-
dach dzięki uprzejmości Bogu-
sława Izydorczaka, syna Lon-
gina Izydorczaka ps. „Lonia”, 
który był zastępcą szefa sztabu 
powstańczych oddziałów spe-
cjalnych Jeżyki. Natomiast stryj, 
Zygmunt Izydorczak ps. „Pin-
gwin”, zginął w wybuchu czołgu 
pułapki na ul. Podwale w sierp-
niu 1944 r.  
 
 
 

     Tu jeszcze raz pragniemy po-
dziękować wszystkim uczest-
nikom doniosłej uroczystości 
za  godne uczczenie pamięci 
bohaterów walczących w  Po-
wstaniu Warszawskim.  

Piastów pamięta

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

reklama

fo
t. 

Pi
as

to
w

sk
ie

 A
rc

hi
w

um
 M

ie
js

ki
e

fo
t. 

Pi
as

to
w

sk
ie

 A
rc

hi
w

um
 M

ie
js

ki
e

fo
t. 

Pi
as

to
w

sk
ie

 A
rc

hi
w

um
 M

ie
js

ki
e

Daniel Dalecki

wkładka w środku gazety

Z okazji 74 rocznicy Powstania 
Warszawskiego publikujemy,  
specjalną edycję dodatku histo-
rycznego, w całości poświęconą 
tamtym wydarzeniom. Szczegól-
ną uwagę poświęcamy wątkom 
piastowskim.

Rocznica Powstania 
Warszawskiego

w numerze
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kronika miejska

Wydarzyło się w Piastowie

Tężnia solankowa w parku Sokorskich

Miejskie rowery i skutery elektryczne

Bieg Bitwy Warszawskiej 1920

W parku im. Sokorskich przy MO-
SiR stanęła pierwsza w Piastowie 
(i najbliższej okolicy) tężnia solan-
kowa.
 Inhalacje solankowe dostar-
czają wielu niezbędnych mikroele-
mentów, pomagają odzyskać rów-
nowagę organizmowi i skutecznie 
walczyć z wieloma chorobami.

 Sekret kryje się w konstrukcji 
tężni leczniczej. Zbudowana jest 
z  drewna iglastego, gałązek brzo-
zowych oraz urządzeń do pompo-
wania solanki. W konstrukcji, wy-
twarza się aerozol bogaty w całą 
gamę cennych mikroelementów, 
takich jak jod, brom, wapń, ma-
gnez, potas, żelazo, sód.
 Tężnia działa automatycznie do 
godz. 21-szej.

 Pod koniec lipca w naszym 
mieście wystartował komplekso-
wy projekt miejskiego sharingu. 
Od  teraz piastowianie mogą ko-
rzystać z 20 skuterów elektrycz-
nych oraz 30 rowerów, które do-
starczą firmy JedenSlad.pl oraz 
ACRO Bike.
 Dzięki formule 4-tej generacji 
pojazdy można wypożyczać i od-
dawać w dowolnym miejscu na 
terenie miasta, bez potrzeby szu-
kania stacji (jest to konieczne np. 
w popularnym systemie Veturillo).  
 Strefa Piastowa została także 
połączona ze strefą Warszawy, 
tym samym umożliwiając bezpro-
blemowe poruszanie się pomię-
dzy obydwoma miastami. Lokali-
zacja i  sam proces wypożyczenia 
można przeprowadzić bezpośred-
nio ze swojego smartfona.
 JedenSlad.pl to miejska sieć 
skuterów elektrycznych działająca 
w Warszawie i kilku innych pol-
skich miastach a także świadcząca 
usługi wynajmu długoterminowe-
go dla biznesu - w tym firm takich 
jak Amrest, Uber Eats czy Pyszne.
pl
 Każdy ze skuterów umożliwia 
jazdę dwóm osobom oraz jest 
w pełni wyposażony (kufry z dwo-
ma kaskami i jednorazowymi 
czepkami higienicznymi).
 Aby rozpocząć korzystanie fo
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 Za nami kolejny bieg z cyklu 
Grad Prix Piastowskich Biegów Hi-
storycznych.
 W niedzielę 12 sierpnia 2018 r. 
w Biegu Bitwy Warszawskiej 1920 
na dystansie 1920 m do rywaliza-
cji stanęło ponad stu czterdziestu 

ze  skuterów należy wejść na Je-
denSlad.pl i pobrać jedną z aplika-
cji.
 ACRO Bike umożliwia jazdę ro-
werem za stałą opłatę 1 zł za 30 
minut. Aplikacje (Android i iOS) są 
do pobrania na stronie www.acro.
bike
 W zakresie obowiązku firm Je-
denŚlad i ACRO Bike leży monito-
ring i obsługa (wymiana pakietów 
baterii, drobne naprawy technicz-

uczestników.
 Kolejne biegowe zmagania od-
będą się już 2 września w Biegu 
Solidarności na dystansie 1980 m.

ne, relokacja skuterów i rowerów).  
Skutery wyposażone są w wymien-
ne pakiety baterii, każdy o zasięgu 
około 50 kilometrów. 
 Na terenie miasta Piastowa zo-
stały wyznaczone strefy, w których 
zaleca się zostawianie skuterów 
i  rowerów, co pozwoli na łatwiej-
szy dostęp i efektywniejsze wyko-
rzystanie pojazdów.
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Czas Piastowa: Nasi czytelnicy 
bardzo interesują się inicjatywą 
dot. zniżek w cenach biletów ZTM 
zwaną „Warszawa+”, którą otrzy-
mały samorządy współpracujące 
ze stołecznym przewoźnikiem na 
mocy zawartych umów przewo-
zowych. Wiele z tych gmin dekla-
ruje wolę realizacji proponowanej 
oferty. Czy Piastów także z niej 
skorzysta?

Grzegorz Szuplewski: Jak do-
tąd umowy w tym zakresie pod-
pisało osiem samorządów, więc 
nie jest to aż tak wiele. Oczywiście 
oferta warta jest rozważenia i to 
czynimy. Ale też warto zwrócić 
uwagę na fakt, że dotyczy ona do-
płat z budżetu samorządu do bile-
tów imiennych 30 i 90-dniowych. 
Wysokość dopłaty ujęta jest w 3 
wariantach – do wyboru przez wła-
dze gminy. Dla przykładu, dopłata 
do biletu normalnego 30 dniowe-
go w propozycji, którą otrzymali-
śmy z ZTM wynosi 14,30 lub 60 zł. 
Koszt ponoszony przez pasażera 
wynosi wtedy odpowiednio 166, 
150 lub 120 zł. Jak łatwo się zorien-
tować szacowany koszt po stronie 
budżetu miasta będzie niemały, 
liczony tylko w tym roku w setkach 
tysięcy zł, a w pełnym roku kalen-
darzowym zapewne ok. miliona 
zł. Dlatego, jak już informowałem, 
zwróciłem się do ZTM z inną pro-
pozycją. Korzystniejszą z punktu 
widzenia ogółu podróżujących 
autobusami ZTM mieszkańców 
Piastowa, a nie tylko tych, którzy 
korzystają z biletów 30 i 90-dnio-
wych. Nasza propozycja dotyczyła 
wprowadzenia darmowej w Pia-
stowie, z punktu widzenia podróż-
nych, komunikacji liniami ZTM. 
Tak jak to ma miejsce w przypadku 
naszych linii P1 i P2. Ten sam pro-
sty sposób. Poprosiłem o policze-
nie kosztów takiej usługi. Niestety 
w odpowiedzi na pismo z 4 lipca 
ZTM informuje, że „zaproponowa-
ne przez Pana rozwiązanie polega-
jące na objęciu linii 716 i 717 dar-
mowymi przejazdami opiniujemy 
negatywnie”. Dlaczego to proste 
rozwiązanie jest trudne do przy-

jęcia przez ZTM? Odpowiedź prze-
woźnika: „objęcie piastowskiego 
odcinka linii 716 i 717 darmowymi 
przejazdami, w praktyce oznacza 
likwidację 2 strefy biletowej na 
tych liniach, co doprowadziłoby 
do swoistego konkurowania tych 
linii z linią kolejową (obsługiwaną 
przez Szybką Kolej Miejską i Ko-
leje Mazowieckie), która stanowi 
główną oś komunikacyjną łączą-
cą Pruszków i  Piastów z centrum 
Warszawy”. Jak należy z tego wno-
sić,  ZTM nie jest mentalnie przy-
gotowany (na razie) do zniesienia 
2 strefy biletowej dla Piastowa, 
a  to byłoby rozwiązaniem rzeczy-
wiście korzystnym dla mieszkań-
ców naszego miasta. Bez żadnego 
porównania z preferowaną teraz 
przez ZTM koncepcją „Warsza-
wy+”. Zresztą podobną w swym 
sensie odpowiedź otrzymałem 
w marcu ub. roku, gdy zwróciłem 
się do ZTM o rozważenie zniesie-
nia 2 strefy biletowej w Piasto-
wie . Wówczas poinformowano, 
że  „w  chwili obecnej nasze sta-
nowisko odnośnie włączenia do 
I strefy gmin z komunikacją kole-
jową jest negatywne”. A więc nic 
się nie zmieniło. Chciałbym jednak 
uzyskać akceptację Rady Miejskiej 
w sprawie dalszego postępowania 
zarówno co do mojej propozycji 
dla ZTM jask i propozycji dopłat 
w ramach „Warszawy+”. Z pewno-
ścią będziemy o tym rozmawiać 
w najbliższym czasie.

C.P.: Czy samorząd naszego 
miasta zamierza aktywnie włączyć 
się w realizację programu „Czyste 
powietrze”?

G.S.: Zdecydowanie tak! W  re-
alizacji tego programu, zakrojo-
nego na rzeczywiście wielką ska-
lę, upatrujemy wielką szansę na 
skuteczne działanie w zakresie 
poprawy energooszczędności bu-
dynków jednorodzinnych z jedno-
czesną eliminacją przestarzałych 
źródeł ogrzewania. Jak bardzo 
ważne i oczekiwane przez miesz-
kańców jest to działanie mogliśmy 
się przekonać na pierwszym spo-
tkaniu informacyjnym, które odby-

ło się 8 sierpnia w budynku LO im. 
A. Mickiewicza. Pomimo środka 
sezonu wakacyjnego przybyło po-
nad pięćdziesiąt osób, mieszkań-
ców Piastowa zainteresowanych 
skorzystaniem z możliwości jakie 
stwarza nowy program polskie-
go rządu. Co warto podkreślić, 
uczestnicy tego spotkania mieli 
dość dużą wiedzę na ten temat, 
choć program „Czyste powietrze” 
tak naprawdę jeszcze nie wystar-
tował. Odpowiadając wprost na 
pytanie nie wyobrażam sobie, by 
samorząd takiego miasta jak Pia-
stów, które ma znane problemy 
z jakością powietrza nie zaanga-
żował się w promocję i realną po-
moc mieszkańcom w skorzystaniu 
z tego programu. Dlatego już dziś 
zapraszam na kolejne spotkanie 
informujące o  programie „Czyste 
powietrze”, które odbędzie się 
w środę 12 września o godz. 18.00 
w sali kina „Baśń”.

C.P.: 19 sierpnia ruszają roz-
grywki I ligi piłki nożnej kobiet. 
Dla naszego miasta to historyczna 
chwila, bo tego dnia w tej klasie 
rozgrywek zadebiutuje nasza dru-
żyna PKS Piastovia – ZAP Piastów.

G.S.: Tak, rzeczywiście to hi-
storyczne wydarzenie. Piastovia 
jako pierwsza piastowska druży-
na w  grach zespołowych wystą-
pi w  rozgrywkach tak wysokiego 
szczebla. Gratulując zawodnicz-
kom, trenerom i władzom klubu 
awansu do I ligi wszyscy cieszymy 
się i życzymy dobrej, skutecznej 
gry i satysfakcji z osiąganych wyni-
ków. Dodajmy, ze na naszym sta-
dionie miejskim przy Al.Tysiąclecia 
zobaczymy drużyny m.in. z Gdań-
ska, Bydgoszczy, Środy Wielkopol-
skiej. To dzięki Piastovii czekają 
nas wielkie emocje!

Urząd Miejski w Piastowie

Trzy pytania do burmistrza
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Jestem alkoholiczką. Co to zna-
czy? To znaczy, że jestem chora 
na alkoholizm. Jak ta choroba się 
uwidacznia: krótko mówiąc, jak za-
cznę pić, to od pierwszego kielisz-

Anonimowi Alkoholicy są 
wspólnotą mężczyzn i kobiet, któ-
rzy dzielą się nawzajem doświad-
czeniem, siłą i nadzieją, aby roz-
wiązywać swój wspólny problem 
i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we wspólnocie jest chęć za-
przestania picia. Nie ma w AA żad-
nych składek ani opłat, jesteśmy 
samowystarczalni poprzez własne 
dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest zwią-
zana z żadną sektą, wyznaniem, 
działalnością polityczną, organiza-
cją lub instytucją, nie angażuje się 
w żadne publiczne polemiki, nie 
popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. 

Naszym podstawowym celem 
jest trwać w trzeźwości i pomagać 
innym alkoholikom w jej osiągnię-
ciu. 

ka, kufla nie wiem kiedy skończę. 
Ale ta przypadłość nie objawiła się 
od razu. 

Najpierw piłam towarzysko. 
Spotykałam się ze znajomymi 

na  imprezach towarzyskich, pry-
watkach, dyskotekach, wyjazdach 
i tam między innymi był alkohol. 
Było fajnie, wesoło. Lekki rausz, 
smiech, zadowolenia i pewność 
siebie. I tak było kilka lat. Impre-
zy odbywały się częściej, alkoholu 
było coraz więcej, aż w końcu za-
częłam się upijać. Od początku ba-
gatelizowałam to. No cóż, zdarzyło 
się. Każdemu się zdarza. Wtedy 
zaniedbywałam dom, rodzinę pra-
cę. Chciałam coraz więcej bywać 
na zakrapianych imprezach i coraz 
częściej się upijałam. 

Zdarzały się momenty, że nie 
pamiętałam co robiłam, jak wróci-
łam do domu. Bywało i tak, że nie 
byłam w stanie wrócić i nocowa-
łam u znajomych. Rano było mi 
wstyd. Ale co tam, przecież każde-
mu się zdarza... Czy rzeczywiście 
każdemu?

Po nocy nadchodził ranek, złe 
samopoczucie, pragnienie. Naj-
pierw piłam wodę, herbatę, na 
alkohol nie mogłam patrzeć. Ale 
przyszedł dzień, kiedy zmarnowa-

na i przepita przyszłam do pracy. 
Nie byłam w stanie funkcjonować. 
Ktoś życzliwy podsunął mi kieli-
szek wódki. Z oporami i obrzydze-
niem wypiłam i - o dziwo! - poczu-
łam się lepiej. Myślałam wtedy, że 
to jest sposób. Ale dobre samo-
poczucie mijało i znowu trzeba 
było sięgnąć po kieliszek. To było 
tzw. klinowanie, podtrzymywanie 
poziomu alkoholu w organizmie. 
Ponieważ potrzebowałam coraz 
częściej takich „klinów” dochodziło 
do tego, że upijałam się w pracy. 
Potem znowu był dzień i znowu 
„klin” i tak na tej karuzeli parę dni. 
Wpadałam w ciągi alkoholowe. 
Były urlopy na telefon, zwolnienia 
lekarskie, głupie usprawiedliwie-
nia w pracy, bo nie byłam w stanie 
dojść i funkcjonować.

Rodzina, dom, praca, znajomi 
- wszystko to poszło na bok. Na 
pierwszym miejscu był alkohol. 
Ta choroba zdegenerowała mnie 
kompletnie. I przyszedł moment 
kiedy nie mogłam już pić, nie 
chciałam, a musiałam. Szukałam 
go wszędzie. W dzień i w nocy. Nie 
zwracałam uwagi na prośby i bła-
gania najbliższych. Na zwracane 
mi uwagi. „Nie, ja sobie poradzę”. 
Ale nie poradziłam i za namową 

rodziny udałam się na terapię od-
wykową. Tam zobaczyłam jakie 
spustoszenie w moim życiu na-
stąpiło na skutek picia. Zostałam 
sama, odarta z godności i człowie-
czeństwa.

Podzieliłam się z Wami, Czytel-
nicy, tym jak w moim życiu odbył 
sie proces upadku. Alkoholizm jest 
chorobą duszy, ciała i umysłu. 

Ciało: obolałe, chora wątroba, 
zaniedbywane zdrowie i higiena.

Umysł: pokrętne myślenie, 
kłamstwa, wymyślanie niestwo-
rzonych historii, życie w świecie 
ułudy.

Dusza: pusta, wypalona, bez 
Boga i ludzi - byli obok, ale nie ze 
mną.

Alkoholizm trzeba leczyć. Le-
czyć przede wszystkim głowę. Są 
od tego specjaliści. Psychiatrzy 
i psycholodzy. Ale jest to choroba 
podstępna, z tendencją do nawro-
tów. Aby do nich nie dopuścić, 
trzeba pamiętać o mityngach AA. 
Ja poszłam tą drogą. Nie piję 16 lat. 

Dzisiaj jestem szczęśliwą oso-
bą z odbudowanymi wartościami.

Opowieść mieszkanki Piastowa

Preambuła AA

Jak się nie dać nałogowi

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Alkoholiczka

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

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

Czwartek
18:00 Grupa wsparcia dla współuzależnionych 
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – 
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną) 

19:00 Anioły
Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archa-
nioła, Dom Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]

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

spis adresów i godzin mityngów grup AA w Piastowie

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie oraz informacje 
o mityngach i placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

INFOLINIA AA
tel. 801 033 242

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck



wiadomości lokalne
5www.czaspiastowa.plBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

3 września 2018 r. uczniowie 
piastowskiego liceum rozpoczną 
czwarty rok nauki po przejęciu 
szkoły przez Miasto Piastów. Na-
uka w kameralnym gronie, pod 
przewodnictwem profesjonalnych 
nauczycieli i przy wsparciu budże-
tu miasta i funduszy unijnych daje 
młodzieży możliwość korzystania 
z najskuteczniejszych, nowocze-
snych narzędzi dydaktycznych. 

Wielokierunkowość działań 
i trud społeczności szkolnej ma 
istotny wpływ na wyniki roczne 
zdobywane przez uczniów oraz 
ilości punktów uzyskiwane na eg-
zaminach zewnętrznych. Dzięki 
zaangażowaniu młodzieży i na-
uczycieli w proces edukacyjny 
absolwenci naszego liceum mają 
coraz wyższe wyniki maturalne. 
Na podkreślenie zasługuje fakt 
otrzymania przez piastowskich 
licealistów uśrednionych wyni-
ków przekraczających punktację 
uzyskaną przez szkoły z naszego 
rejonu. Przykładami takich po-
równań są wyniki uzyskane z po-
szczególnych przedmiotów ma-
turalnych. Język polski: poziom 
podstawowy 60% (powiat 57%, 
województwo 57%, kraj 58%), 
poziom rozszerzony 61% (po-
wiat 61%, województwo 58%, kraj 
54%); matematyka: poziom pod-
stawowy 63% (powiat 59%, wo-
jewództwo 59%, kraj 61%); język 
angielski: poziom podstawowy 
79% (powiat 76%, województwo 
75%, kraj 78%), poziom rozsze-
rzony 65% (powiat 59%, woje-

wództwo 62%, kraj 63%).
W celu dalszego podwyższania 

edukacji oraz umożliwiania mło-
dym ludziom wszechstronnego 
rozwoju i profesjonalnego przy-
gotowywania do wymagającego 
rynku pracy w piastowskim liceum 
planowane jest podejmowanie 
kolejnych innowacyjnych działań                              
i kontynuowanie przedsięwzięć 
wprowadzonych w ostatnich dwu 
latach funkcjonowania szkoły.

Liceum przez ostatnie lata 
przygotowywało swoją bazę dy-
daktyczną, pozyskiwało specjali-
stów oraz doskonaliło kompeten-
cje pracujących w nim nauczycieli 
do nauczania w dwujęzyczności. 
Dzięki determinacji i konsekwent-
nej pracy całej społeczności szkol-
nej nauka w oddziale dwujęzycz-
nym przynosi oczekiwane efekty. 
Przyrost wiedzy na różnych przed-
miotach, zaangażowanie uczniów, 
ich udział w projektach na wyż-
szych uczelniach, wyniki testów 
First Certificate in English cieszą 
zarówno młodzież, rodziców jak                        
i nauczycieli. Wszystko to powodu-
je, ze do oddziału dwujęzycznego 
przyjmowani są uczniowie nie tyl-
ko po zdanym egzaminie z kom-
petencji językowych, ale również 
z coraz lepszą średnią ocen. W tym 
roku szkolnym kandydaci do od-
działu dwujęzycznego przekroczyli 
w rekrutacji średnią 181 punktów. 
Jest to niezwykle korzystna pozy-
cja wyjściowa do pracy w ambit-
nym i dobrze przygotowanym gro-
nie młodych ludzi. 

Naukę we wszystkich klasach 
piastowskiego LO wspomagają 
pozyskane środki unijne. Dzięki 
prawie 1,5 milionowemu dofinan-
sowaniu szkoła wyposażyła pra-
cownię językową, matematyczną 
i komputerową w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne wspierają-
ce proces edukacji. Infrastruktura 
sieciowa zakupiona w projekcie 
umożliwia swobodny dostęp do 
internetu dla uczniów i nauczycie-
li. Szeroki zakres dostępności  sie-
ciowej pozwala na nieograniczone 
korzystanie z zasobów elektro-
nicznych oferowanych w interne-
cie, zarówno w wersjach polsko-
języcznych, jak i innych wersjach 
językowych. Pełne wykorzystanie 
zasobów sieciowych i sprzętowych 
wspomagane było przez wiele 
szkoleń unijnych, w których brali 
udział wszyscy nauczyciele. Przez 
cały  rok trwania projektu nauczy-
ciele uczestniczyli systematycz-
ne w szkoleniach warsztatowych 
z zakresu IT oraz pracy metodą 
WebQuest. Zakończone szkolenia 
to nie tylko wzrost kompetencji 
uczniów i nauczycieli, ale również 
stworzenie zasobów edukacyjnych 
do wykorzystana przez inne szko-
ły. Nauczyciele tworzyli  i stosowali 
na lekcjach koleżeńskich nowe na-
rzędzia i scenariusze zajęć. W  ra-
mach przyjemnej i skutecznej me-
tody nauczania przedsiębiorczości 
utworzona została platforma gry-
walizacyjna do symulacyjnego 
rozpoczęcia działalności i funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Gry-

walizacja pozwala zaangażować 
uczniów do zajęć, które są zgodne 
z oczekiwaniami projektu, nawet 
jeśli są one uważane za rutynowe. 
Powoduje, że „niezbyt fascynują-
ce” czynności, mogą stać się an-
gażującą przygodą, w której ucząc 
się, młody człowiek zdobywa ko-
lejne etapy, inwestuje, dokonuje 
transakcji handlowych, uczestni-
czy w analizie rynkowej, itp. Gry-
walizacja ułatwia i uprzyjemnia 
proces tworzenia i uczenia się. 
Uczestnicy, zaliczają kolejne pozio-
my, i zupełnie „przy okazji” zapo-
znają się z  nowymi informacjami 
rynkowymi. W  ten sposób przej-
ście przez nawet trudne początki 
bycia młodym przedsiębiorcą sta-
je się szybsze, łatwiejsze i bardziej 
przyjemne.

Po zakończeniu szkoleń w ko-
lejnym roku projektu kadra peda-
gogiczna liceum będzie skutecznie 
wykorzystywać zdobyte umiejęt-
ności do skutecznego i kreatywne-
go nauczania.

W nowym roku szkolnym 
szczególny nacisk zostanie położo-
ny na przygotowanie uczniów do 
egzaminu maturalnego. W  szkole 
będą realizowanie unijne kursy 
przygotowawcze do matury z ję-
zyka angielskiego i matematyki. 
Z obydwu przedmiotów realizowa-
nych będzie trzydzieści 72-godzin-
nych zajęć w grupach o  różnym 
poziomie zaawansowania. Ucznio-
wie liceum przez cały rok szkolny 
będą mogli uczestniczyć w kur-
sach programowania, grafiki kom-
puterowej, zajęciach koła młode-
go przedsiębiorcy czy kursach 
przygotowujących do certyfikatów 
ECCC oraz certyfikatów MacPher-
son z języka angielskiego. Egza-
miny certyfikujące dla wszystkich 
uczestników szkoleń będą finan-
sowane z funduszy UE. Uczniowie 
z najwyższymi wynikami będą też 
zdawać egzaminy FCE (First Certi-
ficate in English), potwierdzające 
znajomość języka angielskiego.

Ważnym elementem, konty-
nuowanym w edukacji z przed-
miotów przyrodniczych będzie 
nauczanie metodą  CLIL (Content 
and Language Integrated Lear-
ning), które dotyczy zintegrowa-
nego kształcenia przedmiotowo 
– językowego opartego na jed-
noczesnym przekazywaniu treści 
z dziedziny nauczanych przedmio-
tów i elementów języka obcego. 
Metoda CLIL jest rekomendowana 
przez Komisję Europejską na rzecz 
promowania nauki języków ob-
cych. Nauczanie tą metodą w róż-
nych klasach liceum, było zainicjo-
wane dzięki formalnej współpracy 
z uczelniami wyższymi (PW, UW, 
UKSW i  SGGW). Porozumienia 
o współpracy i dostępność do naj-
wyższej klasy fachowców umożli-
wia uczniom liceum udział w naj-
ciekawszych zajęciach (w szkole 
i na uczelniach) prowadzonych 
w  języku polskim i angielskim. 
Młodzież systematycznie uczestni-

czy w warsztatach i laboratoriach 
wspomagających realizację pro-
gramu nauczania. Jedną z konse-
kwencji takich zajęć jest kontynu-
acja uczestnictwa w badaniach 
naukowych z biologii prowadzo-
nych przez Wydział biologii i Nauk 
o Środowisku UKSW. Młodzież 
z Piastowa systematycznie prowa-
dzi badania na uczelni, selekcjo-
nuje i analizuje wyniki a  następ-
nie przygotowuje je do publikacji 
(również w języku angielskim), bę-
dąc ich współautorem.

W listopadzie tego roku re-
alizowany będzie kolejny etap 
wymiany międzynarodowej dla 
uczniów piastowskiego liceum. 
Uczniowie LO uczestniczą kolejny 
rok w wymianie międzynarodowej 
z liceum w Hannoverze. Celem tej 
działalności jest integracja mło-
dzieży z Polski,  Niemiec i innych 
krajów UE. Poprzez różnorodne 
projekty młodzi ludzie poznają się 
i doświadczają życia codzienne-
go danego kraju. Podczas pobytu 
w  Hannoverze młodzież z Piasto-
wa realizuje projekty edukacyjne 
wraz z kolegami z sześciu innych 
krajów UE. Takie przeżycia pro-
wadzą często do przedłużenia 
znajomości po wspólnym projek-
cie - do prywatnych odwiedzin, ko-
respondencji mailowej itp. - i o to 
właśnie chodzi!

Bieżący rok szkolny, to plano-
wane uruchomienie laborato-
rium bioinformatycznego. Ce-
lem przedsięwzięcia jest przede 
wszystkim przygotowanie uczniów 
do nowych, pojawiających się dys-
cyplin zawodowych i naukowych 
oraz wypracowanie i implementa-
cja wzorcowego podejścia do  ad-
opcji nowych technologii w proce-
sie nauczania.

Interdyscyplinarny charakter 
pracowni otwiera unikalną szan-
sę prowadzenia zajęć wspólnych 
dla różnych specjalności (klasy 
o profilu biologiczno-chemicznym 
i matematyczno-fizycznym). Takie 
projektowe podejście do eduka-
cji ma też znaczenie inspiracyjne                           
i poznawcze, a także przygotuje 
uczniów do coraz częstszych obec-
nie prac w zespołach mieszanych.

Przykłady opisanych działań 
są tylko niewielkim fragmentem 
codziennego funkcjonowania 
placówki. Absolwenci gimnazjów 
przychodząc do LO w Piastowie 
otrzymują bardzo szeroką ofertę 
działań edukacyjnych ze strony 
szkoły, umożliwiających uzyskanie 
oczekiwanych wyników  na egza-
minie maturalnym i przygotowu-
jących do przyszłej drogi zawodo-
wej. 

Wszystkim uczniom naszej 
szkoły życzymy wielu osiągnięć 
edukacyjnych i wspaniałych przy-
jaźni w nowym roku szkolnym.

Coraz lepsze wyniki maturalne i jeszcze bogatsza oferta edukacyjna 
piastowskiego liceum

Nowy rok w Mickiewiczu

Hanna Babikowska

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. A.Mickiewicza w Piastowie
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prawo

Zgodnie z przepisami prawa pracy szef musi udzielić pracownikom 
zaległych urlopów, nawet wbrew ich woli. W przeciwnym razie 
grozić mu może grzywna ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Zaległy urlop tylko 
do końca września

 Zdarza się, że pracownicy nie 
wykorzystują w pełni należnego 
im wolnego.  Nierzadko dzieje 
się tak również z ich woli. Wbrew 
pozorom taka sytuacja nie jest ko-
rzystna dla pracodawcy. W przy-
padku bowiem gdy nie udzieli on 
kadrze zaległych urlopów w okre-
ślonym terminie, może spotkać go 
kosztowna niespodzianka ze stro-
ny Państwowej Inspekcji Pracy. 

Tylko do 30 września

 Zgodnie z Kodeksem pracy fir-
ma co do zasady jest zobowiąza-
na udzielić pracownikowi urlopu 
w tym samym roku kalendarzo-
wym, w którym uzyskał on do nie-
go prawo. Urlop powinien zostać 
udzielony zgodnie z corocznie 
ustalonym planem bądź w okre-
ślonych przypadkach w termi-
nach indywidualnie uzgodnionych 
z  podwładnym. W przypadku gdy 
z jakiejkolwiek przyczyny pracow-
nik nie wykorzysta przysługujące-
go mu urlopu, szef zobowiązany 

będzie udzielić mu go najpóźniej 
do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Co istotne, ter-
min ten jest sztywny. Oznacza to, 
że pracownik do tego dnia musi 
wykorzystać zaległy urlop, nawet 
jeżeli nie wyraża na to zgody.
 Powyższe znajduje potwier-
dzenie w ugruntowanym orzecz-
nictwie sądowym. Przykładowo 
Sąd Najwyższy w wyroku z 24 
stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 
124/05) wskazał, że szef może – 
wbrew woli podwładnego - na-
kazać mu wykorzystanie zale-
głego urlopu. Prawo do urlopu 
wypoczynkowego określone jest 
przepisami o charakterze bez-
względnie obowiązującym. Firma 
musi więc udzielić pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego w okre-
ślonym rozmiarze i terminie, 
a  ten ostatni nie może zrzec się 
tego prawa. Pracownik nie ma 
prawa – zdaniem SN - odmówić 
wykorzystania urlopu udzielone-
go zgodnie z  przepisami prawa 
pracy.

Grożą kary

 Wbrew pozorom sytuacja, 
w  której pracownicy nie wyko-
rzystują przysługujących im urlo-
pów, nie jest korzystna dla praco-
dawcy. W rzeczywistości jest ona 
bardzo ryzykowna. Należy bo-
wiem zwrócić uwagę, że zgodnie 
z KP nieudzielenie kadrze przy-
sługujących im urlopów  może 
stanowić wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika, co skutko-
wać może nałożeniem przez PIP 
kary grzywny, w wysokości do na-
wet 30 000 zł.  
 Firma powinna więc we wła-
snym interesie z wyprzedzeniem 
odpowiednio zaplanować har-
monogram urlopów, aby uniknąć 
sytuacji, w której pracownicy nie 
wykorzystają zaległego wolnego 
do 30 września.  
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalista prawa pracy

reklama



Piastów, niewielkie miasto leżące u granic Warszawy, 
w czasach II wojny światowej pełniło doniosłą rolę w jej 
obronie. Tu zostały przeniesione szpitale warszawskie, 
w tym Dzieciątka Jezus i zakaźny. W Piastowie schronienie 
znalazło wiele osób uciekających z płonącej Warszawy lub 
skierowanych do obozu przejściowego w Pruszkowie. To 
także w tym mieście, narodziła się myśl o produkcji pol-
skiego pistoletu zwanego potocznie „stenem”. Przygoda 
z polskim stenem rozpoczęła się w listopadzie 1942 r., 
kiedy to 7 kompania „Jowisz” w Piastowie otrzymała 
w celach treningowych dwa angielskie pistolety „Sten 
Mk II”. W mieszkaniu szefa kompanii ppor. Feliksa Za-
borowskiego ps. „Pieniążek” dowódca kompanii por. Jan 
Sadowski ps. „Suzin” wraz z rusznikarzem Józefem Ka-
plerem ps. „Jutka” dokonali oględzin dostarczonej broni. 
Jako, że Zaborowski oraz Kapler byli z zawodu metalow-
cami, konstrukcja pistoletu wydała im się prymitywna, 
a za tym możliwa do wykonania w warunkach konspiracji. 
Z ich inicjatywy zrodził się pomysł realizacji tego zadania. 
Podjął się go Kapler, który pracował jako mistrz narzę-
dziowni w warszawskiej fabryce „Konrad Jarnuszkiewicz 
i S-ka” przy ul. Grzybowskiej 25. Korzystając z przeka-
zanego egzemplarza pistoletu oraz dostarczonych ry-
sunków i opisów, wykonał sposobem rzemieślniczym 
elementy metalowe do próbnego egzemplarza. Jako na-
rzędziowiec miał dostęp do potrzebnych surowców oraz 
urządzeń. Część niezbędnych elementów wykonywał 
także w przydomowej szopie położonej w Piastowie przy 
ul. Brandta 11. Tu także odbywały się pierwsze narady 
i oględziny wykonanych elementów uzbrojenia, a z cza-
sem także pierwsze próbne strzały w wykonanej strzel-
nicy. We wspomnieniach Sadowskiego dom Kaplera to 
„za wielkie słowo, gdyż była to ni chata ni przybudów-
ka, a właściwie jednospadowa rudera. (…) Mieszkanie 
ciemne, wilgotne, dość zaniedbane … słowem – biedne, 
robotnicze, okupacyjne mieszkanie. Obok w przybudów-
ce – chlewiku mieścił się podręczny warsztat ślusarski.” 
W mieszkaniu Kaplera od 1940 roku działał także umiej-
scowiony w piwniczce radioodbiornik oraz powielacz. 
W cztery lata później zainstalowano drukarnię płaską 
pedałową. Niemal przez cały czas trwania okupacji piw-

Jak Piastowianie
budowali broń
maszynową...

CZAS

PIASTOWA
2018    Powstańczy

niczka była także wykorzystywana jako miejsce naprawy 
oraz konserwacji uzbrojenia 7 kompanii.

Pierwszy w pełni wykonany egzemplarz stena został 
przedstawiony Sadowskiemu podczas świąt wielkanoc-
nych 1943 r. Od angielskiego pierwowzoru różnił się pol-
skim sygnowaniem. Na ściankach obudowy magazynka 
umieszczony został Polski Orzeł oraz litery „WP” wraz z 
numerami serii. Matrycą służącą do wybijania polskich 
znaków był powierzony Kaplerowi stempel do znakowa-
nia kaset przeznaczonych dla płatników pułkowych. Ów 
pistolet został wykonany zarówno w fabryce w Warsza-
wie jak i w Piastowie w przydomowej ślusarni, przy czym 
próbne strzelanie odbywało się pod szopą w miejscu 
zamieszkania Kaplera. Do Piastowa pierwsze trzy steny 
trafiały w częściach, a kompletny montaż odbywał się 
w mieszkaniu Zaborowskiego. Zamontowano w nich lufy 
pochodzące z elementów rzutowych, gdyż samodzielne 
wykonanie ich wymagało zastosowania specjalnej prze-
ciągarki. Zaniechano również w pierwszej fazie wytwa-
rzania magazynków, które podczas seryjnej produkcji 
zostały zmodyfikowane. Pierwsza próba ogniowa przy-
niosła pozytywne efekty, mimo zastosowania w broni 
za słabej sprężyny powrotnej. Powodowała ona, że siła 
powrotu trzonu zamkowego nie wystarczała, aby wysu-
nąć nabój z magazynka i dokonać jego odpalenia. Defekt 
został szybko usunięty przez zastosowanie mocniejszej 
sprężyny, a dodatkowe przestrzelenie stena wykazało 
jego pełną sprawność z możliwością ognia sięgającą 400 
strzałów na minutę.

Wykonanie prac związa-
nych z produkcją pistoletu 
wymagało zaangażowania szer-
szej grupy osób a nie tylko jed-
nego człowieka, czego Kapler był 
świadomy. W pracy nad prototy-
pem broni korzystał z pomocy kil-
ku kolegów, którzy tak jak on byli 
zaprzysiężeni w konspiracji oraz 
pracowali w firmie Jarnuszkie-
wicza. Jednocześnie z inicjatywy 
„Jutki” powołano w fabryce kon-
spiracyjną obronę przemysłową, 
co spotkało się z żywym zaintere-
sowaniem tym bardziej, że wśród 
załogi Kapler rozprowadzał prasę 
podziemną. W 1942 roku gru-
pa ta przystąpiła do Związku 
Walki Zbrojnej Armii Krajowej 
i po śmierci Stanisława Dzienio 
była kierowana przez Kaplera. 
Podczas produkcji pierwszych 

trzech egzemplarzy broni wraz z Józefem Kaplerem 
współpracowali: Henryk Wilk ps. „Szary”, Eugeniusz 
Pawlak ps. „Czarny”, Jan Dywizjusz ps. „Kropka”, Mieczy-
sław Sałek ps. „Kordian” oraz Henryk Łukaszewicz ps. 
„Edward”.

Produkcja pierwszej serii pistoletu maszynowego 
sprawiła, że początkowo niechętnie patrzące na pomy-
sły i zamierzenia entuzjastów z Piastowa dowództwo AK 
w Pruszkowie zmieniło swoje zdanie oraz stosunek do 
konstruktorów. Z ironicznego podejścia, w którym uwa-
żano, że dowódca kompani służący w piechocie, szef 
kompani będący kawalerzystą oraz mechanik z fabryki 
łóżek nie są w stanie wykonać w warunkach polowych 
urządzeń wymagających precyzyjnych rozwiązań kon-
strukcyjnych, stali się partnerami, z którymi można było 
nawiązać równorzędną współpracę. Podjęte wiosną 
1943 r. rozmowy doprowadziły do przeprowadzenia in-
wentaryzacji pistoletu i wykonania jego szkiców oraz ry-
sunków technicznych. Na polecenie ppłk Jana Mazurkie-
wicza ps. „Radosław” dokumentacja została wykonana 
przez zespół warszawskiego Kedywu. Opracowane ry-
sunki dostarczono Sadowskiemu, który wraz inż. Wacła-
wem Prochnau ps. „Jaworski” i inż. Teofilem Matusikiem 
ps. „Czech” oraz z nieznanym z nazwiska technikiem od-
bili rysunki techniczne detali. Dwa pierwsze egzempla-
rze trafiły do Piastowa: jeden w ręce tutejszej kompanii, 
drugi do dyspozycji Józefa Kaplera. Mimo niepewności 
czy grupa zapaleńców z Piastowa da radę produkować 
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broń maszynową już latem 1943 r. pomysł ten zyskał 
aprobatę oraz przychylność dowódcy pułku mjr Edmun-
da Krzywdy – Rzewuskiego ps. „Paweł”. Z entuzjazmem 
do zadania i deklaracją aktywnej możliwej pomocy przy-
stąpił oficer broni por. Hieronim Krygier ps. „Wolski”.

Podjęcie masowej produkcji pistoletu w warunkach 
działań konspiracyjnych wymagało znacznych nakładów 
finansowych. Wyliczono, że koszt jednego egzemplarza 
wynosił 4125 złotych i taką sumę refundował Kedyw.

Z wymienionej sumy 2500 złotych przeznaczone było 
na pokrycie kosztów osobowych zespołu produkcyj-
nego, który niejednokrotnie poświęcał swój czas prze-
znaczony na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej 
w trudnych warunkach okupacyjnego bytu. Jednocze-
śnie mimo refundacji produkcji przez Kedyw część środ-
ków pochodziła z lokalnego źródła. Sam pomysłodawca 
i główny konstruktor z własnych środków wyłożył oko-
ło 7000 złotych. Do zrzutki przyłączył się także zarząd 
„Społem” w Piastowie, działający w strukturach AK, który 
przeznaczył kwotę 16000 złotych.

Nim jednak ruszyła seryjna produkcja, którą możemy 
datować na grudzień 1943 r. to nadal trwały doraźne 
prace przy wykonywaniu drobnych elementów z prze-
znaczeniem na zapas. W tym czasie także Józef Kapler 
wykonał przyrząd do produkcji najtrudniejszego ele-
mentu to jest luf. Skonstruowana przeciągarka za pomo-
cą 11 przeciągaczy żłobiła w lufie spiralne prawoskrętne 
rowki powodując jej gwintowanie. Dało to możliwość 
zespołowi produkcyjnemu do produkcji kompletnego 
pistoletu z wszystkimi niezbędnymi elementami, który 
po przestrzelaniu został pozytywnie przyjęty.

Cały proces technologiczny był podzielony, tak aby 
nikt z postronnych i nie wtajemniczonych osób nie mógł 
nawet domyśleć się przeznaczenia wytwarzanych części. 
Większość z nich wykonywana była w fabryce „Konrad 
Jarnuszkiewicz i S-ka”. Zespół produkcyjny, który pier-
wotnie liczył 5 osób, a rozrósł się do 15, przeważnie pra-

Józef Kapler
pseudonim
„Judkiewicz”
Stopień: producent Stenów 
Formacja: Wytwórnia Stenów 
Dzielnica: Śródmieście Północ 
[Nazywam się] „Józef Kapler, pseud.
„Judkiewicz”, urodzony 13 marca 1914 roku
w Warszawie, ochrzczony w kościele
[świętego] Floriana. Matka z pochodzenia 
Francuzka.”

WYWIAD

cował na drugiej zmianie oraz w nocy tak aby nie bu-
dzić podejrzeń pozostałej części załogi. Czasem drobne 
pojedyncze prace wykonywane były na pierwszej zmia-
nie. Jednocześnie trzeba było cały czas zachować ostroż-
ność aby nie narazić całej misji na dekonspirację i nie 
zdemaskować produkcji. W pamięci osób biorących 
udział w tym wydarzeniu zachowały się dwa epizody 
mogące doprowadzić do wsypy. Jeden z nich wydarzył 
się pewnego jesiennego dnia 1943 r. podczas hartowa-
nia w kuźni fabrycznej trzonków do zamka. Na tej ro-
bocie zastał Kaplera nadmistrz wydziału mechaniczne-
go sympatyzujący z Niemcami, który widząc nieznane 
przedmioty uznał to za wykonywanie fuchy na prywat-
ny użytek zagrożony wyrzuceniem z pracy. W tej sytu-
acji piastowski konstruktor nie miał innego wyjścia jak 
zgłosić się do dyrektora Gustawa Rotherta i wyjawić 
prawdę. Szwajcar znany z patriotycznej postawy, nie tyl-
ko nie wyrzucił Kaplera z pracy ale prosił o ostrożność 
i obiecał pomoc. Jedyną karą jaką „Jutka” musiał ponieść 
było przeproszenie nadmistrza i wpłata 500 złotych na 
Szpital Maltański na potrzeby żołnierzy polskich. Bar-
dziej niebezpiecznym w skutkach mogło być zdarzenie 
z wiosny 1943 r. W narzędziowni podczas próby monta-
żu pierwszego stena Kaplerowi zaciął się nabój. Próba 
jego wyjęcia skończyła się oddaniem przypadkowego 
strzału, który uszkodził przewody elektryczne wywołu-
jąc spięcie instalacji. Aby zamaskować ślad po pocisku 
„Jutka” wbił w to miejsce pilnik, a następnie ze współ-
towarzyszem zainicjował bójkę, która miała uwiarygod-
nić całe zdarzenie. Zbiegłszy się załoga widziała jedynie 
dwóch bijących się kolegów, z których jeden w drugiego 
rzucił pilnikiem.

Broń maszynowa wykonana przez zespół dowodzony 
przez Piastowianina Józefa Kaplera cieszyła się ogrom-
nym uznaniem. Wyprodukowano jej ogółem 180 sztuk, 
a każdy egzemplarz oznaczono Polskim Orłem oraz 
numerem seryjnym. Każdorazowo wyprodukowaną 
transzę od razu wynoszono z zakładu i po przestrzele-
niu dostarczano oddziałom AK. Z zachowanych infor-

macji wiemy, że 4 egzemplarze były przeznaczone do 
ochrony fabryki, 6 kolejnych trafiło do Sadowskiego do 
7 kompanii. Największą ilość, bo liczącą 80 szt. przeka-
zano do dyspozycji szefa Kedywu ppłk. „Radosława”, 
który rozdysponował ją do batalionów: „Miotła”, „Zoś-
ka” oraz „Parasol”. 6 stenów otrzymała grupa „Narocz”, 
która na początku Powstania Warszawskiego wystąpiła 
ze zgrupowania „Radosława”. Piastowskie steny zasiliły 
także oddziały walczące na Śródmieściu. Posługiwano 
się także nimi podczas akcji w Kępie Kabackiej, odbicia 
więźniów w Grójcu oraz zamachu na żandarma przy 
ul. Twardej.

Dziś, po tylu latach od tamtych wydarzeń, gdy świad-
kowie nie żyją przemawia za nimi eksponat muzealny. 
Po kapitulacji Powstania Warszawskiego w ramach 
niszczenia Warszawy Niemcy wysadzili fabrykę „Konrad 
Jarnuszkiewicz i S-ka”. Podczas odgruzowywania terenu 
zakładu wydobyto większość oprzyrządowania oraz pół-
fabrykaty do budowy polskich stenów. 6 sierpnia 1947 r. 
materiały te zostały przekazane do Muzeum Wojska Pol-
skiego. Akt przekazania eksponatów został podpisany: 
z ramienia AK – komendant obszaru centralnego płk. Jan 
Mazurkiewicz ps. „Radosław”, dowódca 7 kompanii AK 
w Piastowie – kpt. Jan Sadowski ps. „Suzin”, z ramienia 
zespołu produkcyjnego fabryki Jarnuszkiewicza – Józef 
Kapler ps. „Jutka” i członek zespołu Mieczysław Sałek ps. 
„Kordian”.   

Materiał został opracowany na podstawie 
K. Satora, Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu 
1939-1944, Warszawa 1985 oraz A. K. Sobczak, Produkcja 
i naprawy uzbrojenia w polskich organizacjach zbroj-
nych (1939-1944), Pułtusk 2008.

D. Dalecki

- Jak pan pamięta swoje życie w niepodległej Polsce, 
w II Rzeczpospolitej? 
[...] Przed wojną miałem różne warsztaty i pracowałem 
w fabryce „Konrad Jarnuszkiewicz”, który produkował 
urządzenia sanitarne, stoły operacyjne, szafki lekarskie. 
Kolega mojego ojca był magazynierem w fabryce i mnie 
tam zaraz wzięli. Pierwsze lata młodemu chłopakowi 
wszystko pokazywali. Pamiętam chwilę, że trzeba było 
na stole operacyjnym, na rurce na dole blaszkę przykrę-
cić, dwa otwory wiercić i na gwint. Wiertarką zaczynam 
wiercić, ale nie widzę dobrze. Lampa jest nade mną. 
Wziąłem lampę w rękę za oprawkę i prąd mnie złapał, 
potrząsnął mnie. Ale kolega wyrwał mi [to] z ręki i tak 
mi się udało. 
- Gdzie pan walczył, jak pan się zgłosił na ochotnika 
do wojska w czasie obrony Warszawy? 

Przy ogrodzie botanicznym, XV kompania AK tam była. 
- W 1939 roku? 
Tak, w 1939 roku. Wtedy już dostawałem różne roboty 
wojskowe. Powstał warsztat, spółdzielnia, kilku nas nale-
żało. Trzeba było topić mosiądz, żeby było można zrobić 
okucia dla wojska.
- To było w 1939 roku? 
Jeszcze przed Powstaniem. Wracając do okresu przed-
wojennego…
- To było w czasie okupacji? 
Tak, to była okupacja niemiecka. Po pewnym czasie nie 
spodobało się to komuś, że to robię. Kazali mi urzą-
dzenie zlikwidować. Mieszkając w budynku, gdzie była 
kiedyś fabryka, patrzyłem przez okno, jak robili coś na 
terenie fabryki, wapno rozrabiali, żeby odbudowywać. 
Mieszkanie, co dostaliśmy, było zniszczone przez Niem-

ców. W pokoju nie było na podłodze klepki - ognisko 
palili, było wypalone, zniszczone. Schodów nie było, tyl-
ko dechę się zbiło, klepki się poprzybijało i trzeba było 
na górę chodzić. 
- Na jakiej ulicy było mieszkanie? 
To jest [tam], gdzie powstała fabryka „Ruchu”, gdzie wy-
chodzą wszystkie pisma, to jest [ulica] Podchorążych.
- W jaki sposób pan się związał z konspiracją? 
Zaczęła się konspiracja... Później w Warszawie było źle. 
Przeprowadziłem się do Piastowa. W Piastowie dwadzie-
ścia lat mieszkałem. Tam, gdzie teraz są różne sportowe 
urządzenia, to na dole targowisko było. Później, już chcąc 
się utrzymać z Piastowa, przyjeżdżałem do Warszawy do 
fabryki wojskowej... Nie „Konrad Jarnuszkiewicz”, tylko 
fabryka zbrojeniowa na Forcie Wola. Potrzeba było żyć, 
bo rodzina… Spytałem się, jakie są warunki i ile można 

Ze zbiorów Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie.
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w fabryce zarabiać. Mówią najwyższa grupa jest jede-
nasta. „To mogę tu przyjść do pracy.” [Była] niby komi-
sja. Pamiętam, że był stół, siedziałem po jednej stronie 
a oni, trzech siedziało [po drugiej]. Mówią do mnie „My 
przepraszamy pana i dopisujemy.” Wtedy dostałem naj-
większą stawkę w fabryce, ale później była jedenasta 
i dwunasta i trzynasta grupa w fabryce. 
- Czym się pan zajmował w fabryce? Jako kto pan 
pracował? 
Konstruktor wszystkich największych urządzeń. Silniki 
robiono dla Rosji. [...] Wtedy powstało tam laborato-
rium narzędzi, gdzie byłem współautorem. Wszystkie 
urządzenia w fabryce jak w samolocie, wszystko było 
podwójne.
- Fabryka pracowała dla Niemców? 
Nie, wszystko szło do Rosji. Powstawały też szpitale. [Jak] 
trzeba było zrobić operację, to musiało być w szpitalu 
podłączone urządzenie [dzięki któremu] było światło 
i wszystko. Wtedy pierwsze światło paliło się na gaz, 
a później zaczęliśmy pracować [nad tym], żeby powsta-
wało elektrycznie. 
- Jakie pan pełnił zadania w konspiracji, kiedy się 
pan związał z konspiracją? 
Zaczęła się konspiracja, gdy mieszkałem w Piastowie... 
Aha! Dlaczego się wyprowadziłem do Piastowa? Rodzice 
mojego kolegi mieli w Warszawie willę, budynek duży, 
wielopiętrowy, a w Piastowie na Emilii Plater [również] 
mieli budynek, piękną willę. Mówią do mnie „Nic nie bę-
dziesz płacił, w willi możesz mieszkać, kawałek ogródka 
tam będzie, tylko zapłacisz za światło, które tam zuży-
jesz.” Gazu jeszcze wtedy tam nie było. Chętnie tam się 
przeprowadziłem, bo był kawałek ogródka zielonego. 
Pamiętam chwilę, że mój ojciec wziął motykę, wzruszał 
ziemię, a [w tym czasie] wyszła koza. Jak się nachylił, ty-
łek wypiął, [to] koza [go] buch rogami. Tata się przewró-
cił, kozę skasowaliśmy, że więcej nie było. 
- W Piastowie pan nawiązał kontakty z konspiracją? 
Zaczęła się później, ale mówię wstępne rzeczy. Moim do-
wódcą [był] Jan Sadowski, powstała XV kompania AK. Sa-
dowski miał pseudonimy „Suzin”, „Horacy”. Dostaliśmy 
wtedy trzy steny zrzutowe cichociemnych. Oni mówią 
„Odbiło im w głowie! Na Powstanie Warszawskie trzy 
pistolety nam przysyłają?” Ponieważ zacząłem pracować 
w fabryce „Konrad Jarnuszkiewicz”, [w] której robiono 
urządzenia sanitarne, stoły operacyjne dla wojska, łóżka, 

różne rzeczy, to zacząłem kombinować: „Przecież moż-
na uzbroić się samemu, przygotować się na Powstanie.” 
W fabryce dowództwo niemieckie, hitlerowskie, zażą-
dało od dyrektora – Konrad to też było nazwisko i Jar-
nuszkiewicz [również], spółka akcyjna, Grzybowska 25 
- że będzie odpowiadał [za bezpieczeństwo]. „[Jak] spali 
[się] fabryka, to nie będziemy mieli stołów operacyjnych 
dla wojska.” [Dyrektor] mówi: „Poradzę, jak to będzie.” 
Wtedy powstały trzy jednostki straży pożarnej, żeby się 
fabryka nie spaliła. Byłem przewodniczącym straży po-
żarnej. Naszym zadaniem było, żeby dzień i noc [prze-
bywać] na terenie fabryki, bo w nocy mogli przyjechać 
Ruskie, oni się bali. Nas tam było dwudziestu sześciu. 
W nocy zaprzysiągłem ich i zaczęliśmy produkować 
pistolety. Zaczęła się konspiracja. Prócz tego w fabry-
ce jeszcze przedtem był Orzeł Biały. Na magazynkach 
wybijałem „Orła” i „Wojsko Polskie”. Wtedy powstały pol-
skie „steny”. Orzeł był wybity. Powstała konspiracja, że 
można było coś robić i zaczęliśmy robić. Ponieważ czas 
uciekał, do Powstania zdążyłem tylko sto osiemdziesiąt 
siedem zrobić. Każdy pistolet miał po drugiej stronie 
numer, żeby żołnierz [go znał] i żeby jeden drugiemu nie 
wyrywał. Przy numerze była data, kiedy on był wykona-
ny, litery AK. Jak już wszystko [się] skończyło, to wszyst-
kie wykrojniki, przyrządy [były przekazane do] muzeum 
wojskowego.
- Jak długo trwała produkcja jednego pistoletu? 
Pracowało nas dwudziestu sześciu. Jeszcze żyje jeden 
z kolegów - Henryk Łukasiewicz, który był najmłodszy 
z naszej grupy, miał dobre oczy i zataczał to co w igli-
cę musiało uderzać. Materiały były stalowe, że widio-
wym nożem to się podtaczało. Każda rura, żeby strzelać 
dobrze, to musiała mieć ruch. Zrobiliśmy urządzenie. 
W fabryce na miejscu honorowym stał duży stół. W sto-
le były otwory, gdzie stały przebijaki, trzeba było każdy 
otwór... Aha! Kupowało się z innej fabryki pistolety - ka-
liber sześćdziesiąt trzy, a to był kaliber dziewięć. Stołu 
nie chowaliśmy. Kiedyś przyjechał niemiecki oficer i tak 
[mu] się przygląda: „A co to jest?” Mówimy, że to służy do 
robienia podnośników kolejowych. Popatrzał i poszedł, 
bo się nie znał na tym. 
- Poza produkcją pistoletów, czym się pan zajmował 
w konspiracji? 
Zrobiło się odlewnię dla wojska, potrzeba było różne 
urządzenia zrobić. W fabryce, jak zacząłem pracować, 
powstało laboratorium narzędzi. Przed fabryką, wielka 
suwmiarka była zrobiona, było wiadomo, że my jeste-
śmy. Tam zacząłem robić wszystkie urządzenia. Pierw-
szy wynalazek mój polegał na tym, że zrobiłem urządze-
nie, [dzięki któremu] powietrze idące rurami w fabryce 
szło suche - woda była zatrzymana i spuszczana osobno. 
[Przedtem], jak [padał] deszcz, to woda zalewała maszy-
ny… Później, co trzeba było nowego zrobić, [to robiłem]. 
W międzyczasie chodziłem jeszcze do szkoły. 
- Do jakiej szkoły pan chodził? 
Pierwsza szkoła zawodowa - technikum „Konrad Jar-
nuszkiewicz”. Tam pieszo chodziłem kawał drogi. Daw-
niej to nawet tramwaje były ciągnięte przez konie. Jak 
zrobiłem maturę, to trzymiesięczny [kurs] fizyki skończy-
łem, a później na Politechnice 
Warszawskiej dwuletni Wydział 
Lotniczy i rok elektryczny. Tak, 
że wszystkie rzeczy posiada-
łem. Zaczęli mówić [o mnie], że 
złota rączka, bo [ze] wszystkim 
umiałem sobie poradzić. W fa-
bryce pracowało około sześć 
tysięcy ludzi. Miałem prawo sa-
modzielnie jeździć wózkiem po 
szynach, [gdy] trzeba było prze-
nieść ciężar.
- Gdzie zastał pana wybuch 
Powstania? 
W [czasie] Powstania byłem 
w Piastowie. Mój dowódca 
Jan Sadowski, który pochodził 
z Suwałk, w Piastowie stworzył 
kompanię AK. On [nas] przy-
gotowywał, mieliśmy wyru-
szyć do walki. Trzeba było iść 
w góry, przez las, gdzie była 
partyzantka. Trzeba było koło 

nich przechodzić. Idziemy i okazało się, że jak doszliśmy, 
przedtem wyszedł oddział z Warszawy, młode chłopaki, 
harcerze. Oni doszli do miejsca i zaskoczeni byli, bo tam 
stali uzbrojeni Niemcy, czołgi niemieckie. Niemiec, który 
miał rozstrzelać nas wszystkich, zobaczył dziewczynkę 
i Raus! Wypędził ją. Ona w krzakach schowała się i wi-
działa jak on rozstrzeliwał. [On na] mnie patrzy, że stoję, 
i mówi „Co się tak uśmiechasz?” Mówię Gut trink! Jak to 
Gut trink? „Bo dobra wódka była, lubię wypić!” A to Raus! 
Jeszcze Ausweis wziął ode mnie i [wtedy] skłamałem, 
mówię Deutsche Familie . Puścili mnie, a pod ścianą już 
stała duża grupa Polaków [którą] rozstrzelali.
- Kiedy to było? 
To było w 1944 roku.
- To było w czasie Powstania? 
Tak, w czasie Powstania. Dziewczynka widziała, [jak] 
Niemiec wszystkich rozstrzeliwał, co się działo. Ona 
później [o tym] opowiadała, [ale] wyjechała do Ameryki, 
więcej o niej nie mieliśmy wiadomości. Pierwsza grupa, 
chłopaki z Woli, szli do Puszczy Kampinoskiej. Oni pierw-
si wpadli w zasadzkę, ich rozstrzelali. My wiedzieliśmy, 
że tam jest niedobrze, poszliśmy inną drogą i ocaleliśmy.
- Co się z panem działo jak pan dotarł do Puszczy 
Kampinoskiej? 
Już była partyzantka.
- Czy pana oddział miał starcia z Niemcami w Pusz-
czy Kampinoskiej? 
Po prostu mam czyste sumienie. Żołnierz, który był 
[w] wysuniętym okopie w kierunku na Raszyn... Już 
Niemcy szli z Raszyna. Nas było trzech kolegów, którzy 
mieli zadanie mieć łączność z żołnierzem, który obser-
wował w okopie, [czy] idą Niemcy. Wtedy latały samo-
loty niemieckie, zrzucały bomby. Nasza kawaleria była 
w parku. Zbombardowali nam kuchnię, zabili konie. Już 
nie było co jeść, powstał głód. W pewniej chwili jeden 
z kolegów [mówi]: „Przyniosę wam jedzenie.” Złapał psa. 
Kobieta miała ładnego psa. Ściągnął skórkę. Pamiętam, 
dostałem kostkę z psa, nóżkę, głodny byłem, zjadłem 
to. Wspominam [to], że nawet mięso z psa można jeść. 
Przecież wspominają nawet, że [za] pierwszej okupacji 
niemieckiej, jak była w 1918 roku, to Niemcy wszystkie 
koty zjedli w Warszawie.
- Wracając do okresu Powstania. Co działo się póź-
niej z panem w Puszczy Kampinoskiej? 
W Piastowie, jak należałam do AK, to musiałem ucie-
kać z Warszawy, dwa lata się ukrywać, bo akowiec. 
Przecież tak było za Ruskich. Zgłosiłem się do premiera 
Mikołajczyka, co mam robić. Mikołajczyk mówi: „Poje-
dziesz do Ełku.” To jest [tam], gdzie Niemcy mieli zapasy 
zboża poukładane w kostkach. Powiedział „Wymłócić, 
do młyna.” Wtedy mąkę do Warszawy przysyłałem. 
Później wpakowali nas na Gęsiówkę. To było więzie-
nie takie, że cela dwadzieścia pięć metrów, a nas pięć-
dziesięciu siedmiu. Dusiliśmy się, ani spać ani leżeć. 
- W którym roku został pan aresztowany? 

Ze zbiorów Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie.

Ze zbiorów Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie.
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To już było za komuny. Jak byłem wtedy na Gęsiówce, po-
trzebna była [pomoc], gdzie gotowano zupy. Zgłosiłem 
się, że chętnie pójdę. Tam mi powiedzieli „Skorzystasz 
dobrze, przynajmniej będziesz mógł z piwnicy z dołu 
wyjść na słońce.” Skorzystałem. Tam siedział mężczyzna, 
który był skazany na karę śmierci. [Pracując w kuchni] 
wychodziłem, ale nie wolno mi było daleko wychodzić. 
W pewniej chwili żołnierz, wyjął rewolwer z kieszeni - 
nosił go zakurzony - wyjął magazynek i mówi: „Masz, 
oczyść to wszystko.” Wziąłem rewolwer, a on magazynek 
z amunicją wziął sobie. Rozebrałem, oczyściłem, nasma-
rowałem. Wyszedłem i mu oddałem. Wzywają go, że on 
dał mnie rewolwer. Komisja mnie [pyta] „Jak to jest? Mia-
łeś rewolwer?” Mówię: „Miałem rewolwer rozebrany tyl-
ko do oczyszczenia, oddałem mu.” Żołnierz dał mi pacz-
kę papierosów. Nie paliłem, to chłopakom dałem, co 
palili papierosy. Oni jego uniewinnili i odczepili się ode 
mnie. Było tak, że „czapa”... Będąc tam widziałem, że był 
ruski żołnierz, który jak chciał zabić Polaka, to kazał mu 
brać wiadro, że idą do piwnicy brać węgiel. Polak szedł, 
ten z tyłu strzelał i on tam zostawał. A żołnierza jak pies 
zobaczył, to skakał na niego. Na dachu więzienia żoł-
nierz polski, który siedział, pilnował, widział, co się tam 
dzieje, nerwowo nie wytrzymał i karabin wsadził sobie 
w usta. Popełnił samobójstwo. W międzyczasie przyszedł 
sekretarz komunistyczny, wtedy sekretarzy się narobiło. 
Stanęliśmy w szeregu. On nawet po polsku nie umiał 
powiedzieć dobrze tylko mówi „Pierwsy serek”. Szeregi, 
a nie serki! To pamiętam, cham to był zawsze cham za 
komuny, nawet po polsku nie umiał powiedzieć. 
- Kiedy pan wyszedł z więzienia? 
To chyba 1952 rok już. Byłem w więzieniu, a moja mat-
ka chciała iść do mnie, zobaczyć mnie. Z pierwszą moją 
żoną kłóciły się, bo i tamta chciała iść. Na siebie rzucały 
podobno kamieniami. Ale tak było. Matka z pochodzenia 
była Francuzka […]. Ojciec był ewangelik, jak się zakochał 

Przeglądając fotografie z okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego zgromadzone w Piastowskim Archiwum 
Miejskim widzę, ile emanuje pozytywnej energii od ludzi, 
których na nich uwieczniono. Twarze uśmiechniętych 
dziewczyn i chłopaków, harcerek, harcerzy, sportow-
ców czy strażaków. Byli tacy jak my w młodości. Uczyli 
się, bawili, żyli pełnią życia. Nauka, praca, a w wolne dni 
zabawa. W lecie obozy i rajdy piesze, kajakowe czy ro-
werowe. Sport, ruch, chęć poznawania świata, choćby 
tego najbliższego, to ich sposób na życie. Taka szczę-
śliwa młodość. Zawsze zastanawiają mnie ich losy. Jak 
się potoczyły? Ich beztroska młodość została brutalnie 
przerwana przez napaść Niemiec i Związku Radzieckiego 
na Polskę we wrześniu 1939. II Wojna Światowa wywró-
ciła do góry nogami ich życie, a w wielu wypadkach nie-
stety przerwała na zawsze. Jeden z takich przerwanych 
życiorysów udało mi się prześledzić. Przejść tą drogą, 
którą szedł od dalekiego Wołynia przez Utratę (później-
szy Piastów) do szkoły rolniczej pod Krakowem. Przez 
harcerstwo a później karierę wojskową w piechocie, 
wojskach pancernych, kawalerii i lotnictwie. Lotnictwie, 
które tak bardzo ukochał. Drogę przez Śrem, Warszawę, 
Grudziądz, Dęblin. A potem przez całą Europę: Rumunię, 
Węgry, Jugosławię Grecję, Francję aż na Wyspy Brytyj-
skie. Drogę, w której przyświecały mu ideały wyniesione 
z harcerstwa takie jak Bóg, Honor i Ojczyzna, obowiązek 
i odpowiedzialność. Może dla niektórych zbyt wzniosłe, 
ale jego wyniosły wysoko pod niebo. To one zaprowa-
dziły go do dalekiej ziemi angielskiej, ziemi, od której 
tak bardzo chciał się oderwać, a która przygarnęła go 
w dalekim Exeter. Ideały, które przyświecały mu w jego 
dorosłym życiu. Los chciał, że zdecydowanie za krótkim. 

Juliusz „Topola” Topolnicki, bo o nim mowa był synem 
Władysława Zenona i Zofii Celestyny ze Stroynowskich. 
Urodził się 7 marca 1910 roku w Kiwercach w powiecie 
Łuckim na Wołyniu. Miał brata i dwie siostry. Topolnic-

to się przechrzcił i dlatego Kaplerów tak się dużo zrobi-
ło wszędzie w Polsce. Dziadek z pochodzenia Holender, 
miał nad Wisłą duży majątek. Jeździłem do dziadka na 
rowerze. Wtedy cyngle miałem na drewnianych obrę-
czach, zawsze sobie szykowałem, [na] oponę zakładało 
się taśmę gumową i jechało się.
- Za co pan otrzymał order Virtuti Militari? 
Przyjechał z Ameryki ostatni prezydent na uchodźstwie 
- Kaczorowski. Witałem go w Piastowie. Przyjechało 
z nim dużo polskich marynarzy, Polaków z Ameryki, 
z Anglii. Klub Polaków był w Anglii. W międzyczasie 
pocztą tajną listy szły. Jak przyjechał, to mówi: „Ty zasłu-
żyłeś na Krzyż Virtuti Militari.” To, co robiłem jako Polak... 
Wszystko robiłem. Mam o tyle czyste sumienie, [że] bę-
dąc na stanowisku, nie strzelałem, nie zabiłem ani Niem-
ca ani Ruskiego, bo nie miałem okazji, że trzeba było 
strzelać. W okopach był wysunięty żołnierz i on już nie 
żył. Niemcy bombardowali, jego zabili. Nas było trzech 
na stanowisku. W pewniej chwili idziemy [sprawdzić], co 
jest, że żołnierz się nie odzywa, a on już został zabity.
- Jakie pan miał uzbrojenie w walkach w Puszczy 
Kampinoskiej? 
Uzbrojenie ruskie, jeszcze nie było moich. Później 
ruskie pistolety obcinałem, z każdego pistoletu miałem 
trzy rury do stena. To dość długie były, otwór był mały 
- trzydzieści sześć milimetrów. Nożem widiowym otwór 
się przetaczało i patrzyło się przez lusterko. Raz się prze-
toczyło, drugi, trzeci i musiało wyjść lustro w pistolecie.
- Skąd pan brał materiały do produkcji stenów? 
Pistolety ruskie. Było dużo ruskich pistoletów i z każdego 
długiego pistoletu miałem trzy lufy do stena. Tam były 
wymiary sześćdziesiąt trzy milimetry, a tu kaliber był 
dziewiątki, tak jak pistolety niemieckie. Amunicja była 
przystosowana do tego. Nawet w pewnym czasie było 
tak, że ruskich pistoletów nie było. W Warszawie na ryn-
ku Starego Miasta można było kupić materiały. Cięło się, 

robiło się, przerabiało się, trzeba było robić, żeby star-
czyło na wszystko. 
- Czy jest rzecz, którą chce pan opowiedzieć o Po-
wstaniu? 
Nie zdążyliśmy wyjść na Powstanie, bo poszła grupa 
mocnych chłopaków, wpadli w zasadzkę i Niemcy ich 
rozwalili. My poszliśmy inną drogą do Milejowa, tam 
gdzie jest pomnik w Milejowie, dziewięćdziesięciu paru 
Polaków zginęło. Jak byśmy poszli wcześniej, to my by-
śmy zginęli. Jest [tam odprawiana] uroczystość co pe-
wien czas, autokarem jedziemy.
- Wracając do okresu komunistycznego, czy poza 
tym, że pan był w więzieniu, był pan represjonowany 
przez komunistów? 
Tak musiałem uciekać, dwa lata się ukrywałem.
- Później, po wyjściu z więzienia? 
Nie, później było co innego. Zamieszkałem w Piastowie. 
Moja pierwsza córka w Piastowie była ochrzczona, bo tu-
taj w Warszawie kościoły były pozamykane. Za Ruskich, 
to oni z kościołów magazyny robili. Córkę Hankę ochrzci-
łem. [Żona] mówiła, że chce Grażyna, a ksiądz mówi: 
„Nie ma takiej świętej, jest Hanka.” Później ona dłuższy 
czas prowadziła dom dla starców.
- Czy ma pan jeszcze wspomnienia dotyczące 
Powstania, z którymi chce się pan podzielić, czego 
pan nie powiedział? 
Było Powstanie, byłem gdzie indziej.

---

Warszawa, 26 października 2005 roku, 
Rozmowę prowadził Michał Pacut.

Artykuł pochodzi ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej 
Muzeum Powstania Warszawskiego: https://www.1944.pl/
archiwum-historii-mowionej/jozef-kapler,533.html

Juliusz „Topola”
Topolnicki

Z CYKLU CHŁOPAKI Z PIASTOWA – PRZERWANE ŻYCIORYSY

Własne pędy, własne liście,
Zapuszczamy - każdy sobie

I korzenie oczywiście
Na wygnaniu, w kraju, w grobie,
W dół, na boki, wzwyż ku słońcu,
Na stracenie, w prawo - w lewo...

Kto pamięta, że to w końcu
Jedno i - to samo drzewo...

Jacek Kaczmarski. Nasza klasa.

cy, to polska szlachta pochodzenia wołoskiego. W 1920 
roku cała rodzina przeprowadziła się do Utraty, gdzie za-
mieszkała w Białym Pałacu. Ojciec Julka był oficerem WP. 
W lipcu tego roku Biały Pałac (Willa Adelajda) został wy-
kupiony przez Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego, z czym niewątpliwie należy wiązać ich 
przeprowadzkę do naszego miasta, wtedy jeszcze osady.

Wraz z bratem Tadeuszem w latach 1922 – 1926 był 
bardzo aktywnym członkiem, 1 i 2 Utrackiej Drużyny 
Harcerskiej (UDH), od 1926 Piastowskiej. Gdy utworzo-
no 2 UDH Tadeusz został jej drużynowym. Ich rodzice 
również aktywnie włączyli się w życie społeczności har-
cerskiej. Ojciec podpułkownik WP był współzałożycie-
lem Koła Przyjaciół Drużyny a mama 26 kwietnia1935 
roku została matką chrzestną sztandaru ufundowanego 
drużynie przez to koło.  Julek z bratem przez te kilka lat 
uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach związanych 
z drużyną. Świadczą o tym liczne fotografie z uroczysto-
ści harcerskich, rajdów, biwaków czy obozów. Najczęst-
szym miejscem krótkich wypadów była Puszcza Kampi-
noska. Tam też latem 1923 roku chłopcy spędzili swój 
pierwszy obóz harcerski. W lipcu 1924 roku cała drużyna 
uczestniczyła w I Narodowym Zlocie Harcerstwa, który 
odbył się w Siekierkach pod Warszawą, a który swoją 
obecnością zaszczycił Prezydent Rzeczypospolitej Stani

PIASTOWSCY BOHATEROWIE

Fot. z lewej: W mundurze Kawalerii Grudziądz 
Fot. z prawej: Przed lotem w Tangmere

Przyrzeczenie harcerskie. 1924 r.
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sław Wojciechowski. Za swoje zasługi drużyna otrzy-
mała prawo posiadania sztandaru, który zakupiło Koło 
Przyjaciół Drużyny. Niemały udział w zgromadzonych na 
ten cel funduszach mieli sami harcerze, organizując zaba-
wy, bale dochodowe i przedstawienia teatralne. Ostatni 
rok pobytu braci w drużynie zakończył obóz letni w miej-
scowości Nowomalin na Wołyniu, którego komendan-
tem został Tadeusz. Dh Wacław Jaworski tak wspominał 
po latach 1 UDH „Była to zgrana, wspaniała drużyna, 
głęboko zapadająca w serca i umysły każdego młodego 
człowieka”. Koledzy zapamiętali Julka, jako miłego i weso-
łego, a nade wszystko ruchliwego chłopca oraz dobrego 
i lubianego kolegę.

Na jesieni 1926 roku cała rodzina Topolnickich prze-
prowadziła się do Warszawy. Dla Julka zakończyło się 
radosne dzieciństwo i przyszedł czas na podejmowa-
nie pierwszych poważnych decyzji życiowych. Wszystko 
wskazywało na to, że jego dalsze życie będzie bardzo 
„przyziemne”. W planach rodzinnych miał zająć się nie-
wielkim rodzinnym majątkiem odziedziczonym przez 
matkę.  W związku z tym skierowano go do Średniej 
Szkoły Rolniczej w Czernichowie pod Krakowem, którą 
ukończył w 1931 roku. Otrzymał świadectwo dojrzałości 
i uzyskał zawód rolnika. Ale wtedy ujawnił się jego nie-
spokojny duch i niechęć do osiadłego trybu życia. 

Jak każdy młody człowiek w tamtych czasach po skoń-
czeniu szkoły średniej musiał odbyć przeszkolenie woj-
skowe. Przygodę z wojskiem rozpoczął w Szkole Pod-
chorążych Rezerwy w Śremie, do której został wcielony 
2 października 1931 roku. Przysięgę wojskową złożył 
22 listopada. Zamiłowanie do munduru, które odzie-
dziczył po ojcu i zapewne wyniósł z harcerstwa, miało 
niewątpliwy wpływ na jego postawę w czasie szkolenia. 
Już 28 listopada 1931 awansował na starszego strzelca 
a 10 marca 1932 roku na kaprala. 30 czerwca spotkał go 
następny awans na stopień tytularnego podchorążego 
plutonowego. Pod koniec szkolenia został skierowany 
na dwumiesięczny Kurs Broni Pancernej w Centrum Wy-
szkolenia Broni Pancernej na Woli w Warszawie i przy-
dzielony do 4 Dywizjonu Pancernego. W czasie kursu 
uczestniczył w manewrach w Brześciu nad Bugiem, na 
stanowisku dowódcy plutonu. Szkołę ukończył z 17 loka-
tą z wynikiem bardzo dobrym. Zwieńczeniem jego nauki 
w podchorążówce był awans na tytularnego sierżanta 
podchorążego. Stopień ten otrzymywali tylko najlepsi 
z najlepszych uczniów szkół wojskowych, większość za-
dawalała się starszym szeregowcem lub kapralem, co 
tylko potwierdza, że Juliusz odnalazł swoją drogę ży-
ciową. We wrześniu 1932 roku został przeniesiony do 
rezerwy.

 
Jego rozbrat z wojskiem trwał niecały miesiąc. Już 

1 października 1932 roku zgłosił się do Szkoły Podchorą-
żych Kawalerii w Grudziądzu, gdzie został przyjęty, jako 
kapral podchorąży na XI promocję im. Hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego. 1 maja 1933 roku awansował na 
plutonowego podchorążego, a 11 sierpnia na wachmi-
strza podchorążego. Najprawdopodobniej, w tym czasie 
spotkał się w szkole ze swoim kolegą z czasów Utrac-
kiej Drużyny Harcerskiej, Zygmuntem Trzepałko, który 
rozpoczął służbę wojskową w Szkole Podchorążych we 
wrześniu 1933 roku.

W kawalerii zaczęła się jego wielka przygoda z lotnic-
twem. We wrześniu 1933 roku został skierowany przez 
Komendanta Szkoły na Kurs Szybowcowy do Ustjano-
wej. Przed II Wojną Światową było to znane na całą Eu-
ropę górskie lotnisko szybowcowe. Po powrocie z kursu 
został przydzielony do 2 szwadronu szkolnego. Promo-
cję otrzymał 6 sierpnia 1934 roku. Został mianowany 
na podporucznika w korpusie oficerów kawalerii i przy-
dzielony do 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana 
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. To już drugi 
raz, kiedy jego patronem został ten wielki hetman, po 
raz pierwszy w 1 Utrackiej Drużynie Harcerskiej. Z Gru-
dziądzem rozstał się 11 sierpnia i przeniósł do Wołkowy-
ska, gdzie stacjonował 3 psk. Nie usiedział jednak długo 
na ziemi. Bakcyl latania, którego połknął w Ustjanowej 
zaprowadził go we wrześniu do Centrum Wyszkolenia 
Oficerów Lotnictwa na Aplikacyjny Kurs Pilotażu. Kurs 
ukończył w sierpniu 1935 roku i otrzymał przydział do 
3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Po piechocie, broni 
pancernej i kawalerii wreszcie odnalazł swoje miejsce 
w wojsku, mógł oderwać się od ziemi. 

W Poznaniu latał, jako pilot eskadry treningowej, 
następnie 34 eskadry liniowej i 133 eskadry myśliw-
skiej, jako oficer techniczny. Przeszedł również Wyż-
szy Kurs Pilotażu organizowany w Grudziądzu od 1.05 
do 1.08.1936. Niezupełnie utracił kontakt z ziemią, bo 
w lutym 1935 roku ukończył kurs narciarski.

17 października 1936 roku Juliusz ostatecznie rozstał 
się z kawalerią i został przeniesiony z korpusu oficerów 
kawalerii do korpusu oficerów lotnictwa. Jesienią 1937 
roku w ramach 6 Pułku Lotniczego, III Dywizjonu Myśliw-
skiego na lotnisku Lwów-Skniłów została sformowana 
161 Eskadra Myśliwska, do której przydzielono Topol-
nickiego, jako zastępcę dowódcy eskadry. Organizato-
rem i pierwszym dowódcą eskadry był por. pil. Tadeusz 
Jeziorowski. Jako myśliwiec Juliusz latał przez rok. W listo-
padzie 1938 roku został przeniesiony do Dęblina, gdzie 
w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 został dowódcą 
plutonu szkolnego podchorążych. Również w tym roku 
otrzymał awans na porucznika, ze starszeństwem od 19 
marca 1938 roku. To był również pod względem osobi-
stym ważny rok dla Juliusza, dnia 23 listopada wziął ślub 
z Haliną Bebenkowską, najprawdopodobniej absolwent-
ką Gimnazjum im. E. Zawidzkiej i L. Młodzianowskiej-Dzi-
kowskiej w Dąbrowie Górniczej. 

Wybuch wojny zastał go w miejscowości Borowina 
pod Dęblinem, gdzie razem z podchorążymi przebywał 
na lotnisku do 6 września. W tym dniu nastąpiła ewa-
kuacja szkoły, która otrzymała rozkaz ewakuacji w re-
jon Karczmiska następnie Lublina, Włodzimierza i dalej 
w kierunku na Kobak. We Włodzimierzu nastąpiła zmia-
na rozkazów oraz kierunku marszu na Dubno, Brze-
żany, Podhajce. Tak te dni opisywał już w Paryżu sam 
Julek „Do 20 km przed Dubnem przebywaliśmy drogę 
pieszo oraz podwodami, od tego miejsca z Rozk. K. dla 
transportu mjr. Moszkowskiego przydzielono rekwiro-
wane samochody ciężarowe i rozdzielono na kilka grup. 
Ja otrzymałem samochód z żywnością, benzyną i rzecza-
mi oficerskimi + dwóch pchor. Posuwałem się za ostat-
nią grupą do m. Niżniowa, gdzie uzupełniłem paliwo 
kolumnie i zostałem z powodu defektu samochodu. Po 
naprawie dojechałem do Tłumacza w dn. 19.IX.1939 r. 
Z powodu odcięcia drogi na granicę Rumuńską udałem 
się przez Nadrówną do przełęczy Tatarskiej, dn. 19.IX 
wieczorem za Nadrówną z powodu zupełnego defektu 
samochodu zniszczyłem go, dn. 19.IX. w godz. wiecz. 
przekroczyłem granicę Węgierską. (Przełęcz Tatarska)” 
(relacja złożona przez ppor. J. Topolnickiego w Paryżu 
w  październiku 1939 roku).

Po dotarciu na Węgry trafił do obozu internowania 
Eger. Natura wojownika nie pozwoliła mu usiedzieć dłu-
go na miejscu. 29 września wieczorem, jak wielu polskich 
oficerów uciekł z obozu i dostał się do Budapesztu. Tu 
w Konsulacie Polskim otrzymał dokumenty, paszport Nr 
509/131. Przez Jugosławię dostał się do Grecji skąd już 
drogą morską udał się do Marsylii, do której dotarł 16 
października. Granicę francuską przekroczył o godzinie 
7.00. Już 18 października o godzinie 10.00 zameldował 
się na stacji zbornej Wojska Polskiego w Paryżu w kosza-
rach Bessières – metro St. Ouen. Trafiali tu uciekinierzy 
z Polski, którzy jak i inni Polacy chcący zaciągnąć się do 
polskiej armii tworzonej przez generała Sikorskiego we 
Francji. 

Tak pierwsze chwile w owych koszarach wspominał 
Stanisław Jankowski jeden z polskich żołnierzy, którzy 
tam trafili jesienią 1939 roku „Dostałem przydział do sy-
pialni pełnej dwupiętrowych łóżek, głośno chrapiących 
sąsiadów i koszarowego zaduchu rzadko zmienianych 
skarpetek. Wdychałem go pełną piersią. Teraz wiedzia-
łem już na pewno, że jestem w prawdziwych koszarach. 
Ani utarty na sieczkę twardy siennik, ani zatkany zlew 
w łazience nie potrafiły osłabić mego entuzjazmu”. Po-
dobne odczucia musiały towarzyszyć Juliuszowi zwłasz-
cza, że nie mógł się wykazać kunsztem pilota i niedane 
mu było „powąchać prochu” w Kampanii Wrześniowej. 
26 listopada został przydzielony do Lotniczej Stacji Zbor-
nej Le Bourget pod Paryżem.

Pod koniec 1939 roku zaczęto wysyłać polskich lotni-
ków do Wielkiej Brytanii z zamiarem formowania tam 
polskich dywizjonów. W styczniu 1940 roku również 
Topolnicki trafił tą drogą do Anglii. Początkowo zamiast 
szkolenia na samolotach głównym zajęciem polskich 

pilotów było wkuwanie angielskich regulaminów RAF 
i nauka języka. Wreszcie Julek przeszedł przeszkolenie 
w lotach na samolotach RAF-u, m in. na Hurricanach i 18 
sierpnia otrzymał swój przydział bojowy do Tangmere 
do 601 Sqnadron „County of London” RAF (601 Dywi-
zjonu Myśliwskiego RAF), jako Pilot Officer – P/O, odpo-
wiednik podporucznika w wojsku polskim. Było to nie-
wątpliwie ogromne wyróżnienie. Niechęć i brak zaufania 
Anglików do naszych pilotów, zwłaszcza do momentu 
przystąpienia Dywizjonu 303 do walk na przełomie 
sierpnia i września 1940, były wręcz chorobliwe. Z 601 
Dywizjonem Myśliwskim Topolnicki wyruszył w pierwsze 
loty bojowe w „Bitwie o Anglię”. 6 września razem z an-
gielskim kolegą z dywizjonu miał udział w zestrzeleniu 
niemieckiego samolotu myśliwskiego Me 109. Tak te wy-
darzenia opisał sam Juliusz „Raport ogólny: Ja byłem Red 
3 (czerwony - pozycja w szyku formacji lotniczej – przyp. 
autora). Wystartowaliśmy z Tangmere o 08.52 i polecie-
liśmy w pobliże Grouhorough, nastepnie skierowaliśmy 
się na NE. Gdy nad Staplehurst na 20000 stóp zobaczy-
łem 2 Me 109 za mną lecące na 20000 stóp w kierunku 
zachodnim w zwartej formacji. Poinformowałem Red 1 
i oderwałem się, aby zaatakować je od tyłu. Przeprowa-
dziłem ataki od tyłu i z lewej pod kątem. Pojawił się czar-
ny dym z silnika nieprzyjaciela, który zanurkował stromo 
z powiększającym się dymem. W międzyczasie zostałem 
ranny przez jak się okazało odłamek i z tego powodu nie 
zaobserwowałem momentu rozbicia się nieprzyjaciela. 
Po upewnieniu się, że mój Hurricane jest całkowicie pod 
kontrolą zobaczyłem innego Me 109 poniżej z przodu. 
Wykonałem atak po kursie z bliska po zanurkowaniu 
w dół na niego i wystrzeliłem wiele krótkich serii. Wi-
działem wtedy inny samolot zbliżający się z mojego tyłu, 
który także atakował Me 109. Mój silnik wtedy zaczął się 
dławić i nie mogłem nadążyć, ale prawie natychmiast 
zobaczyłem wznoszący się samolot nieprzyjaciela i pilot 
wyskoczył. Wtedy zawróciłem, aby lecieć z powrotem do 
bazy, ale kiedy w pobliżu Sutton Valence dostałem, co 
wyglądało na serię ognia z broni maszynowej w silnik 
i obok kokpitu i patrząc w górę widziałem A/c kręcące się 
wysoko nad głową. Mój Hurricane wtedy stracił kontrolę 
i byłem zmuszony wyskoczyć. Wylądowałem na czubku 
drzewa w pobliżu Sutton Valence,  ale nie odniosłem 
żadnych obrażeń pomijając moje (wcześniejsze – aut.) 
rany. Zostałem zabrany do szpitala w zamku Leeds. 
Ppor Topolnicki” (Tłumaczenie Piotr Zientara). Zestrzelo-
ny Messerschmitt to Bf 109E-4 (Werk Nr 5044) pilotowa-
ny przez Lt. Schimmelhelera z Stab./Jagdgerschweder, 
który rozbił się w Headcorn. Niektóre źródła przypisują 
mu z tego dnia jeszcze jedno prawdopodobne zestrzela-
nie drugiego Me 109 nad Sutton Valence. Jego natura i ta 
ruchliwość, którą zapamiętali koledzy z harcerstwa nie 
pozwoliła mu zbyt długo przebywać na leczeniu. Mimo 
niezagojonych ran w pożyczonych spodniach uciekł ze 
szpitala. 

21 września 1940 roku Hurrican L1894 Juliusza Topol-
nickiego w czasie startu z lotniska w Exeter zderzył się 
z inną maszyną a następnie uderzył w zabudowania OPL 
i stanął w płomieniach. Juliusz poniósł śmierć na miejscu. 
Został pochowany na cmentarzu w Exeter. Pośmiertnie 
został odznaczony Krzyżem Walecznych (rozkaz Inspek-
tora PSP nr 14/40). Jego symboliczny grób znajduje się 
na Powązkach gdzie również pochowani są jego rodzice 
i brat Tadeusz.

Niech w naszej pamięci pozostaną słowa wypowie-
dziane o Julku przez jego kolegę,  wybitnego polskiego 
myśliwca z 601 DM, pierwszego polskiego pilota, który 
dowodził angielskim dywizjonem myśliwskim (222 Dy-
wizjon Myśliwski RAF) Jerzego Stanisława Jankiewicza, 
„Przykro mi, że nie umiem wyrazić tego, co chciał-
bym. Powiem krótko, że był to kryształowy czło-
wiek, twardy i solidny jak granit, straciliśmy w nim 
nadzwyczajnego kolegę i tęgiego myśliwca”. 

Podziękowania - Składam gorące podziękowania panu 
Grzegorzowi Sojda z portalu Niebieska Eskadra za udo-
stępnienie fotokopii dokumentów dotyczących Juliusza 
Topolnickiego a znajdujących się w posiadaniu Instytu-
tu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 
oraz mojemu koledze Piotrowi Zientarze za przetłuma-
czenie raportu bojowego Juliusza Topolnickiego.

Mirosław Krawczyk



Tadeusz Blicharski urodził 
się w Czerniowcach na Podo-
lu. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości rodzina 
Państwa Blicharskich sprowa-
dziła się do Utraty – dzisiej-
szego Piastowa. Tadeusz Bli-
charski uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piastowie, 
w której uczyła jego matka, 
a następnie do Miejskiego 
Gimnazjum Ogólnokształcą-
cego w Grodzisku Mazowiec-

kim, które ukończył w 1937 roku. Okres pobytu w Pia-
stowie to dla młodego Tadeusza czas realizacji dwóch 
pasji: harcerstwa i żeglarstwa. Od najmłodszych lat wraz 
z bratem Henrykiem byli aktywnymi harcerzami 1 Pia-
stowskiej Drużyny Harcerskiej, gdzie z czasem Tadeusz 
pełnił funkcję zastępowego.

Mimo znacznej aktywności fizycznej, gdyż uprawiał 
kolarstwo, lekkoatletykę, był znakomitym pływakiem to 
serce Tadeusza skradło żeglarstwo zaszczepione w mło-
dzieńcu przez klasowego kolegę Leonida Teligę (Oczy 
pełne morza – Wiesława Śleszyńska o Telidze). Wraz 
z Henrykiem Lachowiczem zbudowali żaglówkę „Hedek”, 
którą pływali po Wiśle i jej dopływach. Po szkole trafił 
do 71 Pułku Piechoty, gdzie odbył obowiązkową służbę 
wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych. Został 
w trybie alarmowym 23 sierpnia 1939 roku, jako pod-
chorąży powołany do swego macierzystego pułku. Karty 
mobilizacyjne z brązowym paskiem trafiły do odbiorców 
za pośrednictwem urzędów pocztowych. 

„Po ogłoszeniu mobilizacji, która w pułku przebiegła 
bardzo sprawnie i po polowej Mszy Świętej w niedziele 
27 września pułk pod dowództwem ppłk. dypl. Adama 
Zbijewskiego wieczorem rozpoczął wymarsz w rejon 
koncentracji 18. DP, na zachód od Łomży. 71. Pułk sta-
nowił odwód 18. DP i został zlokalizowany w rejonie Sła-
wiec Dworski – Chojny Śmieszne. Trzeci batalion pułku 
(wraz z plutonem artylerii piechoty i plutonem pionie-
rów pułku) miał za zadanie obsadzić odcinek Wizna.” (Je-
rzy Dąbrowski 2009 – Nasza Gmina Andrzejewo). Wraz 
z nim budują umocnienia w rejonie Łomży nad Narwią, 
gdzie brał udział w walkach obronnych pułku. Ginie pod 
Czerwonym Borem.

 
W 1982 roku przeprowadzono ekshumację żołnierzy 

poległych pod Czerwonym Borem (11 września pod Za-
mbrowem i tak jest na tablicy cmentarza w Zambrowie) 
i pochowano ich na cmentarzu w Zambrowie. Niestety 
na nagrobku widnieje Tadeusz Blichowski. Stąd pytanie: 
pomyłka? Czy Tadeusz nie zginął pod Czerwonym Bo-
rem? 11 września to III batalion atakował Zambrów. Czy 
Blicharski był w III batalionie? Jeśli tak to walczył również 
na odcinku Wizna - Strękowa Góra.

Urodzony w Warszawie. Za-
mieszkały w Piastowie przy ul. 
Mickiewicza 3. Uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Stanisła-
wa Staszica w Piastowie. Ab-
solwent Gimnazjum i Liceum 
nr 3 im. Joachima Lelewela w 
Warszawie. Od młodych lat 
związany z harcerstwem, peł-
nił funkcję wodza gromady 
zuchów, która powstała przy 
5 Warszawskiej Drużynie Har-
cerzy w Piastowie (22 marca 

1933 r.), a następnie zastępowego (1934 r.). W dniu 29 
września 1935 roku powstała drużyna harcerzy do któ-
rej należał, także Tadeusz Szwede, kładąca podwaliny 
pod utworzenie 150 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej 
im. Adama Skwarczyńskiego.

Oficjalnie drużyna została zarejestrowana 31 paź-
dziernika 1935 r. Dobra organizacja i cechy przywódcze 
jej członków sprawiły, że drużyna szybko osiągnęła wy-
soki poziom organizacyjny i szkoleniowy. Niewątpliwy 
w tym udział miał Tadeusz Szwede, który prowadził 
drużynę od 1 marca 1936 r. Nie uszło to uwadze władz 
zwierzchnich, przyznających 18 czerwca 1939 roku dru-
żynie prawo do posiadania własnego sztandaru, a Ta-
deusza Szwede awansowały do stopnia podharcmistrza. 
150 MDH wraz z jej drużynowym już w sierpniu 1939 
roku zorganizowała harcerskie pogotowie wojenne. 
W pierwszych dniach po wybuchu II wojny światowej (10 
września 1939 r.) Tadeusz Szwede opuścił Piastów, by 
wstąpić jako ochotnik do wojska. Został przydzielony do 
zapasowego 1 DAK-u, w którym przebywał do zakończe-
nia kampanii wrześniowej.

Powrót do Piastowa był czasem wytężonej pracy ma-
jącej na celu przygotowanie zastępów harcerskich do 
tajnej pracy w konspiracji. Jednak praca w konspiracji 
nie była dla wielu harcerzy, w tym i Tadeusza Szwede, 
celem dalszej wędrówki przez drogę życia. Dlatego też 
pod koniec listopada 1939 r. opuścili Piastów, by prze-
dostać się do Francji i wstąpić w szeregi Wojska Polskie-
go tworzonego pod dowództwem generała Władysława 
Sikorskiego. Tadeusza Szwede zatrzymano podczas 
przekraczania granicy. Wielokrotnie przesłuchiwany zo-
stał osadzony w obozie w Rosji. Po przystąpieniu Związ-
ku Radzieckiego do koalicji alianckiej odbył w tym kraju 
kurs unitarny podchorążych (22 grudnia 1941 r. – 12 
marca 1942 r.).

Po opuszczeniu ZSRR przybył do Wielkiej Brytanii, 
gdzie 30 maja 1942 r. trafił do obozu rozdzielczego. Ta-
deusz Szwede został przydzielony do lotnictwa, w któ-
rym służył w stopniu podporucznika do dnia 25 marca 
1944 r., w którym tragicznie zginął.  

PIASTOWSCY BOHATEROWIE
Tadeusz Blicharski
ur. 22 lipca 1916 r. – zm. wrzesień 1939 r.

Edward
Wojnarowski 
ur. 1905 r. – zm. 1940 r.

Tadeusz Szwede 
ur. 17 września 1920 r. – zm. 25 marca 1944 r.

i harcerstwem, tworząc jego podwaliny i struktury 
w Utracie, a później w Piastowie. Odbył służbę wojskową 
w 21 Pułku Piechoty w Warszawie. Po jej zakończeniu 
podjął pracę zarobkową w Komendzie Głównej Policji 
Państwowej w Warszawie.

We wrześniu 1939 r. został ewakuowany wraz z rezer-
wami wojska i policji na wschód by je przeorganizować 
i z nich stworzyć zaplecze do podjęcia działań zbrojnych. 
Podczas tych manewrów został aresztowany przez woj-
sko radzieckie i osadzony w obozie w rejonie Smoleńska, 
gdzie więzieni byli żołnierze i oficerowie Wojska Polskie-
go i Policji Państwowej. Tu także poniósł śmierć.

Nie zachowały się informacje 
o dzieciństwie i latach młodzień-
czych Edwarda Wojnarowskiego. 
Urodził się w Warszawie, lecz jako 
kilkuletni chłopiec zamieszkał w raz z rodziną w Piasto-
wie. Od najmłodszych lat związany był ze skautingiem 

Nie zachowały się do na-
szych czasów informacje 
o dzieciństwie Mieczysława 
Kosteckiego. Wiemy, że około 
1920 roku wstąpił do piastow-
skiego harcerstwa, w którym 
nieprzerwanie działał do 1927 
roku. We wspomnieniach ko-
legów „należał do najbardziej 
rozpoznawalnych w Piastowie 
harcerzy. Ja sam nie miałem 
kłopotów z rozpoznaniem go 
na zdjęciach nawet jak był w 

hełmie strażackim. Nazywany był przez kolegów Kostu-
chą. Jemu to nawet poświęcono jedną ze zwrotek pio-
senki:

„A nasz druh przyboczny fasonowo kroczy,
Nadął się, aż na wierzch wyszły mu oczy,

Ojda, ojda dana!”

Wysoki, szczupły o czuprynie „koloru polerowanej 
miedzi” w charakterystycznych okrągłych okularach. Ko-
ledzy harcerze zapamiętali go jako bardzo odważnego, 
czemu dawał wyraz w służbie pożarniczej. (pełnił obo-
wiązki oddziałowego). Na obozach i rajdach często dźwi-
gał po kilka plecaków, co słabszych kolegów, których 
holował do najbliższego postoju czy biwaku. Za taką 
bezinteresowność ceniły go bardzo rodziny harcerzy”. 

Po wybuchu wojny działał w konspiracji. Został aresz-
towany 15 grudnia 1942 r. i osadzony na Pawiaku, w 
którym był poddany ciężkiemu śledztwu. Prawdopodob-
nie 25 marca 1943 r. trafił do obozu w Majdanku, gdzie 
w 1944 r., jak wspomina w książce Roman Świst, Strażacy 
polscy – ofiary lubelskich katowni, został zamordowany 
przez Niemców. Legenda głosi, że przyczyną śmierci były 
zagubione okulary (bez nich Mietek był bezradny) szuka-
jąc ich spóźnił się na apel za co został bestialsko pobity 
a później zamordowany. Według strony Majdanek.pl 
poniósł śmierć 14 marca 1943 roku.

http://www.majdanek.eu/pl/prisoners-results?firstname
=&lastname=Kostecki&day=&month=&year=&place-of-
birth=&prisoners-search-submit=WYSZUKAJ

088. MIECZYSŁAW KOSTECKI - członek OSP Piastów,
k / Warszawy (Dystrykt Warszawa).
Po aresztowaniu osadzony na Pawiaku. Stąd 25.III.1943r. 
wywieziony do obozu na Majdanku. Tam zginął w 1944 r.

http://www.zgzeirp.pl/kalendarium/1001-strazacy-polscy-
ofiary-lubelskich-katowni.html   

Strona Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  -  
STRAŻACY POLSCY- OFIARY LUBELSKICH KATOWNI.
Roman Świst. Wałbrzych.

Mieczysław Kostecki 
ur. 21 grudnia 1902 r. – zm. wrzesień 1943 r.

CZAS

PIASTOWA
Powstańczy



Urodził się 31 marca 1912 
roku w Warszawie. Swoje 
chłopięce lata oraz młodość 
spędził w Piastowie. W latach 
1925 – 1929 był czynnym har-
cerzem 1 Piastowskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Stefana Czar-
nieckiego i dał się poznać, jako 
bardzo dobry kolega, przyja-
cielski i koleżeński.

Był wzorem harcerza.

SZPITALE W PIASTOWIE

PIASTOWSCY BOHATEROWIE
Zygmunt Trzepałko
ur. 31 marca 1912 r. – zm. wrzesień 1939 r.

W latach późniejszych Zygmunt ukończył Gimna-
zjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. W 1932 roz-
począł służbę wojskową w Szkole Podchorążych Re-
zerwy Kawalerii w Grudziądzu. Następnie studiował 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W czasie 
studiów odbywał ćwiczenia wojskowe, dzięki którym 
otrzyma stopień podporucznika rezerwy. W 1939 
roku został zmobilizowany do 1 Batalionu Czołgów 
Lekkich, z którym jako dowódca plutonu czołgów, 
przebył szlak bojowy aż do Tomaszowa Lubelskiego. 

W dniach 17 - 20 września 1939 roku pod Tomaszo-
wem Lubelskim doszło do największej bitwy pancernej 
kampanii wrześniowej. Po stronie polskiej walczyło ok. 
80 wozów bojowych, w tym 22 czołgi typu 7TP, które były 
w tym czasie jednymi z najnowocześniejszych na świe-
cie. W bitwie tej uczestniczył Zygmunt Trzepałko jako 

dowódca III plutonu w 3 kompanii kpt. Stefana Kosso-
budzkiego w 1 Batalionie Czołgów Lekkich. 

18 września, w czasie szturmu polskich czołgów na 
pozycje niemieckie we wsi Pasieki pod Tomaszowem 
Lubelskim został ciężko ranny. W niewyjaśnionych oko-
licznościach trafił do Lwowa, do Szpitala Wojennego nr 
604 (Szpital Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie) przy 
ul. Kurkowa 31. Obrażenia okazały się bardzo poważne. 
Doszły do nich powikłania, anemia wtórna silnego stop-
nia, posocznica. Nasz dzielny harcerz zmarł 4 listopada 
1939. Został pochowany przez ks. Pawła Teodorowskie-
go na Cmentarzu Janowskim w Kwaterze Wojskowej na 
Polu 43. 

Pierwsze prowizoryczne szpitale na przedpolach 
walczącej Warszawy m.in. na obszarze Włoch i Ursusa 
powstały już w pierwszych dniach sierpnia 1944 r., gdy 
na te tereny zaczęli docierać pierwsi ranni uciekinierzy 
z Warszawy. 

 
Na terenie Piastowa funkcjonowały dwa szpitale, 

w których później zostali rozlokowani ranni ewakuowa-
ni z warszawskich szpitali powstańczych. Jeden z takich 
szpitali, a w zasadzie przejściowy Obóz Szpitalny, został 
zorganizowany przez Niemców 4 października 1944r. na 
terenie zakładów „Tudor”, w miejscu zorganizowanego 
już we wrześniu szpitala dla ciężko chorych i rannych 
warszawiaków z transportów kierowanych do obozu 
przejściowego utworzonego w halach Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejowego „Dulag 121”. Znaleźli się 
w nim m. in. chorzy z powstańczych szpitali ulokowa-
nych na ul. Wspólnej 27, Mokotowskiej 55 oraz ze szpita-
la zakaźnego na Woli. Szacuje się, że przez obóz przeszło 
około 8 tysięcy warszawiaków. Tak jak i w innych obo-
zach tutaj też odbywała się selekcja. Zakaźnie chorych 
kierowano do drugiego szpitala powstańczego znajdu-
jącego się przy ulicy 11 Listopada w budynku obecnego 
Liceum im. Adama Mickiewicza, lżej chorych, wymaga-
jących jednak hospitalizacji pozostawiano w zorganizo-
wanym na terenie fabryki szpitalu. Pozostałych chorych 

Rok 1944 oka-
zał się tragiczny dla 
okupowanej War-
szawy. Mieszkańcy 
Piastowa nie przy-
glądali się biernie 
exodusowi wypędzo-
nych ze stolicy, lecz 
umożliwiali ucieczkę 
z transportu wiodą-
cego przez miasto 
do obozu przejścio-
wego Durchgangsla-
ger 121 w Pruszko-
wie, zapewniając im 
schronienie i okazu-
jąc pomoc po przez 
zaopatrzenie w żyw-

runki. Szpital miał niewielką liczbę łóżek i przyjął przez 
cały okres swojej działalności około 300 chorych. W obu 
szpitalach zmarło 110 osób, które pochowano w zbioro-
wej mogile na cmentarzu piastowskiej parafii.

W Ośrodku Zdrowia przy ulicy Bohaterów Wolności 
17 został przygotowany, specjalnie na okres powstania, 
Sanitarno – Opatrunkowy Punkt Ambulatoryjny, obsłu-
giwany przez dr Stanisława Makowskiego i pielęgniarkę 
Anielę Zabłocką – Manuszek „Nadzieję”. Już 6 i 7 sierpnia 
personel medyczny i gospodarczy zajął się ratowaniem 
głodnych i rannych mieszkańców Woli. Zostało opatrzo-
nych około 2000 uciekinierów, a zorganizowana w punk-
cie kuchnia, obsługiwana i wspomagana przez miesz-
kające w pobliżu panie ze służby gospodarczej WSK, 
wydawała duże ilości posiłków.   

Osoby zainteresowane bardziej tym tematem odsyłam 
do książki autorstwa Zdzisława Zaborskiego, Władysława 
Wrotniaka, Jana Cierlińskiego i Zofii Łosiewicz – Chmurowej 
pt.: „TRWALIŚMY PRZY TOBIE WARSZAWO” – Historia konspi-
racji i walki VI rejonu „Helenów” Pruszków –Piastów – Ursus 
– Sękocin wydanej  przez Powiatową i Miejska Bibliotekę Pu-
bliczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie 2011.

Jacek Furmański

czekała wędrówka do pobliskiego Pruszkowa, a stamtąd 
transport w nieznane, gdzieś na teren Generalnego Gu-
bernatorstwa.  

Obóz Szpitalny w zakładach Tudor został zlikwidowa-
ny pod koniec października, zaś szpital zlokalizowany w 
tych zakładach działał jeszcze do końca grudnia 1944 
roku, podobnie jak szpital zakaźny funkcjonujący w nie-
wykończonym budynku przy ulicy 11 Listopada. 

Szpital w zakładach Tudor posiadał kilkadziesiąt łó-
żek, i przyjął ok. 800 chorych i rannych. Zorganizował 
go i kierował nim dr Mieczysław Kosiński. Oprócz niego 
personel szpitala stanowili: dr Jan Miedziński, służby sa-
nitarne WSK oraz dwudziestoosobowa grupa harcerzy 
z placówki „Jowisz”.

Szpital zakaźny został utworzony w związku z poja-
wiającymi się przypadkami chorych na tyfus. Po upadku 
powstania zaczęto przywozić tam ciężko chorych z war-
szawskiego szpitala Dzieciątka Jezus i szpitali znajdują-
cych się na Śródmieściu. Kierownikiem szpitala był dr 
Stanisław Makowski, lekarz kolejowy i kierownik Ośrod-
ka Zdrowia w Piastowie. Personel szpitala stanowili po-
nadto: dr Konrad Okólski, dr Stanecki oraz sanitariuszki 
i kobiety ze służb gospodarczych WSK. Ponieważ budy-
nek nie był wykończony panowały tu bardzo trudne wa-

ność i wodę. Szczególną troską otaczano kobiety w ciąży. 
Dziś z zachowanych dokumentów wiemy, że otrzymały 
one w Piastowie czasie połogu pomoc i fachową opiekę. 
Zapewniły ją dwie Panie: Barbara Skrzyńska oraz Walen-
tyna Łubińska przy nieocenionej pomocy dra Mieczy-
sława Kosińskiego. W mieszkaniu Barbary Skrzyńskiej 
położonym w Piastowie przy ul. Ogrodowej 32 (dziś ul. 
Bohaterów Wolności 36) zorganizowano izbę porodową 
dla kobiet wypędzonych z Warszawy. Trafiały tu głów-
nie kobiety z warszawskiej Woli, które wycieńczone po 
długim i męczącym marszu mogły liczyć, że poród od-
bierze położna zapewniając matce i dziecku bezpieczne 
warunki w tym trudnym dla nich okresie. Jak wspomi-
na syn Barbary Skrzyńskiej – Jacek Skrzyński „w sierp-
niu i wrześniu 1944 roku w naszym mieszkaniu czekało 
na poród, rodziło i wracało do zdrowia przynajmniej 
12 kobiet (tyle zarejestrowano). Urodziło się 13 dzieci. 
Równocześnie w tej zaimprowizowanej izbie porodowej 

przebywały 3 lub 4 położnice. Pobyt czasem trwał nawet 
kilkanaście dni. Były momenty smutne (dziecko urodziło 
się martwe) i niespodzianka (poród bliźniaczy). Walenty-
na Łubińska odbierała porody, ale niewątpliwie najwię-
cej obowiązków miała Barbara Skrzyńska – organizację 
izby, obsługę rodzących, zapewnienie żywności przy tak 
skąpych przydziałach kartkowych chleba i buraczanej 
marmolady. Oczywiście pomagali inni dobrzy ludzie.” 
Na szczególny uznanie zasługuje odwaga osób, które 
podjęły się tego heroicznego zadania, gdyż w okresie 
funkcjonowania izby (od 09 sierpnia do 03 październi-
ka 1944 r.) na terenie posesji stacjonowały wojska nie-
mieckie. Obecnie Lista położnic z Warszawy które rodziły 
w Piastowie przy ulicy Ogrodowa 32, dzięki uprzejmości 
Panów Stanisława i Jacka Skrzyńskich znajduje się w Pia-
stowskim Archiwum Miejskim, stanowiąc cenny wkład 
w dokumentowanie historii Piastowa.

D. Dalecki

Położnice z Warszawy które rodziły w Piastowie przy ulicy Ogrodowej 32

Pomoc chorym, wypędzonym mieszkańcom Warszawy

Ze zbiorów Piastowskiego
Archiwum Miejskiego w Piastowie.
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Gazeta okolicznościowa wydana przez Piastowskie Archiwum Miejskie w Piastowie przy współpracy Stowarzyszenia Nasz Piastów.
W niniejszej publikacji wykorzystano materiały stanowiące zasoby Piastowskiego Archiwum Miejskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego:

Redagował zespół w składzie: Katarzyna Misztal, Daniel Dalecki, Mirosław Krawczyk, Jacek Furmański, Rafał Marasek, Wojciech Stanaszek, 
Tomasz Sarnacki, Piotr Wojtczak.

Powstanie Państwa Podziemnego w Piastowie

PIASTOWSCY BOHATEROWIE

Piastów jak i wiele innych miejscowości nie złożył bro-
ni po wrześniowej kapitulacji, ani nie zaprzestał myśleć 
o dalszej walce w obronie swojej ojczyzny. W myśl posta-
nowień Rady Wojennej w Warszawie rozpoczęto tworzyć 
podwaliny pod struktury Polskiego Państwa Podziemne-
go. Proces ten nie należał do łatwych, gdyż na tutejszym 
terenie działało wiele różnych organizacji tworzących 
oddzielne zręby ugrupowań konspiracyjnych. Mimo 
różnic, trzy organizacje: Związek Odbudowy Rzeczypo-
spolitej, Służba Zwycięstwu Polski (przemianowana na-
stępnie na Związek Walki Zbrojnej) oraz Szare Szeregi 
zrzeszające zarówno wojskowych oraz osoby cywilne, 
podjęły wspólne starania i pod jednym sztandarem roz-
poczęły wspólną walkę z wrogiem. Za datę powstania 
Państwa Podziemnego w Piastowie można przyjąć dzień 
6 listopada 1939 roku. Wcześniej już, bo w październi-
ku 1939 roku, 6 osób stworzyło w naszym mieście małą 
organizację konspiracyjną. Byli to: ppor. Jan Sadowski, 

plut. Zenon Jaworski, plut. Jan Mużecki, plut. Antoni 
Kaczyński, plut. Józef Woroniecki oraz plut. Mieczysław 
Sitkiewicz. Nawiązali oni kontakt z pruszkowskim Związ-
kiem Odbudowy Rzeczypospolitej i w dniu 10 paździer-
nika 1939 roku złożyli przysięgę przed kpt. Zdzisławem 
Szymborskim. Po zaprzysiężeniu otrzymali zadanie 
utworzenia Państwa Podziemnego w Piastowie. Po-
wstała wówczas placówka konspiracyjna o kryptonimie 
„Jowisz”, której dowództwo zostało powierzone Janowi 
Sadowskiemu ps. „Suzin”. Jego zastępcą mianowano Jó-
zefa Woronieckiego ps. „Wrona”. Prężna praca, a także 
działalność całej szóstki w harcerstwie sprawiła, że do 
pracy konspiracyjnej przystąpiły całe drużyny harcerskie 
z terenu Piastowa. Pozwoliło to w krótkim okresie, od 
maja 1940 roku do połowy 1941 roku na utworzenie w 
Piastowie pełnych struktur wojskowych należących do 
placówki „Jowisz” pozwalających  utworzyć 7 kompanię. 
Liczny akces młodzieży do działań konspiracyjnych po-

zwolił na dalszą rozbudowę formacji. W ramach placówki 
„Jowisz” utworzona została samodzielna grupa kolejowa 
„Pobudka” dająca początek 3 kompanii pod dowództwem 
por. uzbrojenia Hieronima Krygiera ps. „Wolski”. Jedno-
cześnie powołano do życia Wojskową Służbę Kobiet zrze-
szającą łączniczki i sanitariuszki, aktywnie niosące pomoc 
w ulokowanych w Piastowie dwóch szpitalach przenie-
sionych z Warszawy (Szpital Dzieciątka Jezus oraz Szpital 
Zakaźny). W 1944 roku oddziały liniowe wraz ze Służbą 
Ochrony Powstania na terenie Placówki „Jowisz” liczyły 
ponad 460 żołnierzy. Działalność tej placówki była moż-
liwa dzięki współpracy piastowskiego społeczeństwa, 
gotowego nieść pomoc nawet z narażeniem własnego 
życia oraz Spółdzielni Spożywców „Społem” – organizacji, 
która mogła legalnie działać i finansować działania mili-
tarne oraz gospodarcze struktur państwa podziemnego, 
którego zarząd tejże komórki był członkiem.

D. Dalecki
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Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce 
na Twoje ogłoszenie!

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

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

Samotny mężczyzna, l. 33, pozna (również samotną) kobie-
tę, l. 30-40. Kilka słów o mnie: inteligentny, dowcipny, nieza-
leżny. kontakt: randkapiastow@gmail.com

Studnie, tel. 601 231 836

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

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

USŁUGI

Ogłoszenia drobne

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

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Kupię segment w Piastowie 60-90m²: Tel.512-773-257

NIERUCHOMOŚCI

OSOBISTE

ogłoszenie zamówione

ogłoszenia / komunikaty
7www.czaspiastowa.plBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

reklama

reklama

reklama
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kultura

18 sierpnia o godz. 14. zapra-
szamy na kolejny spacer z cyklu 
Pruskoviana poświęcony historii 
Warsztatów Kolejowych na Żbiko-
wie. Tym razem po terenie daw-
nego ZNTK oprowadzą nas dr hab. 
Zbigniew Tucholski oraz mgr inż. 
Stefan Fuglewicz. Spotykamy się 
przy Muzeum Dulag 121.
 Na terenie dawnych Warszta-
tów Kolejowych na Żbikowie obok 
nowoczesnych hal znajdziemy bu-
dynki z XIX i XX wieku, które są po-
zostałościami po kolejowej prze-

 Cmentarz Wojskowy na Powąz-
kach jest największym i najważ-
niejszym pomnikiem historycz-
nym w Warszawie. Leżą tu bowiem 
prochy ludzi, którzy przelali krew 
za najważniejsze sprawy polskie 
w XIX i XX wieku. Jest jak otwarta 
księga historii Polski, gdzie zapi-
sano grobami dramatyczne wyda-
rzenia. 
 W 74. rocznicę Powstania War-
szawskiego zapraszamy na  spa-
cer, którego celem jest zaprezen-
towanie historii powstańczych 
oddziałów oraz ich żołnierzy, 
poległych w walkach w Warsza-
wie, pochowanych na Cmentarzu 
Wojskowym. Spacerując wśród 
kwater oddamy hołd oddziałom, 
batalionom i zgrupowaniom po-
wstańczym. Spacer obejmie takie 
miejsca jak kwatery oddziałów Po-
wstania Warszawskiego, pomniki 
ku czci Powstania, a także poje-
dyncze groby żołnierzy oraz groby 
symboliczne. 
 Przy każdej kwaterze, prze-
wodnik Karol Karasiewicz opo-
wie o walkach, jakie odbywały się 
w danej dzielnicy, przedstawi naj-
ważniejsze wydarzenia z 63. dni 
walk, a także zaprezentuje sylwet-
ki bohaterów walczącej Warszawy.
 Spacer potrwa około 2,5 – 3  go-
dzin. 

dzielę, 19 sierpnia o godz. 15. 
przy głównej bramie Cmentarza 
Wojskowego od strony ulicy Po-
wązkowskiej. Spacer poprowadzi 
przewodnik Karol Karasiewicz.

 W 74. rocznicę Powstania War-
szawskiego zapraszamy na spa-
cer historyczny po wojskowych 
Powązkach szlakiem powstańczej 
Warszawy. Spotykamy się w  nie-

 Serdecznie zapraszamy do 
Muzeum Dulag 121 gdzie od 1 
sierpnia do 4 września 2018 r. bę-
dzie prezentowana wystawa „817. 
Poznaj tę historię” przygotowana 
z okazji Dnia Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej przez Muzeum Wsi 
Kieleckiej oraz Instytut Pamięci 
Narodowej – Oddział w Kielcach. 
Wystawę można oglądać w godzi-
nach otwarcia Muzeum.
 W granicach współczesnej 
Polski znajduje się 817 wsi, które 
zostały dotknięte rozmaitymi for-
mami represji w czasie II wojny 
światowej. Terror niemiecki na 
tych terenach nasilał się między 
innymi, gdy prowadzono wzmo-
żony sabotaż dostaw kontyngen-
towych, stawiano opór wobec 
wyjazdów na roboty przymusowe 
do Niemiec, czy też gdy podejmo-
wano inicjatywy pomocowe dla 
Żydów. Represje groziły też tym, 
którzy byli zaangażowani w walkę 
zbrojną lub działalność polityczną 
w strukturach Polskiego Państwa 

Podziemnego. Jedną z najbardziej 
brutalnych form represji, których 
doświadczyły polskie wsie, były 
pacyfikacje – mordy na miesz-
kańcach, grabienie mienia i nisz-
czenie zabudowań. Dotknęły one 
setek wsi i dziesiątek tysięcy ludzi. 
Za  każdą akcją, kryje się historia 
naznaczona cierpieniem: przebieg 
tragicznych wydarzeń, losy miesz-
kańców spacyfikowanych wsi 
i próba odbudowy po pacyfikacji.
 Wystawa Muzeum Wsi Kie-
leckiej i kieleckiego oddziału IPN 
przedstawia historię wsi polskiej w 
czasie II wojny światowej – walki, 
działalność Armii Krajowej i  Pol-
skiego Państwa Podziemnego, 
funkcjonowanie niemieckich obo-
zów, a także pacyfikacje, represje 
i przesiedlenia ludności wiejskiej.
 

szłości tego obszaru. Dwaj znawcy 
i badacze kolejnictwa oraz fortyfi-
kacji, a także specjaliści w  zakre-
sie ochrony i konserwacji zabyt-
ków, oprowadzą nas po terenie 
dawnych Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego i opowiedzą 
o  zabytkowych obiektach znajdu-
jących się na tym terenie.
 Uczestnicy spaceru będą mogli 
poznać historię dawnych warszta-
tów Drogi Żelaznej Warszawsko-
-Wiedeńskiej na Żbikowie, spoj-
rzeć na ich relikty z perspektywy 

historii kolejnictwa i fortyfikacji. 
W trakcie spotkania omówione 
zostaną także zagadnienia kon-
serwatorskie związane z ochroną 
zabytkowych obiektów dawnych 
warsztatów. Będzie okazja dowie-
dzieć się, jak wiele cennych zabyt-
ków mamy na terenie naszego 
miasta i jaką mają historię.

Dawne warsztaty kolejowe w Pruszkowie jako zabytek 
techniki i architektury przemysłowej – spacer historyczny

Powstańcze Powązki – spacer historyczny

Wystawa w Muzeum Dulag

Szlakiem historii

817. Poznaj tę historię

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

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

Słońce zapewnia nam nie tyl-
ko piękny kolor skóry, ale przede 
wszystkim wpływa na dobre 
samopoczucie przez cały rok - 
w  końcu to promienie słoneczne 
są najlepszym źródłem witaminy 
D.  Jest ona niezbędna dla prawi-
dłowego rozwoju i ciągłej odbu-
dowy kości, korzystnie wpływa 
na układ nerwowy: obniża ryzyko 
depresji, a  nawet sprzyja budo-
wie masy mięśniowej i sile mięśni. 
Mimo tego, że wystawianie ciała 
na działanie promieni słonecznych 
w zbyt dużej ilości i bez odpowied-
niego zabezpieczenia w postaci 
kremów z filtrami, może być bar-
dzo niebezpieczne dla zdrowia, 
jest wielu zwolenników opaleni-
zny. Warto więc bezpośrednio 
po zakończonym urlopie podjąć 
działania, za pomocą których moż-
liwe będzie utrwalenie opalenizny. 
Dzięki nim skóra przez długi czas 
będzie wyglądać na lekko muśnię-
tą słońcem. 

Pielęgnacja od zewnątrz

Przede wszystkim należy uni-
kać długich, gorących kąpieli. 
Woda niestety sprzyja wysuszaniu 
skóry, a to z kolei spowoduje szyb-
sze schodzenie opalenizny. Zdecy-
dowanie lepszym rozwiązaniem 
są krótkie i letnie prysznice, które 
nie będą miały negatywnego wpły-
wu na koloryt skóry. Przynajmniej 
raz w tygodniu należy stosować 
peeling cukrowy. Wiele osób oba-
wia się, że wówczas może nastąpić 
złuszczanie opalenizny, jednak 
w  trakcie takiego zabiegu usuwa-
my jedynie obumarłe komórki 
naskórka. Skóra zrobi się delikat-
nie jaśniejsza, ale będzie gładsza, 
a jej koloryt będzie wyrównany. 
Opalenizna nie tkwi bowiem w na-
skórku, a w skórze właściwej, więc 
nie należy obawiać się jej zatarcia. 

Wbrew przeciwnie – dzięki złusz-
czaniu wysuszonego naskórka 
brązowy kolor uwidoczni się i po-
zostanie na dłużej. 

Najważniejszy etap wspoma-
gający zachowanie opalenizny 
na długo po zakończonym urlopie 
polega na nawilżaniu skóry. Bez-
pośrednio po wakacjach wskaza-
ne jest stosowanie balsamów do-
głębnie nawilżających skórę, które 
w składzie zawierają substancje, 
takie jak ekstrakt z  aloesu, glice-
rynę, mocznik, kwas hialuronowy 
czy kolagen. Przed ich zakupem 
koniecznie należy zapoznać się 
ze  składem preparatu, tak by 
upewnić się, czy zawarte są w nim 
również aminokwasy lub cerami-
dy, które skutecznie regenerują 
naskórek po letnich ekspozycjach 
na promienie słoneczne. Specja-
liści kosmetolodzy polecają także 
stosowanie balsamów brązują-
cych, które w subtelny sposób 
pogłębiają kolor opalenizny, a jed-

nocześnie pielęgnują skórę. Wy-
starczy, że będziemy je aplikować 
na skórę bezpośrednio po wie-
czornej kąpieli.

Dieta od wewnątrz

W tym przypadku sprawdzają 
się suplementy diety bogate w be-
ta-karoten. Ten silny przeciwutle-
niacz chroni przed postępującymi 
procesami starzenia, a jednocze-
śnie zapewnia skórze letni, złocisty 
koloryt. Zmniejsza on wrażliwość 
na promieniowanie UV, przez 
co  nazywany jest także natural-
nym filtrem. Chroni przed plama-
mi i przebarwieniami, które często 
pojawiają się na naszej skórze 
po opalaniu. Wskazane jest rów-
nież regularne spożywanie soków 
marchwiowych oraz innych pro-
duktów bogatych w beta-karoten, 
takich jak wspomniana marchew-
ka, pomidory, papryka ale także 
morele czy mango. Dla uzyskania 
lepszego efektu, można także sko-
rzystać z suplementów.

Warto również mieć na uwa-
dze regularne nawadnianie orga-
nizmu. Każda komórka i tkanka 
w naszym ciele składa się z wody. 
To składnik, bez którego żaden 
z  organizmów żywych nie jest 
w  stanie przeżyć. Dzięki wodzie 
skóra jest dobrze nawilżona, gład-
ka i napięta. To z kolei zwiększa 
trwałość opalenizny. Dlatego każ-
dego dnia należy wypijać ok. 2,5 
l  wody mineralnej. Wspominali-

śmy o tym w jednym z poprzed-
nich artykułów, ale w utrzymujące 
się upały warto o tym przypo-
mnieć. W codziennej diecie zaś, 
warto uwzględnić spożycie pro-
duktów bogatych w kwasy tłusz-
czowe omega-3, które warunkują 
prawidłowy poziom nawilżenia 
i natłuszczenia skóry. Powinno się 
zadbać o to, aby w codziennym 
menu znalazły się produkty, takie 
jak łosoś, makrela, awokado, orze-
chy oraz oleje roślinne. 

Zrezygnuj z używek. Nawet, je-
śli będziesz intensywnie nawilżać 
skórę od zewnątrz to i tak twoja 
skóra stanie się sucha i matowa 
przez nadmierne palenie papie-
rosów. Regularne picie alkoholu 
także wpływa na wygląd skóry i nie 
sprzyja utrzymaniu opalenizny na 
tak długo, jak oczekujesz.

Jak więc widać przy odrobinie 
chęci i starań można zachować 
brązowy odcień skóry na długie 
tygodnie i jeszcze zimą oglądać 
opaleniznę nie tylko na zdjęciach 
z urlopu, ale także na skórze.

Tegoroczne lato zapewniło nam wspaniałą pogodę. Mimo, że 
powoli zbliża się kalendarzowa jesień, to najnowsze prognozy 
zapewniają, że słońcem będziemy mogli cieszyć się jeszcze długo. 
Koniec lata nie musi więc być równoznaczny ze stosunkowo szybkim 
przybraniem przez skórę odcienia bladości. Istnieją sposoby na to, 
aby przedłużyć trwałość opalenizny na długi czas.

Czas utrwalić opaleniznę

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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przyroda

Jesteśmy na półmetku wakacji. 
Część z nas wróciła już z wyjazdów 
inni się dopiero przygotowują. 
W  tym roku pogoda dopisuje wy-
jątkowo. W Polsce temperatury 
biją rekordy, więc możemy poczuć 
się jak na tropikalnych wyspach. 
Na pamiątkę udanego wyjazdu 
do domu przywozimy różne rze-
czy. Bardzo często zdarza się, 
że  przywozimy słoik miodu. Pięk-
ną, bursztynową, ciepłą, lejącą się 
słodycz, która powstaje poprzez 
przetwarzanie nektaru kwiatowe-
go roślin miododajnych, a także 
niektórych wydzielin występu-
jących na liściach drzew. Płynna 
postać miodu to patoka, a skrysta-
lizowana to krupiec. Jak wszyscy 
wiemy, pszczoły gromadzą miód 
w plastrze, gdzie dojrzewa. I tak 
w zależności od surowca z jakiego 
powstał, wyróżniamy miody:

- spadziowe
- nektarowe
- mieszane.
Znosząc do ula nektar kwia-

towy lub spadź, pszczoły w swo-
im przewodzie pokarmowym 
pod wpływem enzymów i kwasu 
mrówkowego, sacharozę prze-
kształcają w glukozę i fruktozę.

Znaczący wpływ na smak i aro-
mat miodu mają olejki eteryczne 
pochodzące z nektaru. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na smak 

mają kwasy organiczne (gluko-
zowy, jabłkowy, cytrynowy). Na-
tomiast na barwę mają wpływ 
barwniki, głównie beta-karoten 
i ksantofil.

W miodzie, bardzo ważną rolę 
spełniają enzymy pochodzące 
z  gruczołów ślinowych pszczół. 
To  dzięki nim zachodzi reakcja 
prowadząca  do  powstania nad-
tlenku wodoru- związku o właści-
wościach antyseptycznych.

Miód zawiera też niewielkie 
ilości mikroelementów np: potasu, 
chloru, fosforu, magnezu, żelaza. 
Posiada też niewielki ilości wita-
min między innymi - A, B, B2, B6, 
B12, C.

Ważnym składnikiem miodu 
są ziarna pyłku roślin, z których zo-
stał zebrany. Mówi nam o odmia-
nie, pochodzeniu a także o tym, że 
miód jest naturalny, a nie sztucz-
ny.

Dominujący udział cukrów 
prostych decyduje o jego wartości 
energetycznej. Wartość kalorycz-
na 100 gramów miodu to około 
330 kcal.

Co to jest spadź? Jest to lepka, 
słodka wydzielina występująca 
głównie latem w postaci kropelek 
na drzewach. Wydzielają ją mszy-
ce i czerwce, które wysysają soki 
z młodych pędów i liści. Spadź 
w Polsce nie występuje corocznie, 

Sekrety prawdziwego miodu

Barbara Lipieta
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wiec miód spadziowy jest jednym 
z droższych.

W Polsce występują dwa ro-
dzaje miodu spadziowego. Spadź 
liściasta  pochodzi z drzew liścia-
stych, najczęściej z lipy, brzozy, 
dębu. Natomiast spadź iglasta, jak 
sama nazwa mówi, z drzew igla-
stych, najczęściej sosna, świerk, 
modrzew. Miód spadziowy o ciem-
nym kolorze z odcieniem zielon-
kawym (spadź iglasta) ma bar-
dzo delikatny żywiczny posmak. 
Sprawdza się w schorzeniach dróg 
oddechowych, przewodu pokar-
mowego, chorobach serca a na-
wet nerwicy.

Miód spadziowy o ciemno-żół-
tym odcieniu (spadź liściasta) ma 

specyficzny posmak i nie każdemu 
smakuje. Polecany jest przy cho-
robach nerek i dróg moczowych, 
a także na wątrobę i drogi żółcio-
we.

Miody nektarowe (kwiatowe), 
pochodzą najczęściej z nektaru 
różnych roślin. Pszczelarze potra-
fią jednak uzyskać miody odmia-
nowe z wielką przewagą nektaru 
jednej rośliny. Zbiera się go tuż 
po przekwitnięciu rośliny mio-
dodajnej  i nadaje się mu nazwę 
pochodzącą od tej rośliny. Takim 
przykładem są miody:

- rzepakowy: ma jasno-żółtą 
barwę mocny zapach rzepaku, 
łagodny smak i szybko się krysta-
lizuje. Łagodzi schorzenia wątro-
bowe, łagodzi stany zapalne dróg 
żółciowych, polecany w chorobach 
układu krążenia i nadciśnieniu.

- lipowy: ma złoto-żółty od-
cień, silny zapach kwiatu lipy, 
smak ostry z nutką goryczy. Ła-
godzi stany depresyjne, niepokój 
i bezsenność, działa przeciwzapal-
nie i przeciwgorączkowo, polecany 
przy zapaleniu dróg oddechowych 
i w cukrzycy.

- akacjowy: ma kolor kremo-
wy, lekki zapach kwiatu akacji, 
mdły, delikatny smak. Polecany 
dla diabetyków, pomaga złagodzić 
zaburzenia trawienia i kłopoty żo-
łądkowo jelitowe.

- gryczany: o ciemnoherba-
cianej barwie czasem nawet bru-
natny, o zapachu kwiatu gryki 
i o zdecydowanym ostrym smaku. 
Polecany w stanach zmęczenia 
fizycznego i psychicznego, ko-
rzystnie wpływa na pamięć, łago-
dzi napięcie, objawy nadciśnienia 
i  miażdżycy, stany zapalne sta-
wów, sprzyja regeneracji tkanki 
kostnej.

- wielokwiatowy: ma jasno-
kremowy kolor i smakiem przy-
pomina pszczeli wosk. Jest wyso-
kokaloryczny, lecz lekkostrawny. 
Stosowany w chorobach serca, 
nadciśnieniu, łagodzi alergie, ast-

mę, katar sienny, łagodzi nerwice 
i depresje, wycisza.

- wrzosowy: ma odcień od ja-
snobrązowego do czerwonobru-
natnego, łagodny w smaku o kon-
systencji ciągnącej się galaretki. 
Stosowany w chorobach wątroby 
i dróg żółciowych, zwiększa odpor-
ność, chroni przed zakażeniami, 
leczy stany zapalne jamy ustnej 
i gardła, pomocny w schorzeniach 
nerek i dróg moczowych a także 
w leczeniu prostaty.

Miód ulega krystalizacji. To na-
turalny proces zachodzący w każ-
dym miodzie i zależy od pożytku 
z jakiego został wyprodukowany. 
Stopień dojrzałości też ma wpływ 
na krystalizację. Krystalizacja nato-
miast nie ma wpływu na jego skład 
i wartości odżywcze.

Nigdy nie zalewamy miodu go-
rącą wodą! Optymalna temperatu-
ra cieczy to 40 stopni. W wyższej 
temperaturze miód traci swoje 
zdrowotne właściwości.

Miód dodany do zimnej wody 
i odstany przez minimum 10 go-
dzin, wykazuje działanie antybio-
tyczne, kilkukrotnie silniejsze niż 
miód zjedzony prosto ze słoika. 

O dobroczynnych właściwo-
ściach miodu wiemy dużo, lecz 
musimy wiedzieć, że nigdy nie po-
dajemy miodu dzieciom poniżej 
pierwszego roku życia. Miód może 
zawierać przetrwalniki jadu kiełba-
sianego, co stanowi zagrożenie dla 
zdrowia i życia malucha. Dla dzieci 
starszych i dorosłych nie stanowi 
on zagrożenia.

Miód od dawna służył pielę-
gnacji urody. Znane są jego warto-
ści nawilżające i  rozjaśniające. 

Jeśli słoik miodu zagości w Wa-
szym domu i nie wykorzystacie 
go, to przechowywany w tempe-
raturze 10 stopni, szczelnym sło-
iku i ciemnym miejscu, możecie 
go przechowywać nawet 20 lat.

Lipowy, gryczany a może spadziowy?

reklama



Niedziela 19 sierpnia 2018 
roku przejdzie do historii piastow-
skiego sportu. Tego dnia o  godz. 
16.00 na stadionie miejskim przy 
Al. Tysiąclecia rozpocznie się mecz 
I ligi piłki nożnej kobiet, w którym 
zagrają PKS Piastovia - ZAP Pia-
stów i Sztorm Gdańsk.  To pierw-
szy mecz rozgrywany na tak wy-
sokim szczeblu ogólnopolskich 
rozgrywek z udziałem drużyny 
z Piastowa. 

Na kilka dni przed historycz-
nym wydarzeniem redakcja Czasu 
Piastowa rozmawia z  Prezesem 
PKS Piastovia - ZAP Piastów, Rafa-
łem Maletką.

Czas Piastowa: Panie Preze-
sie, jak to jest kierować takim klu-
bem jak Piastovia, który po zaled-
wie siedmiu latach od powstania 
awansował tak wysoko w rozgryw-
kach piłki nożnej kobiet?

Rafał Maletka: Bardzo przy-
jemnie jest kierować klubem, któ-
ry zrzesza tak ambitne dziewczy-
ny, uprawiające dość nietypowy 
jak na polskie realia sport. Widząc 
takie zaangażowanie, pracę na 
treningach, ja i Zarząd musimy 
stanąć na wysokości zadania, żeby 
zapewnić naszym piłkarkom jak 
najlepsze warunki pod każdym 
względem. 

Nasz klub działa na jasnych 
zasadach, strategiczne decyzje są 
podejmowane wspólnie i w poro-
zumieniu. Dużą role odgrywa tre-
ner Jacek Sękowski. On jest przez 
nas traktowany nie tylko jako 
trener, ale również jako człowiek 
z doświadczeniem, który daje nam 
wsparcie i dużo wnosi do codzien-
nych działań klubu. Zresztą każda 
osoba działająca w klubie wnosi 
dużą role w jego funkcjonowanie. 

Pierwsza kolejka I ligi (grupa północna) 
pilki nożnej kobiet sezonu 2018/19

Ja jestem tylko prezesem [śmiech], 
sam niewiele mogę zdziałać. Dlate-
go cieszę się, że są ze mną Włodzi-
mierz Golfert, Aneta Dąbrowska, 
Jacek Górski i Michał Niemirski. 
Dziękuję za ich wsparcie.

C.P.: Jakie są Pana oczekiwa-
nia i plany na ten sezon i… kolejne 
lata?

R.M.: Plan na ten sezon to śro-
dek tabeli oraz zadomowienie się 
na stałe w rozgrywkach pierwszej 
ligi. Plany na przyszłość są ambit-
ne. Chcemy na 10 lecie istnienia 
klubu awansować do ekstraklasy, 
czyli najwyższej klasy rozgrywko-
wej.

C.P.: Rozmawialiśmy kilka dni 
temu z trenerem Piastovii Panem 
Jackiem Sękowskim. Jest dobrej 
myśli, bo udało się zrealizować  za-
łożone plany treningowe, drużyna 
została wzmocniona nowymi za-
wodniczkami i panuje w niej bar-
dzo dobra atmosfera.

R.M.: Atmosfera to podstawa, 
żeby coś osiągnąć. Nie wyobrażam 
sobie działać tam , gdzie ludzie nie 
potrafią się ze sobą dogadać i są 
dla siebie nietolerancyjni. Myślę, 
że wiele dziewczyn, przychodząc 
grać do naszego klubu, brało pod 
uwagę ten aspekt jako jeden z naj-
ważniejszych.

C.P.: Wiemy, że Pana „oczkiem 
w głowie” jest Piastowska Akade-
mia Piłkarska, czyli szkółka dziew-
częca Piastovii. Jak powstała PAP i 
czy jej wychowanki pokażą się już 
w tym sezonie na boiskach I ligi?

R.M.: Pomysł założenia Aka-
demii pojawił się w mojej głowie, 
kiedy byłem jeszcze dyrektorem 
sportowym Piastovii. W jej za-
łożeniu pomógł mi obecny Bur-
mistrz Miasta Piastowa, któremu 

PKS Piastovia-ZAP Piastów w I lidze piłki nożnej kobiet
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od razu spodobał się ten pomysł. 
To człowiek, który lubi takie spo-
łeczne działania. Na początku nie 
było łatwo... Na pierwszy trening 
przyszły 3 dziewczynki [śmiech]. 
Na szczęście szybko pojawiły się 
nowe adeptki, chcące uprawiać 
ten sport i maszyna ruszyła. Na 
dzień dzisiejszy Akademia zrzesza 
ponad 30 dziewczynek w różnych 
grupach wiekowych. Prowadzi ją 
jedna z naszych piłkarek, Katarzy-
na Janiec, której pomaga dyrektor 
Jacek Górski. Mam wyrzuty sumie-
nia, że w trakcie poprzedniego 
sezonu trochę zaniedbaliśmy roz-
wój Akademii, ale myślę że w tym 
sezonie uda nam się to nadrobić i 
zaczniemy wspólnie działać nad jej 
przyszłością. 

C.P.: Dziękujemy i życzymy 
Panu i  Piastovii realizacji planów i 
wielu sukcesów sportowych.

R.M.: Również dziękuję za roz-
mowę. Pozdrawiam wszyskich ki-
biców piłki nożnej i zapraszam na 
nasze mecze. 

sport
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Sezon, jakiego jeszcze nie było!

Agnieszka Boćkowska
Aleksandra Bordziakowska 

Beata Cabaj
Beata Chapska

Aneta Dąbrowska
Dominika Gomółka

Anna Goś
Anna Grudzińska
Katarzyna Janiec

Marta Kaczmarczyk
Karolina Kornet
Rozalia Korycka

Izabela Król
Gabriela Kuczyńska

Dorota Mitrus
Paulina Należyta

Agata Pęczek
Wioleta Reszka
Kinga Rosłonek

Liliana Sidło
Karolina Urbanowicz

Iga Zbrzeźniak
Aleksandra Zubrzycka

Nowe zawodniczki:
Agnieszka Boćkowska (AKS Zły Warszawa), Marta Kaczmarczyk (AKS 
Zły Warszawa), Gabriela Kuczyńska (EKO Sport Białystok), Karolina 
Urbanowicz (Olimpico Malbork), Aleksandra Zubrzycka (Helios Biały-
stok), Rozalia Korycka (Calgary), Karolina Kornet (KU AZS UW Warsza-
wa), Agata Pęczek (Start Otwock).

Odeszły z zespołu:
Monika Wasil, Urszula Wasil, Marta Czartoryska, Karolina Dunajew-
ska, Katarzyna Figat.

Sponsorzy klubu: Miasto Piastów, ZAP Sznajder Batterien S.A., 
Prodmax, Grupa Creative

Partnerzy medialni: TEL-KAB, Czas Piastowa, Głos Pruszkowa, 
POP Radio, ipiastow.pl.
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18.08 godz. 
12:30

Praga Warszawa -
KS Raszyn

18.08 godz. 14 Polonia Środa Wielkopol-
ska - UKS SMS II Łódź

19.08 godz. 11 KKP Stomil Olsztyn - 
Unifreeze Górzno

19.08 godz. 16 Piastovia Piastów - 
Sztorm Gdańsk

19.08 godz. 18 KKP Bydgoszcz - 
Medyk II Konin

30.09 godz. 15 Kotwica Kórnik - 
Lechia Gdańsk

PKS Piastovia – ZAP Piastów - informacje o klubie

Rok założenia: 2011
Barwy: żółto-niebiesko-czerwone
Kontakt: tel. 508 151 551, 696 699 855, tel/fax 22 2542103                                                                                                  
e-mail: piastovia.piastow@gmail.com

Zarząd klubu:
Rafał Maletka – Prezes
Włodzimierz Golfert – Wiceprezes
Leopold Niemirski – Wiceprezes
Jacek   Górski – Dyrektor sportowy
Aneta Dąbrowska - Sekretarz

Kadra trenerska:
Jacek Sękowski - I Trener
Małgorzata Dubielecka – asystent
Marcin Bladowski – asystent
Kierownik drużyny - Daga Wach

Kadra PKS Piastovia - ZAP Piastów
na rundę jesienną I ligi sezonu 2018/19:
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Roszady kadrowe w Piastovii – Zap Piastów

Nowe twarze Piastovii
 Już od początku lipca nasze 
zawodniczki rozpoczęły przygoto-
wania do rozgrywek w I lidze piłki 
nożnej kobiet. Wobec trwającego 
remontu płyty boiska na stadio-
nie MOSIR-u, drużyna korzystała 
w ramach treningu z pomocy KS 
Przyszłość Włochy oraz Orlika przy 
Gimnazjum nr 2.
 Z zespołu odeszły dwie czoło-
we zawodniczki – siostry Monika 
i Urszula Wasil. Monika zmieniła 
grę na trawie na futsal, zaś Ur-
szula powróciła po zakończeniu 
wypożyczenia do zespołu Mistrza 
polski, Górnika Łęczna. Ponadto 
wychowanka Piastowskiej Akade-
mii, Marta Czartoryska wybrała 
naukę w Łodzi w tamtejszym SKS-
-ie. Prawdopodobnie nie ujrzymy 
w drużynie jesienią Pauli Należy-
tej, która przechodzi okres reha-
bilitacyjny po zerwaniu wiązadeł w 
kolanie.
 Dlatego też zarząd klubu przy 
ogromnym wsparciu Prezesa ZAP 
Sznajder Batterien S.A, Lecha 
Sznajdera zmuszony został do po-
szukiwania nowych twarzy, celem 
wzmocnienia zespołu. Na  dzień 

dzisiejszy pozyskano z AKS Zły 
Warszawa dwie reprezentantki 
Polski drużyny niedosłyszących: 
Agnieszkę Boćkowską oraz Mar-
tę Kaczmarczyk. Ponadto zespół 
zasiliły 17-letnia Gabrysia Kuczyń-
ska z  Eko Sport Białystok, która 
od września br. będzie uczęszczać 
do LO im. A. Mickiewicza w Piasto-
wie oraz Aleksandra Zubrzycka 
z  Heliosu Białystok. Na zasadach 

wolnego transferu przyszły Karoli-
na Urbanowicz z Olimpico Malbork 
oraz Dominika Gomółka grająca 
w niższych ligach woj. Lubuskiego 
– obie dziewczyny są studentkami 
WAT-u Warszawa. Listę transfero-
wą zamykają Karolina Kornet z KU 
AZS UW Warszawa oraz Rozalia 
Korycka z przeszłością w druży-
nach młodzieżowych Kanadyjskie-
go Calgary. Prowadzone są dalsze 
rozmowy z kilkoma czołowymi pił-

karkami woj. mazowieckiego, któ-
re być może skuszą się do gry pod 
skrzydłami sztabu szkoleniowego 
trenera Jacka Sękowskiego. 
 13 sierpnia na stadionie Znicza 
Pruszków rozegrany został ostatni 
sparing. Piastovia pokonała AKS 
Zły Warszawa 6:0 (3:0). Trzy bram-
ki zdobyła Beata Cabaj, a po jednej 
- Marta Kaczmarczyk, Izabela Król 
oraz Aleksandra Bordziakowska.

 Nasza drużyna pierwszoligowe 
spotkania rozpocznie 19 sierpnia 
o godz. 16.00 na własnym obiek-
cie z silną drużyną KS sztorm AW-
Fis Gdańsk. Tydzień później, 26 
sierpnia o godz. 16.00 rozegrany 
zostanie mecz z Kotwicą Górnik.
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Włodzimierz Golfert


