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Bezpieczni i odpowiedzialni

fot. Urząd Miejski w Piastowie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, od 16 kwietnia wprowadzono
obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Z nielicznymi
wyjątkami, nakaz ten dotyczy wszystkich osób powyżej 4 roku życia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i dbając o ich bezpieczeństwo,
Urząd Miasta Piastowa zorganizował dystrybucję bezpłatnych maseczek
ochronnych. Trafią one do wszystkich piastowian objętych obowiązkiem ich
noszenia.

Obowiązek zakrywania ust
i nosa wprowadzony został na
mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020
roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, naka-

zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co
do zasady dotyczy on wszystkich
osób przebywających w Polsce,
od dnia 16 kwietnia do jego odwołania. Rozporządzenie przewiduje tu jednak pewne wyjątki.

Zwolnione z zakrywania twarzy
zostały m.in. dzieci, które nie
przekroczyły 4 roku życia, osoby mające problemy z oddychaniem, osoby poruszające się
samochodem, jeśli podróżują
sami, bądź wyłącznie z domowreklama

nikami, jak też pracownicy przebywający w zakładach pracy pod
warunkiem braku bezpośredniego kontaktu z klientami i przy
zachowaniu pozostałych zasad
bezpieczeństwa. Podobne regulacje i zalecenia wprowadzone
zostały w wielu innych krajach.
Choć kwestia noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich ludzi budzi nadal wiele kontrowersji, coraz większa grupa
badaczy i ekspertów w dziedzinie wirusologii uważa krok ten
za słuszny i istotny dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa SARS-CoV-2. Swoje początkowo sceptyczne stanowiska wobec powszechnego
obowiązku zakrywania twarzy
zrewidowała już Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Europejskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC), jak też
jego amerykański odpowiednik
z Atlanty – CDC. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu we współpracy z lokalnym
oddziałem WHO opublikowała
zaś w szanowanym czasopiśmie
naukowym „Nature Medicine”
ciekawą pracę dowodzącą skuteczności masek chirurgicznych,
jako środka ochrony przed zakażeniami wirusami sezonowej
grypy, jak też koronawirusami.
W jaki sposób powszechne
stosowanie maseczek w miejscu publicznym pomaga w walce
z pandemią SARS-CoV-2? Odpowiedź przynosi nam znajomość
mechanizmu rozprzestrzeniania
się tego groźnego wirusa. Do
zakażenia dojść może przede
wszystkim drogą kropelkową.
Wystarczy do tego maleńka cząsteczka śliny uwalnianej w postaci mgiełki przy kasłaniu, czy
kichaniu przez osobę zakażoną.
dokończenie artykułu - str. 2

w numerze
Licealni dobroczyńcy
Na początku listopada 2019 roku
grupa składająca się z sześciu
uczniów naszego liceum, w tym
mnie, podjęła współpracę z grupą wolontariuszy „Anioły z Lubartowa”
Czytaj - str. 5

Aktywność fizyczna
w domu
W dobie zagrożenia koronawirusem i licznych ograniczeń
w przemieszczaniu się, zachęcamy wszystkich do dbania o swoją
sprawność i dobre samopoczucie bez wychodzenia z domu.
Czytaj - str. 11

Kotki, które nie miauczą
Wierzbowe bazie to symbol wiosny i Wielkanocy. Pojawiają się
na wierzbach już od początku
marca.
Czytaj - str. 12

Kultura na kwarantannie
W dobie pandemii wszyscy
szczególnie dbamy o higienę ciała oraz stosujemy się do restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.
A co z higieną umysłu? Przedstawiamy przegląd wydarzeń online, które umilą wam majówkę,
a przede wszystkim pomogą nie
zwariować w czasach lockdownu.
Czytaj - str. 14
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wydarzyło się w Piastowie

może okazać się to wyrokiem
śmierci.
W reakcji na wprowadzony
obowiązek zakrywania twarzy
i nosa, wiele gmin podjęło działania mające na celu zaopatrzenie mieszkańców w potrzebne
maseczki. Wśród nich znalazł się
również Piastów. Od 17 kwietnia
w naszym mieście trwa akcja dystrybucji maseczek zorganizowana
przez Urząd Miasta. Dodatkowo
tego samego dnia przy ul. Wysockiego (przy sklepie Biedronka) usytuowany został pierwszy
„maseczkomat”,
wyposażony także w inne środki
ochrony osobistej. Drugi tego
typu
automat
ma pojawić się
niebawem w południowej części
miasta.
W pierwszych
dniach miejskiej
akcji
maseczki
ochronne trafi-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

ły do osób z grupy największego
ryzyka – do seniorów oraz osób
przewlekle chorych. Obecnie
prowadzona jest dystrybucja
wśród pozostałych piastowian
zobowiązanych przepisami do
ich noszenia. Do akcji włączyli
się liczni wolontariusze, harcerze
z piastowskiego Hufca ZHP im.
A. Kamińskiego oraz druhowie
z naszej OSP, a od 24 kwietnia pomocną dłoń wyciągnęli również
żołnierze 65 Batalionu Lekkiej

fot. Urząd Miejski w Piastowie
mat. WHO

Anthony Fauci, światowej sławy
amerykański wirusolog i ekspert
w dziedzinie chorób zakaźnych
wskazuje też na ryzyko zakażenia poprzez rozmowę. Przy braku
osłonięcia twarzy, stężenie aerozolu zawierającego groźnego
koronawirusa w wydychanym
powietrzu, może być wystarczające do przeniknięcia do dróg
oddechowych drugiej, zdrowej
osoby. Stosowanie maseczek,
nawet tych nieprofesjonalnych,
uszytych np. z bawełny, znacznie
redukuje ryzyko przeniesienia
na drugą osobę zakażonych cząsteczek śliny, gdyż w większości
zatrzymają się one właśnie na
owej maseczce. Tu należy jeszcze
zwrócić uwagę na bardzo ważną
kwestie. Nie wiemy tak naprawdę
kto jest chory. Według dostępnych już badań, ogromny odsetek zakażonych osób przechodzi
koronawirusa bezobjawowo. Nie
zakrywając twarzy, mimo braku
symptomów chorobowych, możemy więc nieświadomie transmitować wirusa na inne osoby.
Dla wielu z nich, zwłaszcza dla
osób starszych i schorowanych,

fot. Urząd Miejski w Piastowie

dokończenie ze - str. 1

Piechoty WOT z Pomiechówka.
Bezpłatne maseczki dostarczane są mieszkańcom do skrzynek pocztowych. Są one wielorazowego użytku – po praniu nadal
zachowują swoje właściwości
ochronne. Pamiętajmy jednak
o właściwym ich użytkowaniu
i bezwzględnym przestrzeganiu

Agata Ziąbska
fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Grupa Creative

ogłoszenie

Mityngi AA
oraz Internetu.
W czasie trwającego stanu
epidemii i izolacji społecznej,
wspólnota Anonimowych Alkoholików udostępnia wszystkim
zainteresowanym otrzymaniem
pomocy w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, możliwość spotkań telefonicznych
i online.
Informację na ten temat można
uzyskać poprzez:
* infolinię 801 033 242 czynną codziennie w godz. 8:00-22:00,
* strony: https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line lub https://www.aa-mazowsze.pl/
Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje wszystkie
osoby, które poszukują pomocy
w zdrowieniu z uzależnienia od
alkoholu, że istnieje możliwość
kontaktów i spotkań z członkami
AA za pośrednictwem telefonu

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

dezynfekcji rąk – także przed nałożeniem maseczki na twarz oraz
po jej zdjęciu.
Choć powszechnie dostępne maseczki nie dają nam 100%
ochrony, bez wątpienia pomagają hamować rozprzestrzenianie
się koronawirusa. Żeby proces
ten był skuteczny, musimy jednak
wszyscy ściśle stosować się do
zaleceń. Nośmy maseczki w miejscach publicznych i gdy mamy
styczność z osobami spoza grona
naszych domowników. Chrońmy
siebie i innych. Bądźmy bezpieczni i odpowiedzialni.
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Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miasta Piastów

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: „Maseczki
dla Piastowa” to jedno z działań
samorządu naszego miasta podjętych w czasie obecnego stanu
epidemii. Jaki jest cel tej akcji?
Grzegorz Szuplewski: Właśnie taki jak brzmi jej nazwa.
W czasie gdy wszyscy odczuwamy pewnego rodzaju zagrożenie,
a już na pewno niepokój związany z sytuacją rozprzestrzeniania
się koronawirusa, na pierwszym
planie wszelkich działań musi
pojawić się troska o bezpieczeństwo. W przypadku władz
samorządowych jest to troska
o bezpieczeństwo mieszkańców
danej gminy. Jak wiadomo, od
16 kwietnia wszyscy mamy obowiązek używania, przebywając
w przestrzeni publicznej, masek
ochronnych osłaniających usta
i nos. Chcąc zaopatrzyć mieszkańców naszego miasta w maseczki rozpoczęliśmy 17 kwietnia akcję dostarczenia ich - w
pierwszej kolejności najstarszym
mieszkańcom Piastowa. W ciągu
kilku dni maseczki otrzymali więc
seniorzy w wieku powyżej 75 lat
i osoby przewlekle chore, które – jak wiemy – są szczególnie
narażone w obecnej sytuacji epidemicznej. Po zakupieniu kolejnych partii maseczek ochronnych
rozpoczęliśmy następny etap ich
dostarczania – tym razem wszystkim pozostałym mieszkańcom
Piastowa, którzy mają obowiązek ich używania. Już w ciągu
pierwszego tygodnia naszej akcji
maseczki otrzymało ok. 7 tysięcy osób. Nie byłoby to możliwe
bez zaangażowania harcerzy z
piastowskiego Hufca ZHP im. A.
Kamińskiego, druhów z Piastowskiej OSP i licznego grona wolontariuszy. Wszystkim serdecznie
dziękuję za tę pracę i bezinteresowną chęć pomocy. W piątek 24
kwietnia w akcję roznoszenia maseczek włączyli się także żołnierze 65 Batalionu Lekkiej Piechoty
WOT z Pomiechówka. Mamy z

ich strony deklarację ponownego
wsparcia, za co bardzo dziękuję.
Należy dodać ważną chyba informację, że wszystkie maseczki
dostarczane w ramach akcji są
wyprodukowane w Polsce, w tym
pięć tysięcy w Piastowie.
CP: Zbliża się wyznaczony
termin wyborów prezydenckich.
Jak przebiegają przygotowania
do wyborów i jak jest Pana decyzja ws. wniosku Poczty Polskiej
o udostępnienie spisu wyborców?
G.S.: Rzeczywiście, do 10 maja
czasu jest niewiele. Wypełniamy
wszystkie obowiązki proceduralne wynikające z kalendarza wyborczego, tzn. powołanie komisji,
przygotowanie lokali. Ale wszyscy działamy w sytuacji bardzo
dużej niepewności, począwszy
od samej formuły głosowania
i sposobu jego przeprowadzenia,
także terminu wyborów, który jak
wiemy budzi sporo wątpliwości
i być może zostanie zmieniony
o ile parlament zdecyduje o odmiennym niż zwykle sposobie
głosowania. To co budzi szczególny niepokój to klimat debaty politycznej wokół wyborów. Trudno
zaakceptować stan permanentnej kłótni, czasami wręcz słownej
bijatyki przedstawicieli wiodących sił politycznych. W tym stanie szkodliwego zacietrzewienia
trudno zauważyć rzetelną troskę
o dobro wspólne, która to troska
powinna być podstawą działania
odpowiedzialnego polityka. Miejmy nadzieję, że nastąpi jakieś
otrzeźwienie elit politycznych,
także dlatego, że mamy do czynienia z nadzwyczaj trudną sytuacją
w kraju. Z tego też powodu podpisałem Apel polskiego samorządu
w sprawie wyborów zawierający
w swoim zakończeniu wezwanie
do rozwagi i działania zgodnego
z prawem, w poczuciu wspólnej
odpowiedzialności za państwo.
Dokument adresowany jest do
wszystkich uczestników toczą-

cego się sporu. Sprawa wniosku
Poczty Polskiej w sprawie udostępnienia spisu wyborców jest
przejawem chaosu w sferze obowiązujących przepisów. Kierując
się zasadami obowiązującego
prawa wyborczego nie jest możliwe w obecnej sytuacji spełnienie
oczekiwania Poczty Polskiej i taką
odpowiedź instytucja wnioskująca otrzymała.
CP: Czy oswoiliśmy się już,
jako mieszkańcy, z nową sytuacją
realnych ograniczeń?
G.S.: Wiemy już, że być może
czeka nas jeszcze długi okres walki z koronawirusem. Musimy być
więc cierpliwi. W tym szczególnym czasie niezbędna jest nasza
codzienna solidarność i odpowiedzialność – za siebie i innych.
Chciałbym ponownie zaapelować
o utrzymanie pewnej dyscypliny
wewnętrznej i – jakkolwiek jest to
oczywiście męczące – stosowanie
się do ogólnych zaleceń, w tym
noszenie maseczek w przestrzeni
publicznej i respektowania przepisów porządkowych. Musimy
to czynić w trosce o dobro nas
wszystkich. Trudno. Tego właśnie
wymaga od nas poczucie odpowiedzialności. Natomiast przejawem bardzo ważnej w tym
czasie solidarności jest choćby
zwykłe zainteresowanie się sytuacją osób, które są wokół nas:
sąsiadów, znajomych, a przede
wszystkim osób starszych szczególnie narażonych w tej sytuacji.
Z pewnością są takie osoby w naszym najbliższym otoczeniu. Pamiętajmy, że szczególna sytuacja,
w której wszyscy bez wyjątku jesteśmy zagrożeni wymaga od nas
też szczególnego zachowania.
Tylko bowiem wszyscy - solidarni i odpowiedzialni - przejdziemy
przez próbę czasu, w którym żyjemy. W trosce o dobro wspólnoty
mieszkańców Piastowa staramy
się realizować niezbędne zadania stojące przed nami w tym
właśnie czasie – podchodząc do
nich elastycznie. Tak stało się
w przypadku ponownego otwarcia targowiska. Decyzja ta została
podjęta ze względu na chęć ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w żywność i środki sanitarne,
a osobom zajmującym się handlem umożliwienia wznowienia
działalności. Jak wynika z obserwacji była to dobra decyzja, bo
przy zachowaniu podstawowych
zasad bezpieczeństwa możemy
korzystać z targowiska bez obaw.
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wiadomości lokalne
ogłoszenie

ogłoszenie

729 288 094

729 288 094
ogłoszenie

Korty PTTiB

czynne JUŻ OD 4 MAJA
Zapraszamy wszystkich chętnych!
Zapisy dzieci do nauki gry i zakup abonamentów - tel. 501 135 724
Rezerwacja kortów - tel. 882 567 027 po godz.16 - tel. 22 723 75 44
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Licealni dobroczyńcy

fot. Unsplash

„Im więcej dajemy, tym więcej sami posiadamy”.

Pomoc drugiemu człowiekowi
poprzez działanie jako wolontariusz jest rzeczą, którą każdy
powinien chociaż raz w życiu
spróbować. Szczególny obowiązek mamy przede wszystkim
względem naszych rodaków, których los potraktował okrutnie,
o czym świadczą fakty zapisane
na kartach naszej historii. Jako
uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Piastowie, wraz z moimi kolegami, miałem okazję spełnić się w tej roli,
w trakcie naszego kolejnego wyjazdu dobroczynnego na Ukrainę
do Lwowa.
Na początku listopada 2019
roku grupa składająca się z sześciu uczniów naszego liceum,
w tym mnie, podjęła współpracę
z grupą wolontariuszy „Anioły
z Lubartowa”. Wszyscy uczniowie
naszego liceum przyczynili się do
zebrania dużej ilości jedzenia,
środków czystości oraz innych
przedmiotów codziennego użytku, które trafiły do potrzebujących osób ze Lwowa i okolic,
szczególnie naszych rodaków.
Ilość pozyskanego wsparcia niezwykle zaskoczyła organizatorów
wyjazdu. Jako przedstawiciele
naszej szkoły niezwłocznie wyruszyliśmy w drugą podróż na
Ukrainę w celu przetransportowania oraz dopilnowania, aby
wszystkie dary trafiły do właściwych osób. Szybko nadszedł czas
na działanie. Pierwszego dnia
odwiedziliśmy dom spokojnej
starości w Brzuchowicach, który
zaopatrzyliśmy w rzeczy najpo-

trzebniejsze do funkcjonowania
placówki. Jako wolontariusze
spędziliśmy również dużo czasu
z osobami tam przebywającymi,
aby poprzez bliskość drugiego
człowieka wnieść trochę radości
w ich życie.
Naszym głównym celem był
jednak Lwów, do którego wkrótce dotarliśmy. Odwiedziliśmy
tam miejski sierociniec i przedszkole.
Dzieci
przebywające
w tych miejscach były niezwykle
szczęśliwe z powodu naszej wizyty, uczucie towarzyszące nam
wszystkim w trakcie warsztatów
i zabawy z nimi było czymś nie do
opisania.
Kolejnym miejscem odwiedzin był lokalny oddział Caritasu,
w którym wszyscy wolontariusze
pomagali w pakowaniu świec,
z których dochód przeznaczony
był na cele charytatywne min.
pomoc ludziom z różnymi upośledzeniami psychicznymi.
Poświęcenie swojego czasu

dla drugiego człowieka to coś co
nas niezwykle kształtuje, ja sam
czuję się odmieniony po wizycie
we Lwowie.
Wsparcie naszych rodaków
nie jest tylko ograniczone do terenów położonych na wschód od
naszego kraju. Moi koledzy i koleżanki z dużym zaangażowaniem
przygotowują pomoc osobom
potrzebującym w środowisku
lokalnym. Na początku lutego
uczniowie naszego liceum, po raz
kolejny uczestniczyli w organizacji wsparcia dla pensjonariuszy
Hospicjum Onkologicznego Św.
Krzysztofa w Warszawie. Mamy
zaszczyt poinformować, że kwota
zebrana przez naszych uczniów
przekroczyła 6 000 zł. Akcję zorganizowano w Kościele Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie. 9 lutego podczas wszystkich
mszy świętych uczniowie naszego LO uczestniczyli w zbiórce
darów dla Hospicjum oraz przekazywali zainteresowanym informacje o jego działalności. Nasza
młodzież od wielu lat wspiera
pensjonariuszy Hospicjum Onkologicznego swoimi cyklicznymi
akcjami. W ostatnich miesiącach
podobne akcje organizowaliśmy
również w pozostałych piastowskich parafiach, gdzie kwoty podczas zbiórek przekroczyły kolejno
7 i 8 tysięcy złotych.
Ursynowskie Hospicjum zajmuje się opieką nad osobami
chorymi na nowotwory, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych, udziela też pomocy rodzinom w sprawowaniu
opieki nad osobami dotkniętymi
przez choroby nowotworowe
pozostającymi w domach oraz
szkoleniami lekarzy w zakresie
leczenia paliatywnego i personelu medycznego w zakresie opieki
nad chorymi na choroby nowotworowe. Hospicjum szkoli wolontariuszy do pomocy w opiece
nad chorymi przebywającymi
w Hospicjum i w domach. Jest
to miejsce, w którym pacjenci

otrzymują pomoc w ostatnich
dniach życia. W Hospicjum św.
Krzysztofa pracują ludzie z pasją
i powołaniem, cierpliwi i czuli.
Jego pracownicy są pełni empatii,
zawsze uśmiechnięci i chętni do
niesienia pomocy.
Zachęcamy wszystkich do
zaangażowania się w niesienie
pomocy chorym, potrzebującym
nie tylko wsparcia medycznego
ale również obecności drugiego
człowieka. Serdecznie dziękujemy za życzliwość i zrozumienie
parafianom, a szczególnie księżom proboszczom naszych parafii.
Nasza społeczność wielokrotnie organizowała też akcje pomocowe na rzecz krajów ubogich.
Przykładami takiego wsparcia
były cykliczne akcje pomocowe
przygotowywane dla głodujących
dzieci z Kilimarondo w Tanzanii.
Organizowane akcje połączone
były z prelekcją na temat warunków bytowania, problemów
społecznych oraz etycznych życia na najgorętszym kontynencie
przedstawił (przed wyjazdem do
Tanzanii) Salwatorianin Ks. Hieronim Siwek). Uczniowie poznali,
jak wygląda system szkolnictwa
w krajach Środkowej Afryki, w jakich warunkach żyją dzieci, jak są
wychowywane, z jakimi problemami dnia codziennego spotykają się dorośli i młodzież. Podkreślano różnice społeczne i etyczne
funkcjonowania człowieka na
kontynencie europejskim i afrykańskim. Mogliśmy usłyszeć, jak
wiele możemy nauczyć się od
siebie nawzajem i bardzo często
ocena rzeczywistości postrzegana oczami mieszkańca Czarnego
Lądu wypada korzystniej od oceny Europejczyka. Pomimo wielu
różnic powinniśmy jednak pamiętać, że warunki życia w Afryce
są bardzo trudne i nasza pomoc,
zwłaszcza dla dzieci afrykańskich,
jest niezwykle cenna.
Tanzania – kraj w Środkowo-wschodniej Afryce, jeden

reklama
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oświata
z najbiedniejszych na świecie;
podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, a ludzie (około 41
milionów) posługują się prawie
setką języków. Zjednoczona Republika Tanzanii – państwo powstałe z połączenia dawnych
kolonii brytyjskich: Tanganiki
oraz brytyjskiego Zanzibaru, co
symbolizowała nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw obu
krajów TAN+ZAN.
Muszę podkreślić, że moje
koleżanki i koledzy w zakresie
wsparcia i zaangażowania wykazują się ponadprzeciętną inicjatywnością. Samorząd Uczniowski
naszego LO organizował też wielokrotnie akcje pomocowe dla
Domu Samotnej Matki w Brwinowie, warszawskich domów dziecka czy podopiecznych Domu Jana
Pawła II. Świetlicy środowiskowo – integracyjnej w Piastowie.
Angażujemy się też w pomoc
na rzecz zwierząt. Wielokrotnie
odwiedzaliśmy
Pruszkowskie
Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt. W szkole ogłaszano zbiórki
żywności i rzeczy przydatnych
do egzystencji podopiecznych
schroniska. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się przygotować
super prezenty dla zwierzaków,
w których znalazły się nie tylko
smakołyki, ale także gadżety,
które na pewno przydadzą się
w schronisku.
Widzę, że wszystko to co dałem od siebie drugiemu człowiekowi, sprawiło, że teraz posiadam jeszcze więcej niż przedtem.
Pragnę zachęcić każdego do
podejmowania tego rodzaju inicjatyw, jest to coś magicznego
i coś co po prostu trzeba przeżyć
przynajmniej raz w życiu. My –
uczniowie liceum dziękujemy losowi za to, że mogliśmy poznać
jak wspaniałe jest czynienie dobra poprzez wolontariat. Gorąco
też zachęcamy piastowską młodzież i ich rodziców do włączenia
się w bieżącą zbiórkę pomocową
na tak szczytny cel, jakim jest pomoc potrzebującym na Wschodzie.
Piotr Jądrzyk
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Słynna marka z Piastowa

Jeden z akumulatorów z okrętu podwodnego ORP „Orzeł” znajdujący się w Muzeum Miasta Piastowa

ORP Orzeł

fot. Witold Pikiel - Narodowe Archiwum Cyfrowe

„TUDOR” Zakłady Akumulatorowe S.A. z siedzibą w Warszawie powstały w 1925 roku,
będąc własnością obywatela
polskiego pochodzenia niemieckiego, inż. Fryderyka Müllera. Właściciel był osobą bardzo ambitną, zakupił wówczas
w Utracie (obecnie Piastów)
dwa hektary ziemi. Wybudował
bardzo nowoczesną fabrykę, w
skład której wchodziły: centralna przetwornica prądu stałego
z formacją, odlewnia z pastownią oraz montownia i pomocnicze działy m.in. stolarnia.
W celu wyeliminowania uciążliwości zakupów części ebonitowych do akumulatorów, Müller
w 1928 roku po sąsiedzku wybudował drugą fabrykę — Fabrykę Wyrobów Kauczukowych
— Piastów. Zakłady miały dogodne położenie przestrzenne
głównie ze względu na bliskość
linii kolejowej oraz Elektrowni
Pruszkowskiej. W 1929 roku
prasa warszawska pisała o uruchomieniu zakładów bez udziału kapitału zagranicznego.
Zakłady zdobyły istotną
pozycję w polskim przemyśle.
Pierwszym produktem były
akumulatory stacyjne. W 1930
fabryka wygrała konkurs na
dostawy akumulatorów dla
Marynarki Wojennej. Stosowane one były między innymi na
słynnym okręcie podwodnym
ORP „Orzeł”.

Wytwarzane były tam również łodzie brezentowe dla
Wojska Polskiego. Potwierdzeniem tego jest film z kroniki
PAT z 1937 r. z uroczystości
przekazania 12 pontonów gumowych, ufundowanych ze
składek pracowniczych Zakładów Kauczukowych „Piastów”
oraz Zakładów Akumulatorowych „Tudor”. W fabryce produkowane były również baterie: do oświetleń wagonów,
lokomotyw, wózków elektrycznych, telefonów i telegrafów,
oraz „akumulatory do starterów samochodowych”. Jakość
produkcji fabryki F. Müllera
była doceniona m.in. na Powszechnych Wystawach Krajowych w Poznaniu, gdzie firma
została wyróżniona medalami.
Dynamiczny rozwój Zakładów
Akumulatorowych wymusił na
Fryderyku Müllerze otwarcie
lokalnych oddziałów na terenie
całego kraju. Kolejne zamówienia na baterie i wygrywane
konkursy, pozostawiały w tyle
tak uznanych wtedy producentów światowych, jak angielskie
firmy NIFE, czy SAFT. Odbiorcami byli zaś klienci z dosłownie
całego świata.
O zapotrzebowaniu na
akumulatory świadczyć może
wzrost liczby pracowników
oraz obrót osiągnięty przez
firmę. W latach 1926-1928 zatrudnionych było około 400
pracowników, w latach 19301936 już 1500, a w 1938 roku
pracowało w fabryce ok. 1700
osób. Obrót wyniósł natomiast
w 1928 roku ponad 3,7 mln złotych.
Działalność
produkcyjna
polskiego „TUDORA” do 1939
roku
obejmowała
przede
wszystkim wytwarzanie aku-

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Historia zakładów Tudora

mulatorów systemu „Tudor”
w obudowach ebonitowych,
będących w okresie międzywojennym wizytówką doskonałej
jakości i niezawodności.
Okres okupacji hitlerowskiej w firmie to wielka chluba
polskiego ruchu oporu, pracowników oraz patriotycznej
postawy właściciela. Fryderyk
Müller wiedział o istniejącym
w firmie zorganizowanym ruchu oporu, częstokroć pomagał ściganym przez okupanta
Polakom. Na początku wojny
w zakładzie produkowano na
potrzeby wojska niemieckiego
m.in. przede wszystkim: akumulatory do czołgów, samochodów, samolotów, amortyzatory, uszczelki, części łączne
do gąsienic czołgowych, opony,
dętki rowerowe, pontony, itp.
Na terenie fabryki działała
komórka ruchu oporu – Związek Walki Zbrojnej, później zaś
grupy sabotażowe działające
w ramach Kierownictwa Dywersji „Kedyw” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
W fabryce realizowano hasło
pPp – pracuj Polaku powoli,

wykonywano pracę z brakami.
W ramach piastowskiej konspiracji doszło do produkcji
pistoletu Sten Mk II. W fabryce
„Tudor” dokonano pierwszych
pomiarów oraz wykonano rysunki techniczne potrzebne do
rozpoczęcia produkcji. Pistolety służyły powstańcom warszawskim.
Po kapitulacji Powstania
Warszawskiego przeniesiono
do Piastowa warszawskie szpitale, w tym m.in. Szpital Zakaźny oraz Szpital Dzieciątka Jezus, w których leczono rannych
i chorych powstańców oraz ludność cywilną. Pomagały w nich
sanitariuszki z utworzonej Wojskowej Służby Kobiet. Przez
obóz zorganizowany przez
Niemców w Zakładach „Tudor”
przeszło ok. 8 tys. warszawiaków. Zakaźnie chorych kierowano do szpitala przy ulicy 11
Listopada, innych do obozu
„Dulag 121” w Pruszkowie. Wysiedlani warszawiacy spotykali
się z ofiarnością mieszkańców
Piastowa, otrzymywali żywność, odzież oraz nowe miejsca
pobytu. Cały ciężar przewieziereklama

nia sprzętu szpitalnego spoczął
na pracownikach zakładu.
Po wyzwoleniu rozpoczęto
porządkowanie terenu fabrycznego. Dopiero gdy z terenu
kraju i Niemiec „ściągnięto” wywiezione przez okupantów wyposażenie zakładu można było
przystąpić do montaży baterii
stacyjnych dla wojska.
Produkcja akumulatorów
ruszyła na nowo już z początkiem 1946 roku. Fabryka zatrudniała w tym czasie 50 pracowników, na czele z byłym już
właścicielem Fryderykiem Müllerem. W dowód uznania jego
zasług w czasie okupacji, pozwolono mu pozostać w jego
fabryce. Trwało to jednak krótko. Twórca i właściciel fabryki
został odsunięty od swego ukochanego i największego dzieła
życia, pozbawiony majątku, sądzony za podpisanie volkslisty.
Został uniewinniony. Zmarł 11
kwietnia 1955 roku.

Katarzyna Michalak
Muzeum Miasta Piastowa

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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#zostanwdomu
ogłoszenie

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Zbrodnia nieosądzona
80 lat temu z rozkazu najwyższych władz ZSSR
zamordowano 22 tys. polskich jeńców wojennych.

…I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.
Feliks Konarski „Katyń”

17 września 1939 roku
licząca półtora miliona
żołnierzy Armia Czerwona
wkroczyła na terytorium
walczącej z Niemcami Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
okupacją sowiecką znalazło się 52% terytorium
Polski. W wyniku agresji do
sowieckiej niewoli dostało
się ponad 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym 18
tysięcy oficerów. Wśród
jeńców było także 12 tysięcy polskich policjantów.
Agresja Niemiec i ZSSR na
Polskę we wrześniu 1939
roku była zbrojną konsekwencją politycznego paktu zawartego przez Józefa Stalina i Adolfa Hitlera,
zwanego od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu krajów, a zarazem sygnatariuszy porozumienia z 23 sierpnia 1939

roku, paktem Ribbentrop-Mołotow. Po kapitulacji armii
polskiej obaj agresorzy ustalili przebieg granicy na ziemiach polskich, pieczętując w ten sposób formalnie akt IV
rozbioru Polski.
5 marca 1940 roku przywódca Związku Sowieckiego
Józef Stalin i członkowie najwyższych władz ZSRR podjęli
decyzję o wymordowaniu 14730 jeńców polskich z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, oraz 7300
obywateli RP znajdujących się w więzieniach NKWD na
terenach przedwojennej Polski. Realizacja zbrodniczego planu rozpoczęła się 4 kwietnia. Tego dnia z obozu
w Kozielsku wyruszył pierwszy transport polskich jeńców.
Celem były przygotowane już doły śmierci w lesie katyńskim…

Ostatnie chwile
polskich jeńców
7 IV [1940] Niedziela rano. Pakować rzeczy!
Po rewizji, o godzinie 16.55 (nasz polski czas 14.55) opuściliśmy mury i druty obozu Kozielsk. Wsadzono nas do wozów
więziennych. Ze mną jedzie Józek Kutyba, kpt. Paweł Szyfter
i jeszcze m[ajor], p[pułkownik] i kilku kapitanów – razem
dwunastu. Miejsca najwyżej dla siedmiu.
8 IV [1940], godzina 3.30. Wyjazd ze stacji Kozielsk na Zachód. Godzina 9.45 – na stacji Jelnia.
9 IV [1940] parenaście minut przed piątą rano – pobudka
w więziennych wagonach i przygotowywanie się do wychodzenia. Gdzieś mamy jechać samoch[odem]. I co dalej?
9 IV [1940] piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!). Przywieziono [nas] gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu
szczegółowa rewizja. Zabrano [mi] zegarek, na którym była
godzina 6.30 (8.30). Pytano mnie o obrączkę, którą... Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk...
To ostatnie zapiski w pamiętniku majora Adama Solskiego, który znaleziono przy jego zwłokach w Katyniu.
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Historia ilustrowana
Ślady zbrodni

13 kwietnia 1943 roku niemiecka rozgłośnia radiowa nadała komunikat o znalezieniu masowych grobów
polskich oficerów w lesie katyńskim koło Smoleńska. Ta
wiadomość poruszyła wszystkich Polaków. Po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Polski i ZSRR i podjęciu decyzji o formowaniu armii polskiej z więzionych na
jego terenie Polaków natychmiast wszczęto poszukiwania polskich oficerów więzionych od 1939 roku w obozach jenieckich. Jak wspominał po latach dowódca Armii
Polskiej, gen. Władysław Anders (też były jeniec sowiecki):
Od pierwszych rozmów z sowieckimi przedstawicielami, aż
do ostatnich chwil pobytu na obszarze ZSSR, czyli przez cały
rok, sprawa odnalezienia kilkunastu tysięcy jeńców zaginionych w rękach sowieckich, była nieustannym przedmiotem
moich zabiegów i największych wysiłków, niestety daremnych, przyczyną mojej głębokiej troski jako Polaka i dowódcy.
Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na zapytania osieroconych
rodzin, nie mogłem rozwiązać tragicznej zagadki, broniąc się
wówczas przed jak najdłużej przed podejrzeniami, które musiały jednak powstawać w moim umyśle.” ( „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”- przedmowa, wydawnictwo
„Gryf”, Londyn 1982).
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Wiadomość
podana
przez
Niemców 13 kwietnia 1943 roku
przekreślała wszelkie nadzieje,
odsłaniając brutalną prawdę o wymordowaniu polskich jeńców. Tak
wspominał te tragiczne chwile,
ksiądz Zdzisław Peszkowski, ocalały jeniec obozu w Kozielsku, potem oficer armii gen. W. Andersa,
Kapelan Rodzin Katyńskich, Honorowy Obywatel Miasta Piastowa:
Jak grom z jasnego nieba spadła
wiadomość, że Niemcy odkryli zbiorowe mogiły jeńców w Lesie Katyńskim. Radio z Nowego Jorku podało za radiostacją niemiecką
następujący komunikat: „Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa
ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonywanych przez bolszewików, gdzie GPU
wymordowało dziesięć tysięcy polskich oficerów (taką liczbę
wtedy podano) Władze niemieckie udały się do miejscowości
Kosogory, będącej sowieckim uzdrowiskiem, położonym szesnaście kilometrów na zachód od Smoleńska, gdzie dokonały strasznego odkrycia. Znalazły dół mający dwadzieścia osiem metrów
długości i szesnaście metrów szerokości, w którym znajdowały się ułożone w dwunastu warstwach trupy oficerów polskich
w liczbie trzech tysięcy. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani i wszyscy oni mieli rany od strzałów
rewolwerowych w tyle głowy…” A więc najgorsze nasze domysły
okazały się prawdą. Nasi koledzy wywożeni w nieznane zostali wymordowani. Nie mogliśmy sobie poradzić z myślą, że oni
wszyscy zginęli. A gdzie są ci ze Starobielska i Ostaszkowa? Przypominaliśmy sobie po kolei twarze, nazwiska, stopnie naszych
obozowych kolegów. Trudne to były dni. W dodatku nie było
gdzie uciec przed tą straszliwą świadomością. Dokoła pustynia.
To był dla nas prawdziwy wstrząs. (Ks. Zdzisław J. Peszkowski,
„Pamięć Golgoty Wschodu”, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 1995, str. 44).
W reakcji na podany komunikat władze sowieckie zareagowały obarczeniem Niemców za dokonanie zbrodni. Uruchomiona została machina propagandowa, która od tej chwili
służyła ukrywaniu odpowiedzialności Związku Sowieckiego
i tłumieniu prawdy o zbrodni. Sowieccy prokuratorzy usiłowali, bezskutecznie, przypisać zbrodnię katyńską do długiego katalogu win zbrodniarzy niemieckich, sądzonych przez
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Norymberdze.
Nie udało się im udowodnić Niemcom winy za Katyń. Nie
mogło się udać. Kłamstwo katyńskie stało się jednak narzędziem polityki sowieckiej aż do roku 1990, gdy M. Gorbaczow,
a wkrótce po nim B. Jelcyn przyznali, że za wymordowanie
polskich jeńców wojennych w roku 1940 odpowiada ZSSR.
Jednak głoszone przez wiele lat kłamstwo katyńskie ma swoje konsekwencje do dziś.

Historia ilustrowana
Ślady pamięci
Choć zleceniodawcy i sprawcy zbrodni katyńskiej nigdy
nie zostali osądzeni, a prawda i pamięć o niej przez wiele
lat skrywano w imię politycznej poprawności, to jednak
byli ludzie uczciwi i odważni, którzy walczyli o upamiętnienie ofiar. Dzięki nim powstały w wielu lokalizacjach
miejsca pamięci o zbrodni katyńskiej. Pierwsze z nich
– w Sztokholmie, w Londynie i w Warszawie powstawały wręcz w dramatycznych okolicznościach, a osoby zaangażowane w budowę pomnika na cmentarzu powązkowskim narażały się na wielkie ryzyko represji ze strony
władz komunistycznych. Jak wielkim wyzwaniem było
upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskim także w tzw. wolnym świecie można przekonać się śledząc dzieje budowy
pomnika londyńskiego, który po pięciu latach nieustannej walki i kilkukrotnej zmianie lokalizacji stanął ostatecznie na cmentarzu Gunnesbury 18 września 1976 roku. To
wydarzenie odbiło się szerokim echem w świecie, a okoliczności powstania monumentu są zgoła sensacyjne.
Z jednej strony nieustępliwa walka o prawdę i upamiętnienie ofiar zbrodni sowieckiej z 1940 roku, a z drugiej
naciski polityczne i zakulisowe działania ambasady ZSRR
w Londynie (przy wtórze ambasady PRL) mające na celu
uniemożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia. Dzieje
powstania tego pomnika to przede wszystkim historia
fascynującej i bezkompromisowej walki grupy osób Polaków i Brytyjczyków – o pamięć o ofiarach i prawdę
o zbrodni. Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego został
zawiązany w październiku 1971 roku. Przewodniczącym
został Lord Barnby, jego zastępcami; Lord Oswald i poPomnik katyński w Londynie
źródło: www.katyn.org.au/akuras.html
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seł Partii Konserwatywnej Airey Neave. W składzie komitetu znaleźli się ponadto: książę Eugeniusz Lubomirski, przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Stefan
Soboniewski, hrabia Stefan Zamoyski, Louis Fitz Gibbon.
Patronat objęli m.in. Prezydent RP na Uchodźstwie August
Zaleski, poseł Partii Konserwatywnej i wnuk byłego premiera
Wielkiej Brytanii Winston S. Churchill, pułkownik Józef Czapski, generał Stanisław Kopański, Stefan Korboński, prezes
Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzy Mazewski. Doradcą
Komitetu, odpowiedzialnym za budowę pomnika został inżynier Ryszard Gabrielczyk. Przez pięć lat członkowie Komitetu
podejmowali żmudne rozmowy z władzami brytyjskimi na
temat lokalizacji pomnika i jego ostatecznej formy architektonicznej. Pod wpływem nacisków ze strony ambasadorów
ZSRR i PRL przedstawiciele brytyjskiego rządu i władz Londynu odrzucali kolejne propozycje Komitetu. Przełom nastąpił dopiero w listopadzie 1975 roku, gdy władze londyńskiej
dzielnicy Kensington i Chelsea zaproponowały lokalizację pomnika katyńskiego na cmentarzu Gunnesbury. Podjęta przez
dyplomatów radzieckich próba zablokowania decyzji władz
lokalnych tym razem nie powiodła się i można było przystąpić do prac budowlanych. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 1 lipca 1976 roku. W obawie o los
przyszłego monumentu odpowiedzialnemu za jego budowę
R. Gabrielczykowi zlecono wyszukanie specjalnego rodzaju
kamienia i zabezpieczenie podstawy pomnika przed próbą
wysadzenia w powietrze. Miejsce, na którym trwały prace
budowlane poddane było stałej obserwacji policyjnej.
W uroczystości odsłonięcia pomnika z wymownym napisem „Katyń 1940”, w niedzielę 18 września 1976 roku uczestniczyły tysiące Polaków i wielu Brytyjczyków. Byli przedstawiciele władz RP na Uchodźstwie z Prezydentem Stanisławem
Ostrowskim, duchowni z biskupem Władysławem Rubinem,
rodziny pomordowanych, członkowie organizacji polonijnych, kombatanci, harcerze. Byli członkowie parlamentu brytyjskiego z W. S. Churchillem, Airey Neave’m i sir Fredericem
Bennettem. Wbrew zakazowi przełożonych kilku oficerów
armii brytyjskiej przybyło w mundurach, m.in. marszałek lotnictwa sir Walter Merton i major John Gouriet. Zabrakło tylko oficjalnej delegacji rządu Wielkiej Brytanii, co spotkało się
z ostrą krytyką londyńskiej prasy.
Podczas uroczystości zabrzmiały hymny narodowe polski
i angielski. Wykonano skomponowany przez Andrzeja Panufnika utwór dedykowany ofiarom Katynia. Słowa modlitwy
skierowali duchowni różnych obrządków i religii. Wygłoszone zostały przemówienia w językach polskim i angielskim,
Prezydenta RP Stanisława Ostrowskiego i Lorda St. Oswalda.
Złożono osiemdziesiąt wieńców, w tym jeden szczególny - od
rodziny Churchillów. Uroczystość odsłonięcia pomnika katyńskiego w Londynie, jednego z pierwszych, była wydarzeniem o wymiarze historycznym. Od tej pory monument na
cmentarzu Gunnesbury stał się miejscem szczególnej pamięci o ofiarach i zarazem głośnego wołania o prawdę o jednej
z największych zbrodni XX wieku.
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Piastowskie miejsca
pamięci
10 listopada 2010 r., na skwerze przy ul. Ks. J. Popiełuszki 22, gdzie mieści się siedziba Komisariatu Policji, został
posadzony Dąb Pamięci, a dwa lata później odsłonięta
tablica upamiętniająca aspiranta Jana Johne. Był on ostatnim przed wybuchem II wojny światowej komendantem
Policji w Piastowie i stąd wyruszył, po mobilizacji, na wojnę. Dostał się do niewoli sowieckiej i był więziony w obozie w Ostaszkowie. Podzielił tragiczny los swoich kolegów.
Został zmordowany w Twerze i spoczywa w masowym
grobie na cmentarzu wojennym w Miednoje. W kościele
pw. Św. Michała Archanioła przy ul. E. Orzeszkowej wmurowana jest tablica poświęcona ofiarom zbrodni katyńskiej oraz osadzona urna z ziemią pobraną z miejsc męczeństwa polskich jeńców.

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Jan Johne

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt:
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)
Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Pisali o nas…
Piastów od początku swojego powstania stanowił
dla dziennikarzy oraz korespondentów prasowych
ważny ośrodek, dostarczający ciekawych informacji,
które podnosiły nakład kolportażu lokalnych gazet.
W tym miesiącu pragnę przybliżyć czytelnikom lokalną
pruszkowską prasę, która na swych łamach poruszała
sprawy związane z Piastowem, a była wydawana w okresie
międzywojennym.
Jeszcze przed zmianą nazwy w Piastowie,
czyli dawnej Utracie
życie społeczne kwitło,
co nie uszło uwadze
korespondenta Ech
Pruszkowskich, który
uwiedziony małą urokliwą osadą postanowił na łamach swojej
gazety przybliżyć jej
walory. Miało to miejsce w 8. numerze Echa
Pruszkowskiego, wydanego 19 kwietnia 1925
roku. Dało się wówczas
zauważyć w osadzie
ożywienie społeczne
mieszkańców żądnych
przeprowadzenia wielu zmian, mających
polepszyć byt w podmat. Piastowskie Archiwum Miejskie
warszawskiej miejscoktórzy aby zapewnić właściwą
wości, oddalonej od stolicy
sprawność oraz ochronę swojej
państwa zaledwie o 12 km. Do
osadzie, rozpoczęli ćwiczenia
ważnych osiągnięć koresponna instruktorów w Pruszkowie
dent Wu-wu zalicza powoła,pod czujnym okiem tamtejszenie Towarzystwa Miłośników
go naczelnika, p. ChełmińskieUtraty, które było motorem
go. Utracka Straż Pożarna była
napędowym nowych zmian.
wyposażona w niezbędne naWówczas liczyło ono 15 osób.
rzędzia. Były one systematyczW jego prezydium zasiadali:
nie zakupywane lub robione
Kosewski – jako prezes, A. Kaprzez samych strażaków ochotłamański – jako wiceprezes,
ników. Jedocześnie druhowie
M. Lewandowski – skarbnik,
sami przejmowali inicjatywę
oraz F. Markowski jako sekrezdobycia środków finansowych
tarz. Za sprawą Towarzystwa
na działalność jednostki, orgarozpoczęto starania do wydzienizując kwesty oraz imprezy,
lenia Utraty jako samodzielnej
takie jak obchody 3 Maja, z któgminy. Pozwoliłoby to ułatwić
rych dochód był przeznaczony
życie lokalnej społeczności,
na zakup potrzebnych sikawek
która i tak wszak inicjowała
oraz beczek. Ochotnicza Straż
szereg przedsięwzięć mająPożarna w Utracie na walnym
cych polepszyć stan życia. Do
zebraniu dokonała wyboru
nich możemy zaliczyć inicjatyswoich władz. Naczelnikiem
wę ponownego otwarcia Urzęjednostki został E. Kosewski.
du Pocztowego, gdyż Agencja
Zarząd OSP stanowili: F. PiskorPocztowa, która tu działała, po
ski, S. Kowalski, E. Świstkowski
okresie 3 miesięcy została zlii W. Witwicki.
kwidowana.
Jednym z ważniejszych wyWażnym i trwającym do
zwań, jakie Towarzystwo Miłodziś dziełem Towarzystwa było
śników Utraty postawiło sobie
powołanie do życia Ochotniczej
do realizacji była zmiana nazwy
Straży Pożarnej. Dzięki ofiarnomiejscowości, którą jak wiemy
ści mieszkańców Utraty, udało
przeprowadziło z powodzesię zebrać pieniądze na zakup
niem. Dzięki artykułowi pra10 mundurów dla strażaków,
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sowemu wiemy co stanowiło
powód do podjęcia trudu zmiany nazwy miejscowości. Mieszkańcy osady uważali, że nazwa
miejscowości jest niczym nieuzasadniona, gdyż rzeka, która
nosi tą samą nazwę przepływa
nie przez samą Utratę, a sąsiedni Pruszków. Ponadto na
prawym brzegu Wisły również
znajdowała się miejscowość
z podobną nazwą, co prowadziło do mylenia obu osad. Jednocześnie wiele mieszkańców
Utraty uważało, że nazwa osady brała swą mało chwalebną
nazwę z dużej ilości wypadków

kolejowych, zdarzających się
właśnie w tej miejscowości,
a jej zmiana być może odwróciłaby los i zmniejszyła ich liczbę.
Członkowie Towarzystwa
sami aktywnie prowadzili wiele
prac mających na celu polepszenie warunków bytowania
w Utracie. Z ich inicjatywy wiele ulic otrzymało swoje nazwy,
a następnie tabliczki, które
miały ułatwić przyjezdnym odnalezienie ich krewnych lub
znajomych w miejscowości.

Jednocześnie
w ramach prowadzonych
prac oznakowania ulic poustawiano słupy elektryczne,
które w niedalekiej przyszłości planowano
w y p o s a ż y ć mat. Piastowskie Archiwum Miejskie
w latarnie oświetlające utrackie ulice. Miejscowy korespondent Wu-wu informuje, że
w osadzie działało wiele towarzystw, obiecując w kolejnych
numerach pisma dokonać ich
prezentacji. Nie pozostaje nam
nic innego jak również obiecać
ich przedstawienie.
Sprawa ustanowienia odrębnej niezależnej gminy Piastów była sprawą kluczową
dla miejscowej społeczności.
Argumentem przemawiającym
za własną autonomią nie był
fakt podniesienia rangi osady,
ale polepszenie i unormowanie życia społecznego po obu
stronach toru
kolejowego.
Sprawę tą
opisuje w numerze 5. E c ha
P r u s z kowskiego wydanego 1 kwietnia 1929 r. mat. Piastowskie Archiwum Miejskie
Izasław Pabudziński. 91 lat
temu ówczesny Piastów administracyjnie podlegał dwóm
gminom. Południowa strona
do torów kolejowych leżała
w obrębie gminy Pruszków,
północna zaś była administracyjną częścią gminy Ożarów.
Jak już wspomnieliśmy, tory
kolejowe były granicą podziału osady. Podział ten przedkładał się na utrzymanie i ład
w miejscowości. Jak napisał
Pabudziński: „ulice niemożliwie
zaniedbane, błotniste, ani jedna niewybrukowana. Kawałek
chodnika asfaltowego na jed-

nej z ulic ma płyty połamane,
sterczące kantami w górę (…)
Domy zaniedbane. Śmietniki
nawprost drzwi, spotykają się
klatki schodowe nieogrodzone
barjerą, co grozi upadkiem idącemu po ciemku. Na schodach
śmieci i brud.”
Przynależność do dwóch
różnych jednostek administracyjnych miała swoje odzwierciedlenie także w cenach
produktów spożywczych.
W okolicach dworca kolejowego za kilogram ziemniaków
płacono 20 groszy. Kilogram
„szmalcu” kosztował 4 złote.

Oddalając się o kilometr ceny
te ulegały zwiększeniu i wynosiły 25 groszy za kg ziemniaków
i o złotówkę więcej za kilogram
„szmalcu”. Jednocześnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że
w omawianym okresie w gminie Pruszków obowiązywała
prohibicja, widzimy, że południowa strona Piastowa w celu
konsumpcji napojów alkoholowych musiała przez tory udać
się na północną stronę osady,
gdzie w gminie Ożarów ograniczenia w sprzedaży produktów
z procentem nie obowiązywały. Dochodziło także do wielu
zwad i pijackich awantur związanych z nadmierną konsumpcją oraz ułańską fantazją osób
zauroczonych ognistym płynem. Działanie osady w dwóch
odrębnych jednostkach administracyjnych było uciążliwe.
Nie dziwią zatem działania
współczesnych korespondentowi Pabudzińskiemu mieszkańców Utraty nad podjętym
trudem ustanowienia własnej
gminy lub scalenia miejscowości w jeden organ administracyjny.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
mat. Piastowskie Archiwum Miejskie
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Wznowienie szczepień

fot. Shutterstock

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii
i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu
Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny
Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego
(WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień
obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.

Szczepienie można przeprowadzić, jeżeli:
- brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno

u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników
(np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej
i utrwalonej transmisji SARS-

-CoV-2 lub kontakt w ciągu
ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą
na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu

ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
- zarówno dziecko jak
i rodzic/opiekun, a także ich
domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka,
kaszel, duszność, biegunka),
które mogłyby wskazywać na
COVID-19.
Zasady
bezpieczeństwa,
jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:
- stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na
terenie POZ (używanie przez
personel maseczek na usta
i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia
standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub
jego opiekunów, w przypadku
bezobjawowego
zakażenia
personelu;
- personel medyczny zachowuje wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą
kropelkową lub bezpośredniego kontaktu - higiena rąk,
przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie
miała kontaktu z pacjentami
z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt
itp.), po każdym pacjencie;
- szczepienia wykonuje się
w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje
się osób chorych z objawami

fot. Shutterstock

zdrowie

ostrej infekcji (separacja przestrzenna);
- dzieci z jednym zdrowym opiekunem umawiane
są indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni
przebywało w jednym czasie
jak najmniej osób (separacja
czasowa);
Szczepienie zostaje odroczone, jeżeli w domu znajduje
się osoba:
- z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
- kwarantannowana,
- poddania izolacji w warunkach domowych.

Agnieszka Wojdak
SPZOZ Piastun
materiałem źródłowym dla notatki jest
komunikat Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-wczasie-pandemii-covid-19
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bilizację nadgarstków - ćwiczenia
rozciągające przedramię, dłoń
i angażujące nadgarstek w zmiennych ustawieniach. Zwróćmy też
proszę uwagę, iż ruch jest naturalną potrzebą człowieka, a w szczególności dzieci, które teraz bardzo
potrzebują spożytkować swoją
energię. Dzieci bardzo chętnie
włączają się we wspólne ćwiczenia razem z rodzicami. Proste ćwiczenia, taniec, domowe tory przeszkód są bardzo ciekawą formą
zabawy ruchowej. Wszystkie dzieci rozładowują napięcia głównie
przez aktywność ruchową. W tym
szczególnym czasie dajmy im na
to możliwość w naszych domach
i na przydomowych podwórkach.
Zachęćmy ich do wspólnej gimnastyki, pozwólmy im wymyśleć zabawy ruchowe i ćwiczenia. Poczują się wtedy ważne i docenione.
Gdy pozwolimy im spożytkować
swoją nadmierną energię, wówczas łatwiej im będzie się skoncentrować na nauce w domu.

W poprzednim artykule przedstawiłam Państwu szeroki zakres korzyści zdrowotnych
z podejmowania regularnej aktywności fizycznej. W dobie zagrożenia koronawirusem
i licznych ograniczeń w przemieszczaniu się, zachęcam wszystkich do dbania o swoją
sprawność i dobre samopoczucie pozostając w domach.

fot. Shutterstock

Zajęcia online - nowoczesnym
sposobem na trening

Pamiętajmy, że trenowanie
czy ćwiczenia nie muszą odbywać
się wyłącznie w szkołach, klubach
fitness czy na siłowniach. Warunki
domowe są również bardzo sprzyjającym miejscem do ćwiczeń.
Naprawdę warto podtrzymywać
dobrą formę w domowym zaciszu. Ułatwia to utrzymanie stałej
wagi ciała. Spędzając więcej czasu
w domach zbyt często podjadamy, a w zaistniałej sytuacji dużo
osób zajada stres, znacznie więcej
i częściej spożywa posiłki i wysoko przekracza dzienne kaloryczne zapotrzebowanie organizmu.
Każdy wysiłek nawet 15 minut
dziennie przyniesie zatem same
korzyści. Po pierwsze poprawi się
samopoczucie i zredukuje poziom
odczuwanego stresu. Gimnastyka
zdejmie zbędne napięcia z ciała
i przyniesie ulgę kręgosłupowi.
Pozwoli odprężyć się psychicznie
i ukoi nadmiar emocji, a tym samym poprawi jakość snu. Wszystko to wpłynie na komfort pobytu
w domach. Tak naprawdę, aby
wykonać proste ćwiczenia rozciągające lub wzmacniające, potrzeba nam jest tylko odrobina
miejsca. Pamiętajmy jednak aby
zachować przy tym podstawowe
zasady bezpieczeństwa i zawsze
wcześniej przygotować nasze
ciało do ćwiczeń kilkuminutową
rozgrzewką. Wtedy każdy rodzaj
treningu będzie bezpieczny. Ro-

zejrzyjmy się po domu, a znajdziemy mnóstwo rzeczy, które
wspomogą nas w domowej gimnastyce. Zamiast profesjonalnej
maty do ćwiczeń użyjmy koca
lub dywanu. Wystarczy być kreatywnym i wykorzystać domowe
sprzęty jako ciekawe rekwizyty
do ćwiczeń. Butelka lub zgrzewka wody wspaniale zastąpi hantle
i obciążniki. Dowolna piłka to fantastyczny rekwizyt, który urozmaici wykonywanie przysiadów czy
ćwiczeń na mięśnie brzucha. Pasek lub ręcznik ułatwi bezpieczne
wykonywanie ćwiczeń rozciągających oraz przytrzymanie prawidłowej pozycji podczas stretchingu lub asan jogi. Małe piłeczki,
takie jak tenisowe, kauczukowe
lub gumowe – to fantastyczne pomoce od zawsze wykorzystywane
do automasażu i rozluźniania powięzi. Możemy nimi samodzielnie
wykonać np. masaż stóp i rozluźnić rozcięgna podeszwowe. Stabilne krzesło, schody mogą zastąpić inne specjalistyczne narzędzia
treningowe. Dla przykładu: kilkunastominutowe
wchodzenie
i schodzenie ze schodów umożliwi wykonanie treningu cardio,
pobudzi spalanie tkanki tłuszczowej. Zachęcam również do wykonywania ćwiczeń tylko z ciężarem
własnego ciała, podczas których
żadne dodatkowe sprzęty nie są
potrzebne. Polecam regularne

wykonywanie np. desek czyli podpór niskich i wysokich, pompek
oraz burpee (ćwiczenie: padnij-powstań). Osoby starsze zachęcam do codziennej dawki delikatnych ćwiczeń rozciągających
i mobilizujących pracę kręgosłupa
i stawów biodrowych. Dla wszystkich osób, które obecnie pracują
w domach w ramach home office
i dla uczniów uczących się online,
polecam wykonywanie delikatnych skłonów i skrętów na wydłużonym kręgosłupie w pozycjach
siedzących na krześle oraz mo-

Dla osób, które lubią ćwiczyć
z instruktorami i wolą gotowe
plany treningowe, polecam zajęcia prowadzone w formach lekcji
i treningów online. W sieci jest
teraz dostęp do licznych zajęć
na żywo, płatnych i bezpłatnych
kanałów treningowych. Kluby
fitness, szkoły Jogi, tańca przeniosły swoją działalność do sieci
oferując przez swoje kanały komunikacji szeroki wachlarz zajęć
grupowych i treningów personalnych. Najczęściej są to lekcje prowadzone w zamkniętych grupach
treningowych, np. na facebooku.
Osoby chętne wykupują dostęp
do oferowanych zajęć i o ustalonych porach spotykają się z trenerami na wirtualnych lekcjach na
żywo, ćwicząc w swoich domach.
Najbardziej popularne są zajęcia
Jogi, Pilates, zdrowy kręgosłup,
treningi wzmacniające i taneczreklama

fot. Shutterstock

Aktywność fizyczna w domu

ne. Pojawiła się również joga dla
dzieci, kursy i warsztaty zajęć dla
mamy i dziecka oraz wirtualne
lekcje WF-u.
Jak widzimy, możliwości jest
naprawdę dużo i tylko potrzebujemy szczyptę dobrych chęci
aby rozpocząć lub kontynuować
ćwiczenia w miejscu swojego zamieszkania. Pamiętajmy, że lepiej
robić cokolwiek dla podtrzymania
dobrej sprawności i samopoczucia, niż nic. Dbajmy o siebie i swoje zdrowie codziennie. Zacznijmy
tą troskę od podejmowania regularnej aktywności fizycznej w naszych domach, do czego z całego
serca wszystkich Państwa zachęcam.

mgr Katarzyna Pieńkos
instruktor fitness, Jogi, Pilates,
trener personalny
właścicielka Fitness Centrum Pasja w Piastowie
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Kotki, które nie miauczą
dróg oddechowych, w bólach
głowy i mięśni. Wykazuje działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzawałowe. Pomaga w nieżytach jelit i przy biegunkach,
chroniąc organizm przed odwodnieniem. Wspomaga leczenie
zapalenia pęcherza i nerek. Picie
wywaru z kory jest zalecane przy
bezsenności, a okłady pomagają
w gojeniu się ran. Jej zdolności
łagodzące są wykorzystywane
w kosmetyce przy leczeniu i łagodzeniu stanów zapalnych skóry
trądzikowej.
Nie możemy zapomnieć o walorach ozdobnych wierzby. Często widzimy ją w parkach nad
zbiornikami wodnymi, gdzie jej
miękkie zwisające gałęzie przeglądają się w wodnym lustrze.
W upalne dni chowamy się pod
jej rozłożystą koroną, która sprawia wrażenie miękkiego zielonego obłoku.
Nasza bohaterka preferuje
mokre i wilgotne siedliska.
Jest najszybciej rosnącym
drzewem w Europie. Nawet kawałek odłamanej gałązki wetkniętej w ziemię szybko się ukorzeni. Wierzby rozmnażają się
też generatywnie. Wytwarza koł-

Wierzbowe bazie to symbol wiosny i Wielkanocy.
Pojawiają się na wierzbach już od początku marca.

kowate miododajne kwiatostany,
zapylane przez owady. Ich nasiona są roznoszone przez wiatr
dzięki białemu puchowi przypominającemu watę. Nazywa się to
wiatrosiewność. Jest wyjątkowa
ze względu na pokrój i efektowne
zabarwienie bezlistnych pędów.
Jest rośliną miododajną, a jej długie młode gałązki znajdują zastosowanie w wikliniarstwie.
Wierzby jako rośliny łatwe
w ukorzenianiu są sadzone jako
rośliny pionierskie przy zagospodarowaniu nieużytków i w celu
zapobiegania erozji gleb. Erozja
gleby jest bardzo niekorzystnym
zjawiskiem, oznacza obniżanie
się jej możliwości produkcyjnych.
Natomiast gleba jest głównym
elementem środowiska przyrodniczego. Na niej tworzą się
siedliska roślin i zwierząt, jak
i człowieka. Wykorzystywana jest
jako biologiczna oczyszczalnia
ścieków i wód. Pochłania metale
ciężkie, takie jak kadm i ołów.
Natomiast szybko rosnące
gatunki wierzby znajdują zastosowanie jako naturalny materiał
opałowy. Jest prawdziwym darem natury i pięknym symbolem
polskości.
,,Gdzie polem powiewa wierzbina, wiem że się Polska kończy
lub zaczyna’’.
Barbara Lipieta

fot. Pixabay

reklama

Zachwycają nas swoim oryginalnym wyglądem, przypominającym małe, kosmate zwierzątko. Nazywamy je pieszczotliwie
kotkami. Kochamy te wierzbowe
kwiaty, bo zwiastują nadejście
cieplejszych dni. Spacerując po
leśnych ścieżkach (rzecz jasna,
dopiero po zakończeniu bieżących obostrzeń), zatrzymujemy
się przy rozbudzonych pierwszymi promieniami słońca pąkach
i z ogromną przyjemnością zabieramy je do domu. Z przyniesionych pędów robimy wielkanocne
palmy i zdobimy świąteczne stoły. Do wykonania symbolicznej
polskiej palmy używamy gałązek
wierzbowych w towarzystwie
bukszpanu, suszonych i papierowych kwiatów. Palmy różnią
się wyglądem w zależności od
regionu. Jednak wszystkich łączy
nadzieja, że jeśli w domu jest
poświęcona palma, nic złego nie
powinno się przytrafić domownikom, jest zaporą przed nieczystymi mocami, zabezpieczającą
nie tylko ludzi, ale i zwierzęta.
Chroni uprawy rolnicze przed
zniszczeniem. Palma wielkanoc-
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na jest symbolem nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, męki
i odkupienia. W Niedzielę Palmową tradycja nakazywała każdej
gospodyni podanie dzieciom do
zjedzenia bazie kotki. Miało to na
celu zahartować dzieci, aby rosły
silne i zdrowe. Tradycja nakazywała również oklepywanie się
wzajemnie poświęconą palmą.
To zaś miało zapewnić dostatek
i zdrowie przez cały rok. W Wielką
Sobotę palmy są palone a popiół
z nich jest używany w następnym
roku podczas znaczenia głów
popiołem w środę popielcową.
W ludowej tradycji wierzba była
symbolem budzącego się życia,
która wielką koroną podpierała
nieboskłon, korzeniami sięgała
świata podziemnego, zwilżała
rosą i zakwitała srebrnym kwieciem. Karmiła miodem, wydawała złote owoce.
Wierzba to również drzewo
o szerokich właściwościach leczniczych.
Najcenniejszym i naturalnym
darem, który ma do zaoferowania jest jej kora. To z niej cały
świat przez wieki uzyskiwał natu-

ralny lek na różne dolegliwości.
Wywar z kory wierzby białej ma
działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne
i antybakteryjne.
Już Hipokrates wspominał
o jej leczniczych zaletach. Starożytni Egipcjanie stosowali ją w leczeniu zapalenia stawów. W średniowieczu ogólnie stosowano
wywar z kory jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.
Jednak dopiero w 1828 roku
po raz pierwszy salicynę z kory
wierzby wyodrębnił profesor farmacji na Uniwersytecie w Monachium, Johann Andreas Buchner.
Zdołał uzyskać niewielką ilość
żółtej substancji, którą nazwano
salicyną. Przez lata badań dowiedziono, że ogromne walory
lecznicze kora wierzby zawdzięcza zawartemu w niej kwasowi
salicylowemu.
W aptekach i punktach zielarskich kora wierzby dostępna
jest w tabletkach, w proszku oraz
w wyciągach płynnych i suchych.
Jest naturalnym lekiem o szerokim spektrum działania.Zalecana
jest w leczeniu infekcji górnych
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Akcja nadal trwa
Muzeum Dulag 121 prowadzi rozmowy telefoniczne ze Świadkami Historii.
podzielić swoimi wojennymi przeżyciami i wspomnieniami, poszukują informacji na temat losów
więźniów obozu przejściowego
w Pruszkowie lub po prostu odczuwają potrzebę rozmowy w tym
trudnym dla każdego okresie. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji o naszym projekcie
wśród osób starszych, rodziców,
dziadków czy samotnych sąsiadów.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku

w godzinach 12.00-17:00 pod następującymi numerami telefonów:
696 591 295 oraz 660 773 122.

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

reklama

mat. Muzeum Dulag 121

W związku z zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, Muzeum
Dulag 121 odwołuje wszystkie
zaplanowane na maj spotkania historyczne, lekcje muzealne, warsztaty oraz wycieczki grup zorganizowanych. O wszelkich zmianach
będziemy informować Państwa na
bieżąco na naszej stronie internetowej i facebooku.
Przypominamy, że w Muzeum
Dulag 121 trwa akcja „Muzeum
łączy”. Czekamy na telefony od
osób, które chciałyby się z nami
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Niedzielne Recitale Chopinowskie w Żelazowej Woli to cykl
koncertów plenerowych, które
odbywają się w Domu Urodzenia
Fryderyka Chopina w okresie od
maja do września.
Tej wiosny po raz pierwszy od
1954 r. recitale odbędą się bez
udziału publiczności. Koncerty
będą transmitowane w każdą niedzielę o godzinie 15.00 na kanale
YouTube Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina.

W dobie pandemii wszyscy szczególnie dbamy o higienę ciała
oraz stosujemy się do restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.
A co z higieną umysłu?

Progam najbliższych występów:
3 maja – Krzysztof Książek
10 maja – Paweł Wakarecy
17 maja – Szczepan Kończal
24 maja – Wojciech Świtała
31 maja – Janusz Olejniczak
7 czerwca – Magdalena Lisak
14 czerwca – Aleksandra Świgut
21 czerwca – Michał Szymanowski
28 czerwca – Szymon Nehring

mat. Shutterstock

Marcin Masecki
Live aus Berlin

Pomimo tego, że w ramach
luzowania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, rząd zapowiedział otwarcie m.in. hoteli
i centrów handlowych, instytycje
kultury nadal pozostaną uziemione. Póki co nikt nie jest w stanie
określić jak długo utrzyma się ten
stan rzeczy. Nie powinniśmy się
temu dziwić. W procesie odmrażania gospodarki branża artystyczno-rozrywkowa ma zdecydowanie
niższy priorytet, niż branże usługowe i handlowe.
Nieprędko wybierzemy się do
galerii sztuki, kina, na premierę
teatralną czy koncert. Nie oznacza
to jednak, że obcowanie z kulturą
jest w tych osobliwych czasach zupełnie niemożliwe. Okazuje się, że
nawet w warunkach aresztu domowego możemy „wybrać się” na
festiwal filmowy lub recital muzyki
klasycznej. Rzecz jasna z pomocą
przychodzi internet.

Przygotowaliśmy krótki przegląd wydarzeń online, które umilą
wam majówkę, a przede wszystkim pomogą nie zwariować w czasach lockdownu.
GALERIA
Zwiedzanie Galerii Zdzisława
Beksińskiego
50 obrazów Beksińskiego z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich
- dotychczas dostępne dla zwiedzających jedynie w krakowskim
Nowohuckim Centrum Kultury, od
teraz także online:
www.nck.krakow.pl/wirtualne-zwiedzaniegalerii-zdzislawa-beksinskiego

MUZYKA
Streaming Recitali
Chopinowskich

RED. NACZELNY: Artur Andruszaniec
REDAKTORZY: Daniel Dalecki, Barbara Lipieta, Agata Ziąbska,
Zbigniew Stanecki
WSPÓŁPRACA: Agata Atamańczuk, Anna Bartnicka,
Krzysztof Frelek, Krzysztof Goławski

www.czaspiastowa.pl

W każdą niedzielę o godz.
12.00 Marcin Masecki, w transmisji na żywo ze swojego berlińskiego mieszkania, przedstawia złoty
okres europejskiej muzyki klasycznej. W programie m.in. Telemann,
Mozart,
Beethoven,
Scarlatti,
Schubert.
www.facebook.com/studio.teatr

LITERATURA
Wiosna nasza! (I czeska!)
Polsko-czeska Wiosna Literatury przeniosła się do sieci. Wśród
gości m.in.: Mariusz Szczygieł, Monika Sznajderman, Mikołaj Łoziński i wielu innych.
więcej:

mat. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Kulturalnie na kwarantannie

Narodowej oraz instytucji współpracujących.
www.polona.pl

TEATR
Ninateka
Od marca na platformie Ninateka
dostępne są nagrania wybitnych
polskich spektakli.
Do obejrzenia:
„Śluby panieńskie”

(reż. Jan Englert)

„Między nami dobrze jest”

www.krakowfilmfestival.pl

(reż. Grzegorz Jarzyna)

„Orfeusz i Eurydyka” - opera

Polona
W wirtualnej Bibliotece Narodowej Polona otrzymujemy
nieodpłatny dostęp do ponad 3
milionów zdigitalizowanych książek, czasopism, grafik, map, muzykaliów oraz rękopisów. Zasoby
pochodzą ze zbiorów Biblioteki

przegląd filmów KFF

(reż. Mariusz Treliński)

„Rewizor”

(reż. Jerzy Stuhr)

Od 10 maja do 5 czerwca na
bezpłatnej platformie VOD, należącej do Krakowskiego Festiwalu Filmowego, pojawi się szeroki
przegląd filmów, które przed laty
święciły triumfy na Festiwalu.

„H.”

(reż. Jan Klata)

„Miłość na Krymie”
(reż Jerzy Jarocki)

„(A)pollonia”

(reż. Krzysztof Warlikowski)

„Damy i huzary”
(reż. Krystyna Janda)

Do obejrzenia m.in:

„Udręka życia”
(reż. Jan Englert)

“128. Szczur”

„Kosmos”

reż. Jakub Pączek

(reż. Jerzy Jarocki)

“Argentyńska lekcja”

www.ninateka.pl

reż. Wojciech Staroń

“Baskijskie żylety”

FILM

www.biuro-prasowe.mik.waw.pl/93640-wiosna-nasza-i-czeska

talne, animowane i krótkie fabuły
ze świata, oczekiwane polskie premiery, a także spotkania z twórcami będą dostępne bez wychodzenia z domu.
Dostęp do festiwalowych filmów online otrzymają wszyscy
posiadacze karnetów, akredytacji
oraz biletów na pojedyncze seanse, które w związku ze zmianą
formuły oferowane są w nowych,
atrakcyjnych cenach.
Festiwal odbędzie się w dniach
od 31 maja do 7 czerwca 2020.
Szczegółowy program będzie opublikowany w połowie maja.

reż. Fermin Muguruza

“Bez śniegu”
60. Krakowski Festiwal Filmowy
31 maja rozpocznie się jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal
Filmowy. Podobnie jak dwa inne
prestiżowe festiwale europejskie
CPH:DOX w Kopenhadze i Visions
du Réel w Nyon, program Krakowskiego Festiwalu Filmowego
zostanie w całości przeniesiony do
sieci! Najnowsze filmy dokumen-

WYDAWCA / BIURO REDAKCJI:
Creative Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 6,
05-820 Piastów
ISSN 2543-8336

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówionych reklam, ogłoszeń oraz
artykułów sponsorowanych.

reż. Magnus von Horn

“Colombianos”
reż. Tora Martens

“Do serca twego”
(reż. Ewa Borysewicz)

“Ojciec i syn”

(reż. Paweł Łoziński)

“Ojcze masz”

(reż. Kacper Lisowski)
vod.pl/krakowski-festiwal-filmowy-2016
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