
CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

NR 55  |  WRZESIEŃ, 2021 r BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI

ISSN 2543-8336NAKŁAD: 5000 szt.

w numerze

Moja pigwa obsypana jest gę-
sto owocami, co nas bardzo 
raduje, zwłaszcza, że owocuje 
obficiej co drugi rok. Podparcie 
kilku gałęzi okazało się niezbęd-
ne, gdyż istniało zagrożenie ich 
obłamania. Nie jest to roślina 
zbyt wymagająca. Od momentu 
rozwoju liści do zbioru owoców 
uwodzi mnie swoją atrakcyjno-
ścią. 

2 października 2021 r. w Prusz-
kowie odbędą się uroczyste ob-
chody Dnia Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 i Niosących Im 
Pomoc.

Ogród aromatem pigwy 
nęcący

Dzień Pamięci

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

Czytaj - str. 6

Czytaj - str. 2

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 11

W Piastowie jest 161 ulic. Wiele 
z nich nosi imiona poetów. Jed-
ną z nich jest ulica Leśmiana, na 
której ruinę drewnianego domu 
i jego ogrodzenie przejął we 
władanie chmiel. Można się mu 
tam dobrze przyjrzeć.

Okres roztrenowania to ten 
moment, w którym dyscyplina 
treningowa zostaje nieco po-
luzowana, w kalendarzu robi 
się więcej miejsca na inne ak-
tywności poranne (np. spanie), 
a trenerzy przechodzą do wery-
fikacji, analizy wyników i podsu-
mowań zakończonego sezonu.

Piastów okiem zielarki

Iron Man Meksyk

Agata Atamańczuk

realizujących bony turystyczne, 
dostępna jest na stronach: 

www.bonturystyczny.gov.pl, 
www.pot.gov.pl,
www.polska.travel. 

Aby skorzystać ze świadczenia 
w formie bonu, należy go aktywo-
wać poprzez profil na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Można to zrobić w dowolnym mo-
mencie – mając już skrystalizowa-
ny pomysł na jego realizację, bądź 
też nie. Po aktywacji bonu upraw-
niona osoba otrzymuje specjalny 
kod, którego należy użyć doko-
nując płatności u wskazanego 
podmiotu turystycznego. Każda 
płatność jest następnie potwier-
dzana jednorazowym kodem au-
toryzacyjnym, wysłanym poprzez 
wiadomość SMS. Za pomocą 
bonu turystycznego można płacić 
wielokrotnie, aż do wyczerpania 
jego pełnej kwoty. 

Jak podaje ZUS, mimo zbliżają-
cego się terminu ważności, w wo-
jewództwie mazowieckim na akty-
wację wciąż czeka 209 tys. bonów 
turystycznych. Należy pamiętać, 
że świadczenie to ma charakter 
jednorazowy i nie podlega wymia-
nie na gotówkę ani inne środki 
płatnicze. Po 31 marca 2022 roku, 
niewykorzystane bony po prostu 
przepadną. Dlatego już dziś war-
to zastanowić się, jak pieniądze te 
najlepiej wykorzystać. 

zł, przyznawane jest na każde 
dziecko objęte świadczeniem 
wychowawczym lub dodatkiem 
wychowawczym z programu „Ro-
dzina 500 plus”. W przypadku 
dziecka z niepełnosprawnością, 
potwierdzoną odpowiednim 
orzeczeniem, rodzinie przysługu-
je dodatkowy bon o takim samym 
nominale. 

Za pomocą bonu turystycz-
nego opłacić można usługi hote-

Program „Polski Bon Tury-
styczny” wdrożony został w 2020 
roku, jako odpowiedź na trudną 
sytuację gospodarczą wywołaną 
pandemią COVID-19. Celem jego 
realizacji jest udzielenie wsparcia 
finansowego polskim rodzinom 
oraz branży turystycznej, dotkli-
wie doświadczonej w okresie tzw. 
lockdownu.  

Świadczenie w formie bonu 
turystycznego o wartości 500 

larskie lub imprezy turystyczne 
organizowane w Polsce, także te 
nie obejmujące noclegów. Wbrew 
pozorom, znalezienie interesują-
cej nas oferty, wśród dostępnych, 
nie jest trudne. Płatność w formie 
bonów przyjmuje obecnie ponad 
28 tys. przedsiębiorców i organi-
zacji pożytku publicznego, wpisa-
nych na listę prowadzoną przez 
Polską Organizację Turystyczną 
(POT). Aktualna lista podmiotów 

Bony wciąż czekają

fot. Shutterstock

reklama

Tysiące bonów turystycznych może wkrótce stracić swoją ważność. Szansa na wykorzystanie 
świadczenia minie już 31 marca 2022 r.
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wiadomości lokalne

Dzień Pamięci
Czas i miejsce wydarzenia
2 października 2021 (sobota) 12.00-15.30
Część I początek 12.00 – Cmentarz Szpitalny w Tworkach (ul. Partyzantów 2/4, 05-
802 Pruszków)
Część II początek 13.00 – Cmentarz Żbikowski w Pruszkowie
Część III początek 14.00 – Oficjalne uroczystości pod pomnikiem „Tędy przeszła 
Warszawa” na terenie dawnego obozu Dulag 121 adres: Pruszków, ul 3 Maja 8A 
(wjazd dla samochodów do godz. 13.40 bramą przy ul. 3 Maja 8)          

3 października 2021 (niedziela) 19:00 
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Żbikowie (Pruszków, ul. 3 Maja 124)

2 października, w dniu Naro-
dowego Dnia Pamięci o Ludności 
Cywilnej Powstańczej Warszawy, 
w Pruszkowie odbędą się uro-
czyste obchody Dnia Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Nio-
sących Im Pomoc organizowane 
przez Powiat Pruszkowski, Mia-
sto Pruszków, Instytut Pamię-
ci Narodowej, Urząd do spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych oraz Muzeum Dulag 
121. Tegoroczne uroczystości 
rozpoczną się o godz. 12:00 na 
Cmentarzu Szpitalnym w Twor-
kach, gdzie zostaną złożone kwia-
ty pod tablicą upamiętniającą 
więźniów obozu przejściowego 
Dulag 121, Powstańców War-
szawskich i ofiary cywilne. Na-
stępnie, o godz. 13.00 rozpocznie 
się ceremonia złożenia kwiatów 
pod tablicą przy głównej bramie 
cmentarza Żbikowskiego, która 
upamiętnia zmarłych i poległych 
bezimiennych więźniów obozu 
przejściowego Durchgangslager 
121, pochowanych w zbiorowej 
mogile. Oficjalne uroczystości 
rozpoczną się o godz. 14:00 pod 
Pomnikiem „Tędy przeszła War-
szawa” na terenie byłego obozu 
Durchgangslager 121 w Pruszko-
wie, gdzie zostanie odprawiona 
polowa Msza Święta. Uroczysto-
ści zakończą się koncertem pie-
śni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego. W niedzielę, 3 paź-
dziernika o  godz. 19:00 w  żbi-
kowskim kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP odbędzie się „Kon-
cert Pieśni Powstania Warszaw-
skiego” w  wykonaniu zespołu 
wokalno-aktorskiego „Sonanto” 
oraz pokaz filmu „Powstanie 
Warszawskie” w reż. Jana Komasa 
z 2014 r. Z uwagi na obecną sytu-
ację zagrożenia epidemicznego, 
podobnie jak rok temu, formuła 
uroczystości Obchodów będzie 
dostosowana do aktualnych wa-
runków sanitarno-epidemiolo-
gicznych.

 
Komitet Honorowy Obchodów

W komitecie honorowym Ob-
chodów znaleźli się:

Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP,
Zdzisław Sipiera Poseł  na Sejm RP,
Irena Zofia Romaszewska Doradca Prezyden-
ta RP,
Dr Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej
Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski,
Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa,

Barbara Wojnarowska-Gautier Prezes Sto-
warzyszenia Kontynuatorów Pamięci o Zagła-
dzie Narodu Polskiego – Prawo do Prawdy
Jerzy Żelaśkiewicz P. O. Prezesa Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, 
Zdzisław Zaborski Prezes Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK w Pruszkowie,
Wojciech Łukasik Przewodniczący Stowarzy-
szenia Dzieci Powstania Warszawskiego 1944
Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

Historia i idea

Organizując Dzień Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Nio-
sących Im Pomoc pragniemy nie 
tylko oddać hołd Powstańcom, 
ale przede wszystkim chcemy 
upamiętnić Ludność Cywilną 
Warszawy, która między sierp-
niem a październikiem 1944 
roku ginęła w masowych egzeku-
cjach i bombardowaniach oraz 
przeżyła dramat wypędzenia, 
a także tych, którzy często z nara-
żeniem  życia, nieśli im bezinte-
resownie pomoc. Mieszkańców 
stolicy, których w czasie exodusu 
pozbawiono domów i dobytku, 
kierowano do obozów przejścio-
wych, skąd wywiezieni zostali na 
roboty do Rzeszy, w głąb Gene-
ralnego Gubernatorstwa i do 
obozów koncentracyjnych i do 
Generalnego Gubernatorstwa 
na tułaczkę. Dla większości z nich 
pierwszym etapem tułaczki stał 
się Dulag 121 – obóz przejściowy 
dla ludności cywilnej utworzony 
w Pruszkowie 6 sierpnia 1944 
roku. Szacuję się, że przez prusz-
kowski obóz przeszło nawet 650 
tysięcy osób. Około 150 tysięcy 
osób trafiło na przymusowe ro-
boty na terenie III Rzeszy, a ko-
lejne 350 tysięcy uznanych za 
niezdolnych do pracy, zostało 
skazanych na tułaczkę po terenie 
Generalnego Gubernatorstwa, 
gdzie ich przetrwanie zależało od 
pomocy ze strony mieszkańców 
miast i wsi. Z kolei, aż 70 tysięcy 
więźniów obozu przejściowego 
w Pruszkowie zostało zesłanych 
do obozów koncentracyjnych 
zagłady. W tym trudnym czasie 
z ofiarną pomocą wypędzonym 
warszawiakom ruszyli mieszkań-
cy Pruszkowa i okolicznych miej-
scowości. Tysiące osób udzielało 
wówczas wsparcia więźniom, 
organizując pomoc medyczną, 
finansową i żywnościową na te-
renie obozu i poza jego murami. 
Dzięki nim z obozu w Pruszkowie 
udało się wyprowadzić – legalnie 
lub nielegalnie – około 100 tysię-
cy osób.

Warto przypomnieć, że co-

roczne obchody Dnia Pamię-
ci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc są tradycją 
zapoczątkowaną przez kolejarzy 
pracujących na terenie Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejo-
wego. Od 1990 roku uroczysto-
ści odbywały się przy pomniku 
„Tędy przeszła Warszawa”. Od 
czasu powstania placówki Mu-
zeum Dulag 121 współorganizu-
je te uroczystości wspólnie z  lo-
kalnymi samorządami.

Uczestnicy wydarzenia

W uroczystościach pod Po-
mnikiem „Tędy Przeszła Warsza-

wa” na terenie dawnego obozu 
Dulag 121 wezmą udział zapro-
szeni goście reprezentujący wła-
dze, kombatanci, środowiska 
patriotyczne i uczniowie prusz-
kowskich szkół i okolicznych 
powiatów. Ze względu na aktu-
alne zagrożenie epidemiczne 
nie będziemy mogli zaprosić, jak 
co roku, będących w podeszłym 
wieku Świadków Historii

Powstałe w 2010 r. Muzeum 
Dulag 121 prowadzi projekt ba-
dawczy, dzięki któremu na „Li-
ście Pamięci” odnotowanych zo-
stało około 50. tysięcy więźniów 
obozu. Uroczystości odbywające 
się w Pruszkowie rokrocznie są 
dla tych ludzi świadectwem pa-

mięci i hołdu składanego tym, 
którym przyszło żyć w walczącym 
mieście i przeżyć koszmar wypę-
dzenia.

Wszelkie informacje dotyczące wyda-
rzenia dostępne są na stronie internetowej 
Muzeum Dulag 121 dulag@dulag121.pl oraz 
pod numerem tel.: (22) 758 86 63; kom: 696-
591-295.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe 
w  Pruszkowie, Urząd Miasta Pruszkowa, In-
stytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
i Muzeum Dulag 121.  

Partnerzy: Stowarzyszenie WEST, 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko 
Polskie, Strzelcy Rzeczypospolitej, Hufiec ZHP 
Pruszków 

patronat medialny
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Piastovia w akcji
Zawodniczki Piastovii roz-
poczęły ligowe rozgrywki

W drugiej połowie sierpnia 
br. młode zawodniczki Piastovii 
przebywały na bardzo udanym 
obozie sportowym w Lidzbarku 
Welskim. Rozegrały tam kilka 

sparingów z drużynami z Ma-
zowsza oraz Łodzi i szlifowały 
formę przed rozgrywkami ligo-
wymi w grupie orliczek, koor-
dynowanych przez Mazowiec-
ki Związek Piłki Nożnej.

Spotkania ligowe rozpoczę-
ły się na początku bieżącego 
miesiąca. Nasze dziewczynki 

rywalizują, jako jedyny zespół 
żeński, z drużynami chłopię-
cymi. Dotychczas rozegrano 
już 5 kolejek ligowych. Piasto-
wianki wygrały dwa spotka-
nia, pokonując 7:2 Sporting 
Grodzisk Mazowiecki i 17:0 
LKS Osuchów. Planowany jest 
także udział w Ogólnopolskim 
Pucharze Tymbarka.

Aktualnie nasze zawodnicz-
ki trenują dwa razy w tygodniu 
na obiekcie MOSiR Piastów. Od 

połowy listopada br. planowa-
ne jest rozpoczęcie zajęć w hali 
LO im. A. Mickiewicza w Piasto-
wie. Będzie to przygotowanie 
do rozgrywek halowych, które 
zakończą się z końcem marca 
2022 roku. Na dzień dzisiej-
szy do klubu wpływają już za-
proszenia z całej Polski, m.in. 
z  Bielska Białej, Wodzisławia 
Śląskiego, Środy Wielkopol-
skiej, czy z klubów ościennych. 
Niestety udział w takich turnie-
jach jest związany ze sporym 
nakładem finansowym.

Kierownictwo klubu cały czas pro-
wadzi nabór do sekcji orliczek - 
dziewczynek urodzonych w latach 
2008-2014. 
Zgłoszenia: 
tel. 513 640 233 
piastovia.piastow@gmail.com 
Zajęcia prowadzi trener dyplomo-
wany Adrian Gustowski.

Włodzierz Golfert

fot. Piastovia

fot. Piastovia

fot. Piastovia

fot. Piastovia
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Za nami tego-
roczne Dni Piastowa. Jak można 
ocenić święto naszego miasta, 
odmienne w czasie i formie od do-
tychczasowych?

Grzegorz Szuplewski: Rze-
czywiście Dni Piastowa ’21 to wy-
darzenie z kilku względów inne, 
niż poprzednie. Pierwsza róż-
nica to oczywiście jego termin. 
Zamiast tradycyjnego początku 
maja zmuszeni byliśmy przesunąć 
Dni Piastowa o cztery miesiące z 
powodu sytuacji pandemicznej. 
Druga ważna różnica to odmienna 
lokalizacja. Tym razem wszystkie 

wydarzenia, a więc zarówno im-
prezy sportowe, jak i artystyczne, 
odbyły się w przestrzeni pomiędzy 
Parkiem Niepodległości i stadio-
nem miejskim przy Al. Tysiącle-
cia 1. To nowe miejsce dobrze 
spełniło oczekiwania organizato-
rów i uczestników, zarówno pod 
względem funkcjonalności i do-
stępności, jak i - co bardzo ważne 
- bezpieczeństwa. Oceniając zaś 
całe wydarzenie, trzeba wyrazić 
radość, że w ogóle udało się je 
zorganizować w tak nieprzewidy-
walnych czasach, a  w  programie 
imprezy już tradycyjnie każdy 
mógł znaleźć coś atrakcyjnego dla 
siebie. Warto dodać, że spotkali-
śmy się po dwuletniej przerwie, 
gdyż ubiegłoroczne Dni Piastowa 
musieliśmy odwołać ze względu 
na pandemię Covid-19. A zarów-
no w roku 2020, jak i w tym roku, 
przypadły dwie ważne rocznice 
- utworzenia samorządnej gminy 
Piastów, co nastąpiło w 1930 roku, 
a także wybór przez mieszkań-
ców w konkursie nazwy Piastów 
w miejsce poprzedniej Utraty, co 
wydarzyło się w 1926 roku. Oczy-
wiście przyszłoroczne święto na-
szego miasta planujemy w pierw-
szych dniach maja, kiedy to z kolei 
przypada 70. rocznica nadania 
praw miejskich.

CP: W wielu miejscach Piasto-
wa trwają prace budowlane na 
drogach i w budynkach. Czy w tym 

trudnym pod względem finanso-
wym roku udaje się realizować za-
łożony plan inwestycji miejskich?

GS: Właściwie tak. Jeśli spoj-
rzymy na wykaz zaplanowanych 
inwestycji, to jest on realizowany. 
Obecnie modernizujemy dwie ko-
lejne ulice - Konopnickiej i ostatni 
fragment ul. Skorupki, gdzie prace 
wkrótce się rozpoczną. Budowany 
jest wodociąg w sąsiedztwie Placu 
Zgody. Realizowane jest zadanie 
wieloletnie - budowa centrum 
przesiadkowego, w ramach któ-
rego powstają parkingi P+R oraz 
schody i windy łączące wiadukt 
z peronami stacji kolejowej. Za-
kończyliśmy zadanie budowy filii 
przychodni zdrowia przy ul. Sko-
rupki, zbliżają się do końca prace 
w rewitalizowanej Willi Millera. 
Kontynuowane jest kolejne duże 
zadanie związane z rewitalizacją 
kolejnych budynków z mieszka-
niami komunalnymi. Trwają prace 
projektowe budowy kolejnych ulic 
m.in. Szarych Szeregów i Ogińskie-
go, projekty już opracowane, np. 
ul. Barcewicza podlega już proce-
durze zatwierdzenia. Mamy w peł-
ni zatwierdzone projekty budowy 
kolejnych ulic na kwotę kilkunastu 
milionów złotych. Tempo realizacji 
tych ważnych inwestycji drogo-
wych zależy tylko od naszych moż-
liwości finansowych. Oczywiście 
będziemy aplikować we wszelkich 
naborach do dofinansowania, 

fo
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Chcesz schudnąć w sposób naturalny, zdrowy i bezpieczny?
Korzyści programu zdrowia:
• wysoka skuteczność
• brak efektu jo-jo
• poznanie zdrowych nawyków żywieniowych
• 100% skuteczność przy braku przeciwwskazań 
• detoks i redukcja stanów zapalnych organizmu
• stała opieka dietetyka klinicznego w cenie
• pomagająca społeczność i grupa wsparcia na FB
• dostęp do przepisów i ciekawostek dietetycznych
• aplikacja mobilna

ChCesz bezpieCznie zrzuCić zbędne kilogramy i oCzyśCić organizm z toksyn?

Dla czytelników Czasu 
Piastowa - upominek 
do pierwszego etapu 
programu! 605 653 981

zapraszamy!

programzdrowia@mailplus.pl

tak jak zawsze czynimy. Ostatnio 
ze zmiennym szczęściem, ale nie 
tracimy nadziei. A  skoro już mó-
wimy o budżecie, to oczywiście 
trudno zachować pełen opty-
mizm w sytuacji, gdy przewidy-
wane są ograniczenia dochodów 
samorządowych, szczególnie zaś 
dochodów własnych - najważniej-
szych z  punktu widzenia pełnej 
samorządności miast i gmin. Dziś 
nie wiemy nawet z jakiej wielkości 
ubytkiem możemy mieć do czynie-
nia w roku 2022, a wszystko dzieje 
się w czasie, gdy trzeba odpowie-
dzialnie przygotować projekt bu-
dżetu i przekazać go do akceptacji 
Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 listopada. Do-
dajmy, że w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej umieścić musimy 
działania na które już wywalczy-
liśmy dofinansowanie - budowę 
własnego geotermalnego źródła 
ciepła z rozbudową sieci cieplnej 
oraz rozbudowę zielono-niebie-
skiej infrastruktury. Złożyliśmy też 
wnioski o dofinansowanie w pilo-
tażowym naborze programu Pol-
ski Ład. Liczymy na dobre oceny 
i oczywiście środki na realizacje 
zaplanowanych działań, które też 
powinny nastąpić w najbliższych 
latach. 

CP: Jak mogliśmy się ostatnio 
dowiedzieć z różnych źródeł, są 
też podobno plany ograniczenia 

terenów zielonych, a szczególnie 
zagrożony ma być Park Niepodle-
głości?

GS: To oczywiście jakiś bar-
dzo marny żart. Tylko bowiem 
w  tej kategorii można tę ewident-
ną dezinformację interpretować. 
Dawno nie słyszałem czegoś tak 
absurdalnego i po prostu głupie-
go. Zastanawiam się, skąd autorzy 
tego typu sensacji czerpią swoją 
„wiedzę” i dlaczego nie zadawszy 
sobie trudu sprawdzenia, jak jest 
naprawdę, sieją zamęt i zwyczajnie 
oszukują zaniepokojonych miesz-
kańców? No i oczywiście pytanie, 
chyba najważniejsze w tym kontek-
ście, po co to czynią? Chcę jedno-
znacznie jeszcze raz stwierdzić, że 
takiego zagrożenia nie ma i nigdy 
nie było. Proszę też wszystkich za-
troskanych o los zieleni miejskiej, 
a  szczególnie terenów parkowych, 
o zachowanie spokoju i nie dawa-
nie wiary tego typu nieprawdziwym 
stwierdzeniom. Parki w Piastowie 
są bezpieczne, nie ubędzie nawet 
1 centymetr kwadratowy z tych ob-
szarów. Co więcej, planujemy kolej-
ne działania na rzecz podniesienia 
jakości terenów zielonych poprzez 
wzbogacenie infrastruktury niebie-
sko-zielonej, m.in. ogrodów desz-
czowych, instalację zielonych ścian 
i ogrodów kieszonkowych, o czym 
była już mowa.

reklama

Justyna
Z programem odchudzała się: 24 tygodnie
Zrzuciła: 24 kg
W obwodach straciła łącznie: 108 cm

przed po

„Moja przygoda rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Waga po-
czątkowa wynosiła 82,5 kg, a celem była utrata 20 kg. Przystępując 
do programu, nie wierzyłam, że można zgubić aż tyle... Po czterech 
miesiącach osiągnęłam swój cel, ale by uniknąć efektu jo-jo, po-
zostałam jeszcze dwa miesiące na podtrzymaniu i schudłam do-
datkowe 4 kg. Dzięki wyjątkowej diecie poprawiły się moje wyniki, 
czuję się szczęśliwsza! Waga wciąż utrzymuje się na poziomie 58 
kg. Ten program odmienił moje życie!”



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia

5www.czaspiastowa.pl

patronat medialny

ogłoszenie zamówione

reklama

Komendant Komisariatu Policji w Piastowie 
serdecznie zaprasza mieszkańców Piastowa 

na debatę społeczną 
„Porozmawiajmy o Naszym bezpieczeństwie”, 

która odbędzie się 28 października 2021r. o godz. 17.00 
w sali konferencyjnej budynku MOSiR w Piastowie.
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sport

Mija właśnie godzina 12:00 na niewielkiej wyspie położonej na morzu karaibskim. 
Słońce operuje o tej godzinie najmocniej, więc część osób energicznie zmierza do 
położonych nieopodal barów, by chociaż na chwilkę uciec przed żarem lejącym 
się z nieba. Isla Mujeres poza malowniczym położeniem to jednocześnie miejsce, 
gdzie rozpoczynam okres roztrenowania. Innymi słowy to ten moment, w którym 
dyscyplina treningowa zostaje nieco poluzowana. W kalendarzu robi się więcej 
miejsca na inne aktywności poranne (np. spanie), a trenerzy przechodzą do 
weryfikacji, analizy wyników i podsumowań zakończonego sezonu.

Iron Man Meksyk

Muszę przyznać, że był to dla 
mnie bardzo mocny sezon, z wy-
soko postawioną poprzeczką. 
Często obejmujący starty w za-
wodach nawet przez cztery tygo-
dnie z rzędu. Ostatni z nich odbył 
się niespełna 48 godzin temu – na 
wyspie Cozumel w Meksyku.

Wszystkie razem zawody, 
w  jakich startowałem w Polsce, 
nie stanowiły dla mnie takiego 
wyzwania, jak to, które posta-
wiłem przed sobą biorąc udział 
w zmaganiach w tak odmiennej 

Bartosz Nowicki
Zapalony biegacz i triathlonista amator
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fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)
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strefie klimatycznej. Temperatu-
ra standardowo w ciągu dnia nie 
schodzi tu poniżej 32 „kresek”, 
a  wilgotność powietrza wynosi 
ok. 80-85%. W takich warunkach 
pływanie w oceanie, przy krysta-
licznie czystej wodzie, teoretycz-
nie powinno pójść gładko. Tu 
jednak czekała na uczestników 
zawodów spora niespodzianka, 
mianowicie prądy. Przez pierwszą 
połowę dystansu sprawiły one, że 
niemal każdy mógł się pochwalić 
nową życiówką na 1000 metrów. 
Po nawrocie jednak sytuacja cał-
kiem się zmieniła. Przy ekstremal-
nym wysiłku w zasadzie nie prze-
suwaliśmy się w kierunku finiszu. 

Etap rowerowy rozgrywany 
był na trasie otaczającej wyspę, 
przebiegającej wzdłuż linii brze-
gowej. Wiatr przez pierwsze 30 
km był naszym sprzymierzeń-
cem, aby chwile później, przez 
kolejne 20 km pokazać nam, że 
nie będzie tak łatwo. Na deser, 
tzn. na dobitkę, pogoda również 
dostarczyła nam atrakcji. Po kilku 
kilometrach biegu, spadł deszcz. 
Jako świeżak startujący zazwy-
czaj w Europie, pomyślałem, że 
to dobrze, że pada, bo w końcu 
będzie chłodniej. Nic bardziej 
mylnego. Po chwili wyszło słońce 
i wszystko zaczęło parować. Przez 
chwilę myślałem, aby nie biec da-
lej w butach, bo żar był momen-
tami nie do wytrzymania. Osta-
tecznie, tylko dzięki kibicom oraz 
wsparciu rodziny kolegi, którzy 

dopingowali nas ze wszystkich sił, 
dobiłem do mety. Ostatnie trzy 
kilometry trasy pamiętam jednak 
jak przez mgłę…

Czy było warto? Oczywiście, że 
tak, bo zawody, jak i wyjazd sta-
nowiły dla mnie wyzwanie pod 
każdym względem – zarówno lo-
gistycznym, jak i organizacyjnym. 
Nigdy nie korzystałem z usług 
biura, począwszy od organizacji 
logistyki z Polski, skończywszy na 
przejazdach na miejscu pomiędzy 
miastami. Oczywiście również in-
formacje na temat bezpieczeń-
stwa w Meksyku (lub ich brak) nie 
były bez znaczenia. Ostatecznie 
zdałem się na własną intuicję 
oraz doświadczenia z podróży, 
jakie miałem okazję zebrać. Kilka 
lat temu sporo podróżowałem 
bowiem na własną rękę m.in. do 
Australii, Tajlandii, Indonezji, czy 
na Sri Lankę. Zatem pozostało 
tylko zdroworozsądkowo po-
dejść do kwestii bezpieczeństwa 
i skorzystać z pomocy zaufanych 
osób.

Zawody Iron Man 70.3 Cozu-
mel to czwarty, a zarazem ostat-
ni zaplanowany w tym sezonie 
start na dystansie 1/2 Iron Man. 
Cel, który założyliśmy z trenerem 
Pawłem Janiakiem to złamanie 
5 godzin. Moja radość była po-
dwójna, ponieważ poza uzyska-
niem wyniku 4h 39 min na City 
Handlowy Iron Man 70.3 Warsaw, 
na dodatkowym pomiarze cza-
su, uwzględniającym sam finisz, 
uzyskałem najlepszy wynik ze 
wszystkich zawodników biorą-
cych udział w imprezie na dwóch 
dystansach. Dodatkowo, do te-
gorocznych osiągnięć dołącza 
7 startów na dystansie 1/4, zaję-
cie 9. miejsca w klasyfikacji gene-
ralnej cyklu Garmin Iron Triathlon 
oraz dwa ultra maratony gór-
skie, gdzie wspierałem koleżan-
ki podczas biegu. W kończącym 
się sezonie miałem przyjemność 
rywalizować w kilkunastu loka-
lizacjach w Polsce, biorąc udział 
zarówno w zawodach triathlono-
wych, jak i biegach ultra. Myślę, 
że jak przy załodze rejsu, właści-
wy dobór osób, z którymi chcemy 
dzielić emocje, sukcesy i porażki, 
nie jest bez znaczenia. Sport ła-
two weryfikuje, jacy jesteśmy na-
prawdę, jakie mamy cele i przede 
wszystkim, czy zarówno my dla 

innych, jak i inni dla nas, to oso-
by godne zaufania. Czy w sytuacji 
kryzysowej zostawimy partnera 
sportowego lub partnerkę, z któ-
rą trenujemy na trasie, czy może 
zmotywujemy i pomożemy prze-
zwyciężyć słabości, aby pokonać 
wspólnie ostatnie metry?

Sezon 2021 to dla mnie 
przede wszystkim satysfakcja i ra-
dość z realizacji własnych celów 
i  założeń oraz zebranie bezcen-
nych doświadczeń, dających pew-
ne spojrzenie na kolejny sezon 
i  możliwość weryfikacji planów. 
Warto trenować z ludźmi, którzy 
podobnie jak my, są zdetermino-
wani oraz zaangażowani w prace 
i przede wszystkim, mają dużo 
motywacji. Dzięki temu wiemy, że 
w odpowiednim momencie taka 
osoba poda nam rękę, a jeszcze 
w  innym, zdecydowanie da do 
zrozumienia, że stać nas na wię-
cej.

Właśnie tak zapamiętam ten 
sezon – jako trwający nieprze-
rwalnie od maja, czas pokonywa-
nia własnych słabości i weryfika-
cji, gdzie jest ten punkt, w którym 
faktycznie już nie jesteśmy w sta-
nie płynąć szybciej, jechać bar-
dziej zdecydowanie i biec faktycz-
nie do odcięcia. Czy tak naprawdę 
jest, czy tylko podpowiada to nam 
nasza głowa, która najlepiej czuje 
się w bezpiecznym środowisku 
i tzw. strefie komfortu. Na wiele 
pytań jeszcze nie znalazłem od-
powiedzi, ale dam sobie jeszcze 
chwilę, ciesząc się promieniami 
słońca i ładując baterie przed 
powrotem do Polski. Nie byłbym 
sobą, gdybym nie dodał, że jakieś 
pomysły i wyzwania na sezon 
2022 już mnie kuszą i we mnie 
kiełkują. Nie chciałbym zapeszać, 
więc zostawię to na razie dla sie-
bie. 

Pamiętajcie, mimo że w Polsce 
sezon triathlonowy jest już za-
kończony, to pogoda dla biegaczy 
jest cały czas. Najbliższa okazja, 
aby poprawić swoje wyniki przed 
sezonem zimowym, już 3 paź-
dziernika w Piastowie, w biegu 
na dystansie 10 km. Zapraszam 
w  imieniu organizatora i stowa-
rzyszenia Rozbiegany Piastów.

Piona i do zobaczenia na tra-
sie!
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Niemcy przystąpili do wojny z Polską z nakazem toczenia jej w spo-
sób bezwzględny. Stąd budzące przerażenie zbrodnie wojenne, do-
konywane na wielką skalę już od pierwszych chwil wojny 1939 roku. 
Rozpoczęła się ona 1 września wczesnym rankiem - nalotem i zbom-
bardowaniem bezbronnego Wielunia, powodując wiele ofiar wśród 
ludności cywilnej i zniszczeń materialnych miasta. Atak ten nastąpił 
jeszcze przed rozpoczęciem ostrzału Westerplatte. Naloty lotnicze 
budziły grozę siejąc zniszczenia i śmierć. Niemieckie lotnictwo „wsła-
wiło” się także strzelaniem do bezbronnej ludności, uciekającej cały-
mi kolumnami przed najeźdźcą. Na terenach zdobytych wojska nie-
mieckie wprowadzały terror mordując ludność cywilną w masowych 
egzekucjach. Nie oszczędzano także wziętych do niewoli polskich 
żołnierzy łamiąc chroniące ich zapisy prawa międzynarodowego:

Konwencja Genewska z 27.VII.1929 O traktowaniu chorych i ran-
nych jeńców,

Art. 2:
Pkt. 2. Jeńcy wojenni winni być zawsze traktowani w sposób huma-

nitarny, a w szczególności mają być chronieni przed atakami gwałtu, 
obrazy i ciekawości publicznej.

Pkt. 3. Środki odwetowe względem nich są zabronione.  

Wielokrotnie dochodziło do łamania praw jenieckich przez Niem-
ców, miały miejsce masowe zbrodnie dokonywane na wziętych do 
niewoli polskich żołnierzach, których symbolem jest zamordowa-
nie 9 września 1939 roku przez Wehrmacht 300 jeńców w Ciepielo-
wie. Zbrodnia wojenna na polskich jeńcach dokonana została także 
w Piastowie, gdzie 12 września zastrzeleni zostali wzięci do niemiec-
kiej niewoli żołnierze 2 Pułku Piechoty.

W okolicach Piastowa Niemcy pojawili się 8 września. W tym czasie 
rozpoczynała się bitwa pod Ołtarzewem, której stawką była droga na 
Warszawę…

Bitwa pod Ołtarzewem

Walki w rejonie Błonia i Brwinowa rozpoczęły kilkudniową krwawą 
bitwę o drogę do walczącej stolicy. Bitwa, której główne walki stoczo-

no pod Ołtarzewem zakończyła się niepowodze-
niem, a biorące w niej udział oddziały Armii Łódź, 
poniósłszy ciężkie straty, przebiły się ostatecznie 
do Modlina i wzięły udział w obronie tej twierdzy. 
Dla wziętych do niewoli polskich żołnierzy Niemcy 
utworzyli przejściowy obóz jeniecki w Pruszkowie 
na terenie zakładów kolejowych. W drodze do tego 
obozu, w Piastowie zamordowani zostali przez 
Niemców jeńcy wojenni, żołnierze 2 Pułku Piecho-
ty Legionów, wśród nich porucznik Wojciech Kalen-
kiewicz, dowódca pułkowej artylerii. 

Koszmarny wrzesień
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na swoich tyłach wycofanie 
się oddziałom 2, 28, 30 dy-
wizji piechoty. Osłaniające 
oddziały po oderwaniu się 
od nieprzyjaciela po po-
łudniu 13 września wraz 
z całym zgrupowaniem po-
dążyły w kierunku Modlina, 
gdzie dotarły 14 września. 
Oddziały zgrupowania gen. 
Thomme stanowiły potem 
trzon załogi broniącej się 
Twierdzy Modlin, a generał 
Thomme został dowódcą tej obrony. W bitwie „Ołtarzew-
skiej” zginęło 996 żołnierzy i oficerów.                                                                        

O dramatycznych okolicznościach odstąpienia od dal-
szych walk pod Ołtarzewem wspomina plk Ludwik Czy-
żewski („Wrześniowe boje…”): 13 września 1939 r. jako 
dowódca 2 pułku piechoty Legionów otrzymałem rozkaz od 
gen.bryg. Thommee, aby bez względu na straty własne ode-
rwać się od nieprzyjaciela i przez Puszczę Kampinoską wy-
cofać się do Modlina. W tym czasie 2 pp Leg. Znajdował się 
w stanie ciężkich walk na odcinku Święcice - Ołtarzew - Oża-
rów. Zgodnie z rozkazem rozpocząłem wycofywanie swoich 
żołnierzy w kierunku północnym. Manewr ten był niezwykle 
trudny, ponieważ oddziały musiały się poruszać równolegle 
do frontu i pod ogniem bocznym nieprzyjaciela. Nie moż-
na też było liczyć na wsparcie artyleryjskie, bowiem w tym 
czasie zabrakło już amunicji, ani przesłaniać swych ruchów 
świecami dymnymi, gdyż tych także już nie było.

Kapitan Komorowski, dowódca III dywizjonu 2 pułku ar-
tylerii lekkiej, zwinął stanowisko ogniowe po wystrzeleniu 
ostatniego naboju.

Warto w tym miejscu przywołać fragment wspomnień 
Tadeusza Pniewskiego, żołnierza-ochotnika walczącego 
w bitwie Ołtarzewskiej wziętęgo do niewoli i osadzonego 
w obozie pruszkowskim:  

Gdy niebo zaczęło szarzeć, zorientowaliśmy się, że mamy 
za sobą już wiele kilometrów i zapewne jesteśmy blisko War-
szawy. Niestety niemiecki pierścień zacisnął się wokół nas do 
ostatecznych granic. Widzieliśmy teraz wyraźnie stanowiska 
niemieckich karabinów maszynowych na dachach ocalałych 
jeszcze chałup, ciągnących się wzdłuż szosy. Gdy kryjąc się 
padliśmy pod drucianym parkanem, słyszeliśmy przeraźliwą 
muzykę pocisków bijących po drutach jakby gigantyczna or-
kiestra  grała na stu mandolinach. Równo ze świtem nadle-
ciały stukasy i nurkując nad nami - fala za falą zasypały nas 
ogniem maszynowym. Słońce oświetlało już blado straszli-
wy obraz pobojowiska, gdy trafiony odłamkiem szrapnela 
z moździerza padł nasz bohaterski dowódca, porucznik Po-
krywka. Był to największy cios, jaki mógł nas spotkać. Poczu-
liśmy się nagle osieroceni: Wiedzieliśmy, że to już koniec. 

Jak doszło do bitwy i sam jej przebieg opisuje w opracowa-
niu „Rys historyczny Bitwy Ołtarzewskiej” płk Bolesław Gołe-
biowski:

8 września 4 Dywizja Pancerna wojsk niemieckich, z XVI Kor-
pusu Pancernego wchodzącego w skład zgrupowania, pod do-
wództwem generała Reichenau, podeszła pod Warszawę od 
strony Nadarzyna i Okęcia próbując zdobyć Stolicę z marszu – 
nieskutecznie.Wojska hitlerowskie, które przedarły się pod War-
szawę, przecięły drogę wycofującej się na wschód armii „Łódź”, 
odcinając jej dowódcę gen. Rómla i jego sztab od walczących 
oddziałów armii. Dowództwo Armii „Łódź” wycofującej się w kie-
runku Skierniewic na Warszawę objął gen. Wiktor Thomme, któ-
ry postanowił siłą przebijać się na Warszawę. Mimo początkowo 
lokalnych sukcesów w walkach o Mszczonów, Brwinów, Błonie, 
Święcice, dywizjom gen. Thomme brakowało już sił. W dniach 09 
– 11.09. w walkach o Święcice, oraz na kierunku Pilaszków zginę-
ło ok. 240 żołnierzy września pochowanych w zbiorowych mogi-
łach na cmentarzu w Pilaszkowie. Dywizje 2, 28, 30 zgrupowania 
gen. Thomme 12 września przypuściły atak na niemiecką blokadę 
Warszawy. Uderzyły na kierunku Święcice, Ołtarzew do Ożarowa, 
pod Brwinowem, Milanówkiem i Pruszkowem. Trwały zacięte wal-
ki do 13 września, kiedy przełamano linie niemieckie na polach 
Ołtarzewskich w kierunku na Umiastów. Ostatnie natarcie rozpo-
częło się w dn. 13 września o godz. 8 rano, nacierała 2 Dywizja 
Piechoty Legionów pod dowództwem pułkownika Antoniego Sta-
icha; 3 pułk piechoty uderzył na Umiastów, 2 batalion 4-go pułku 
piechoty uderzył na pozycje pułku SS „Leibstandarte Adolf Hitler” 
w Ołtarzewie. W bitwie tej dochodziło do walki wręcz ,ciężko ran-
ny został dowódca 2 batalionu 4 pułku piechoty – kpt. Edward 
Sikorski .Natarcie wzdłuż szosy warszawskiej; na prawo od 4-go 
pułku piechoty i na lewo od 2-go pułku piechoty przełamało nie-
miecką obronę w Ołtarzewie. Część jednostek doszła na wysokość 
dworca kolejowego w Ożarowie. Tymczasem na pole bitwy nad-
chodziły niemieckie odziały II rzutu, a Polakom zaczęło brakować 
wsparcia artyleryjskiego. Generał Wiktor Thomme bez łączności, 
rozkazów i pełnej informacji o położeniu podejmuje 13 września 
rano decyzję zmiany kierunku i marsz na północ tj. Ołtarzew-
-Umiastów. Najdłużej więc trwały w walce z hitlerowcami oddziały 
2 pułku piechoty Legionów dowodzonego przez pułkownika Czy-
żewskiego oraz III dywizjonu 2 pułku Artylerii lekkiej Legionów do-
wodzonego przez kpt. Komorowskiego umożliwiając tym samym 
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Jeden z podchorążych (na imię miał Jacek, nazwiska nie pamiętam) sa-
mozwańczo objął dowództwo. Pozostało nas przy życiu chyba nie więcej 
niż pięćdziesięciu żołnierzy. Po krótkiej naradzie podchorąży wydał roz-
kaz, abyśmy pojedynczo przeskakiwali na lewą stronę szosy, gdzie stała 
jedyna jeszcze nie spalona chałupa. Tam postanowiliśmy bronić się do 
ostatka. Jeszcze tylko trzy nasze karabiny maszynowe raziły ogniem, ale 
i niemiecki ogień wyraźnie osłabł. Widocznie Niemcy uważali nas już za 
pokonanych. Przeskakiwanie szosy jeszcze kilku naszych żołnierzy przy-
płaciło życiem. Wreszcie znaleźliśmy się wszyscy w opuszczonej chałupie. 

Wszystkie zabudowania wokół naszej chaty były spalone, po dymiących 
zgliszczach biegało kilka osmolonych prosiaków, kwicząc w niebogłosy. 
Ogień prawie ucichł. Zaryglowaliśmy drzwi. Zaczęliśmy szukać czegoś 
do picia. Jacek wyciągnął z chlebaka butelkę wódki. Poczuliśmy się go-
towi na wszystko. W kuchennej szafce znaleźliśmy jeszcze kilka butelek 
soków owocowych. Były bardzo słodkie, ale wypiliśmy je do dna, co jesz-
cze bardziej zwiększyło nasze pragnienie. Jacek rozstawił nas przy wszyst-
kich oknach. W sieni umieścił otwartą ostatnią skrzynkę amunicji i kazał 
strzelać. Mnie i bratu wypadły stanowiska na strychu przy mansardo-
wych okienkach, wychodzących na ogród. Wtedy po raz pierwszy zoba-
czyłem Niemców. Nacierali ze wszystkich stron na chałupę. Widziałem 
hełmy żołnierzy przykucniętych za krzakami porzeczek. Po raz pierwszy 
mierzyliśmy z karabinów do widocznych celów - do ludzi. Zdarzało się, że 
hełm znikał, a ogień na chwilę ustawał. Nie wiem, jak długo to trwało, ale 
w pewnej chwili nie miałem już siły dłużej strzelać. Całe prawe ramię pie-
kielnie mnie bolało i było pokryte jednym wielkim granatowym sińcem. 
Przy świetle dnia wyjąłem z kieszeni małe lusterko i przyjrzałem się sobie. 
To nie była moja twarz, to była twarz upiora. 

Była godzina 6 rano (mój zegarek ciągle chodził), gdy Jacek postanowił 
poddać naszą chałupę. Nie mieliśmy już amunicji, a na podłodze jęczało 
w potwornych bólach czterech ciężko rannych naszych kolegów, błaga-
jących o pomoc lekarską. Jacek wyciągnął z łóżka prześcieradło, rozdarł 
je na pół i zawiesił na dwóch bagnetach. Wywiesiliśmy te dwie białe flagi 
kapitulacyjne z dwóch stron chałupy przez okienka na strychu. Nastała 
straszliwa, dudniąca w uszach cisza. Po tylu dniach piekielnego hałasu 
ta cisza była nie do zniesienia. Siedzieliśmy w milczeniu i czekaliśmy na 
śmierć, powszechna była bowiem opinia, że Niemcy nie oszczędzają jeń-
ców. Upłynął dobry kwadrans, gdy nagle z wszystkich stron rozległa się 
głośna natrętna niemiecka mowa. Dominowały dwa słowa, które dobrze 
rozumieliśmy: „Raus!” i „Hande hoch!” Jacek wyszedł pierwszy, za nim 
my wszyscy po kolei z podniesionymi rękami. Po raz pierwszy w tej woj-
nie stanęliśmy oko w oko z żołnierzami niemieckimi. Byli młodzi, dobrze 
odżywieni, wspaniale wyekwipowani. Po raz pierwszy też przeczytałem 
z bliska ten bluźnierczy napis na klamrach pasów: „Gott mit uns” (Bóg 
z nami). 

Wypędzono nas na szosę. W pełnym blasku pogodnego dnia ujrzeli-
śmy wstrząsający widok. Niezliczone stosy trupów - żołnierze i cywile, 
makabryczne twarze z otwartymi oczami i ustami. Poprzewracane fur-
manki, między nimi zabite konie. Ścisnęło mi się serce. Nie dowieźliśmy 
tego sprzętu do Warszawy. Po rozbrojeniu Niemcy pędzili nas nahajkami 
w stronę bocznej drogi, wzdłuż której zobaczyliśmy naszych butnych zwy-
cięzców, rozpartych w samochodach pancernych i motocyklach z przy-
czepami. Niemcy przyglądali nam się drwiąco jedząc czekoladę. Niektó-
rzy ironicznie wołali: „Marsch nach Berlin, nicht wahr?” (Marsz na Berlin 
prawda?). Było nas dokładnie 39 żołnierzy ocalałych z tej zażartej bitwy 
i teraz wędrujących pod eskortą. Dopiero po wojnie dowiedziałem się, 
że walczył także z nami i zginął w Ożarowie niezłomny komunista, Ma-

rian Buczek, który 16 lat spędził w polskich więzieniach 
i bohaterską śmiercią potwierdził swą gorącą miłość do 
ojczyzny. 

Przy drodze zauważyłem mały drogowskaz: Pruszków 
4 km. Nasza eskorta wsiadła na motocykle i popędziła 
nas biegiem owe cztery kilometry. W pewnej chwili za-
brakło mi już siły, nie mogłem biec dalej. Wlokłem się 
ostatni na końcu, a na moje plecy spadały gazy nahaj-
ki. Ręce, które cały czas musieliśmy trzymać na karku, 
mdlały. Mój wysportowany brat Henryk radził sobie le-
piej i podciągał mnie jak mógł. Byłem już prawie pew-
ny, że nie wytrzymam tego maratonu i padnę bez życia. 
Na dodatek cały czas biegliśmy wzdłuż długiej kolumny 
Niemców, rozpartych w samochodach i drwiących z nas. 
Na końcu tej kolumny zobaczyłem jednak coś, co doda-
ło mi sił. Kilkadziesiąt karetek sanitarnych stało wielkim 
półkolem a w środku ogromny namiot opatrzony zna-
kiem czerwonego krzyża. Wokół namiotu niezliczona 
ilość noszy, a na każdych człowiek. Między noszami krę-
cili się sanitariusze i ustawiali je w kolejce. A więc nie na 
próżno strzelaliśmy... 

W Pruszkowie zapędzono nas na wielki plac, otoczo-
ny drutem i przylegający do rampy kolejowej. Zostaliśmy 
włączeni do olbrzymiej rzeszy jeńców. Byli tu żołnierze 
w  mundurach wszystkich rodzajów broni, a także po-
licjanci, strażnicy więzienni, a nawet pocztowcy. Jeńcy 
czekali na transport do Rzeszy, biwakując na gołej ziemi, 
wydeptanej jak klepisko. Wystające z ziemi kikuty drzew 
świadczyły o tym, że był tu jeszcze niedawno sad owoco-
wy. Nie będę jednak opisywał trzydniowego pobytu na 
tym klepisku w tłumie jeńców. Był to jeszcze okres cha-
osu, toteż jeńcy masowo uciekali z takich obozów, ko-
rzystając z pomocy miejscowej ludności. Tak też stało się 
z nami. Kilkunastu młodych podchorążych - a wśród nich 
i my uciekło czwartego dnia przez druty. 

(źródło: http://www.info.kalisz.pl/z_oddali/roz5.htmwych )
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Następny odcinek już wkrótce

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

Śmierć porucznika W. Kalenkiewicza i żołnierzy 2 Pułku 
Piechoty Legionów

Przytoczony opis dro-
gi do obozu jenieckiego 
wPruszkowie mógł wy-
glądać podobnie w relacji 
innych polskich jeńców 
z oddziałów walczących 
pod Ołtarzewem, w tym 
2 Pułku Piechoty Legio-
nów. Nie wiemy i trud-
no to będzie ustalić, co 
dokładnie wydarzyło się 
w Piastowie 12 września 
i jak doszło do rozstrze-
lania siedmiu jeńców 
z tego pułku, wśród nich 
porucznika Wojciecha 
Kalenkiewicza. To tragicz-
ne wydarzenie upamięt-
nia obelisk ustawiony po 
wojnie w miejscu zbrodni 
niemieckiej, u zbiegu ulic 

Warszawskiej i Bohaterów Wolności. W tym miejscu polscy 
żołnierze zostali też pochowani, a po ekshumacji spoczęli 
w kwaterze wojennej na piastowskim cmentarzu w Ursusie. 
Znając z kilku relacji przełożonych por.Kalenkiewicza opinię 
o nim jako doskonałym oficerze można sądzić, że być może 
przyczyną egzekucji jego i pozostałych żołnierzy była próba 
ucieczki z kolumny jeńców prowadzonych do Pruszkowa. 
A może z powodu odniesionych ran zostali oni zamordowani 
by nie opóźniać marszu…Być może nigdy nie będziemy tego 
wiedzieli, bo nie zachowały się dokumenty i brak, jak dotąd, 
jakichkolwiek relacji świadków o tym tragicznym wydarze-
niu. Warto więc przybliżyć nieco postać Wojciecha Kalenkie-
wicza z dostępnych opinii o nim i zachowanych dokumen-
tów. Wiadomo, że był młodszym bratem Macieja, słynnego 
współtwórcy elitarnej formacji cichociemnych utworzonej 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Wcześniej kapi-
tan Maciej Kalenkiewicz walczył w wojnie obronnej 1939 
roku, potem używając pseudonimu „Kotwicz” był zastępcą 
mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w jego Oddziale Wy-
dzielonym Wojska Polskiego. W grudniu 1940 przedostał się 
do Anglii. Zrzucony do Polski został w 1944 roku dowódcą 
AK na Nowogródczyźnie, gdzie przygotowywał plan operacji 
„Ostra Brama” – wyzwolenia Wilna w ramach akcji „Burza”. 
Awansowany do stopnia ppłka zginął w sierpniu 1944 roku 
w bitwie pod Surkontami stoczonej z wielokrotnie przeważa-
jącymi siłami NKWD. Obaj bracia byli absolwentami Korpu-
su Kadetów. Młodszy, Wojciech, wybrał karierę artylerzysty 

i w chwili wybuchu II wojny światowej był dowódcą plutonu ar-
tylerii 2 Pułku Piechoty Legionów. W przeddzień ataku Niemiec 
na Polskę skończył 25 lat. Wraz z pułkiem walczył w okolicach 
Bełchatowa broniąc w trzydniowym krwawym boju Borowskich 
Gór, Jeżowa i Rozprzy. Tam, 5 września 1939 roku w wyniku 
ciężkich walk niemal doszczętnie rozbita została dowodzona 
przez niego artyleria, a pluton poniósł dotkliwe straty w zabi-
tych i rannych. To wydarzenie wywarło głęboki wpływ na mło-
dego oficera. Dowódca pulku płk Ludwik Czyżewski w swoich 
wspomnieniach („od gor borowskich do zakroczymia”) tak opi-
suje swoją rozmowę z por. Wojciechem Kalenkiewiczem, która 
miała miejsce tego dnia późnym wieczorem: Zaledwie usnąłem, 
gdy obudziło mnie pukanie do drzwi. Wchodzi porucznik Wojciech 
Kalenkiewicz. Budzi się też kapitan Kowalczyk i zapala światło. Po-
rucznik Kalenkiewicz melduje: - Panie pułkowniku, wysyłając mnie 
do Rozprzy, powiedział pan: „Chociażby to były nasze Termopile, 
macie wytrwać”. – Tu jego glos utknął w krtani. Chwila milczenia 
i melduje dalej: Są Termopile, ale nie mam baterii. Bezpośrednia 
obsługa jednego działa nie istnieje, wśród obsługi drugiego działa – 
duże straty. Jedno działo zniszczone, a drugie uszkodzone. – Tu zno-
wu krótka przerwa w meldunku. I dalej ledwie słyszalnym głosem ze 
zdenerwowania: - Proszę o nowy przydział... 

Porucznik Wojciech Kalenkiewicz walczył dalej ze swoim puł-
kiem – na szlaku bojowym wiodącym w kierunku Warszawy 
– przez Wiskitki, Błonie, Święcice, Oltarzew. Zapewne w okoli-
cach Święcic lub Oltarzewa dostał się do niewoli… Rozkazem 
gen.J.Rómmla został odznaczony – pośmiertnie – krzyżem wo-
jennym Virtuti Militari. Tak jak starszy brat Maciej, płk Ludwik 
Czyżewski i wielu innych dzielnych Żołnierzy Września. I cały 
2 Pułk Piechoty Legionów. Cześć ich pamięci.
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

2 października to Między-
narodowy Dzień bez Przemo-
cy, święto ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 
czerwca 2006 roku w celu „sze-
rzenia idei życia bez przemocy, 
umacniania pokoju, głoszenia 
tolerancji i zwiększania świado-
mości społeczeństwa m.in. po-
przez edukację.” Wybrana data 
nie jest przypadkowa - właśnie 
tego dnia  przypada rocznica 
urodzin Mahatmy Gandhiego, 
przywódcy indyjskiego ruchu 
niepodległości oraz pioniera 
filozofii i strategii działania bez 
przemocy, którego poglądy 
stały się inspiracją do ustano-
wienia tegoż święta. 

W tak ważnym dniu, za-
stanówmy się przez chwilę, 
jakie są nasze relacje z innymi 
ludźmi.  Czy sposób w jaki się 
ze sobą komunikujemy oraz 
rodzaje zachowań, które w sto-
sunku do siebie przejawiamy 
są prawidłowe? Niekiedy nie 
zdajemy sobie sprawy, że na-
sze konkretne działanie już 
jest przemocą wobec drugiego 
człowieka. Bo czym właściwie 
jest przemoc? Przemoc to in-
tencjonalne działanie lub 
zaniechanie jednej osoby 
wobec drugiej, które wyko-
rzystując przewagę sił naru-
sza prawa i  dobra osobiste 
jednostki, powodując cier-
pienia i szkody. Z  powyższej 
definicji wynika, iż kształtują 
się dwie role: „sprawcy”, który 
sprawuje przemoc i jest w ata-
ku oraz „ofiary”, która ponosi 
szkody i  jest w  obronie. Nale-
ży przy tym pamiętać, że za 
przemoc zawsze odpowiada 
sprawca i nic nie usprawie-
dliwia stosowania przemocy!

Jeżeli czujesz zagrożenie we 
własnym domu, ktoś Cię bije, 
popycha, rzuca w Ciebie przed-
miotami, ciągnie za włosy, wy-
zywa, obraża, ośmiesza, ogra-
nicza Twoje kontakty z rodziną, 
zabiera Ci pieniądze lub je wy-
dziela, możesz skorzystać ze 
wsparcia instytucji oferujących 
specjalistyczną pomoc. Poniżej 
znajdują się niektóre z nich.

I Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie (ZOW)

Praca prowadzona w pla-

cówce skupia się na zapew-
nieniu schronienia osobom 
doświadczającym przemocy 
w rodzinie lub znajdującym 
się w trudnej sytuacji kryzyso-
wej, a także na podejmowaniu 
specjalistycznych działań po-
mocowych dla mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego. Do 
Ośrodka przyjmowane są oso-
by bez skierowania i bez wzglę-
du na dochód. 

Dane kontaktowe:
adres: ul. Ks. J. Popiełuszki 24, 
05-820 Piastów (wejście od ulicy 
Orzeszkowej) 
tel. (22) 753-45-56 
Telefon interwencyjny: 
516-995-287 
e-mail:
zowpowiatpruszkow@gmail.com 
Strona: www.zowpiastow.pl

II Poradnia Rodzinna dla 
ofiar przemocy 

Osoby doświadczające 
przemocy, będące jej świadka-
mi w rodzinie i rodziny, w któ-
rych występuje problem prze-
mocy mogą zgłaszać się po 
bezpłatną pomoc do Poradni 
Rodzinnej dla ofiar przemocy 
Powiślańskiej Fundacji Społecz-
nej.

W Poradni pracuje zespół 
terapeutów, który tworzą oso-
by z dużym doświadczeniem 
w prowadzeniu psychoterapii 
indywidualnej i rodzinnej dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych 
i rodzin. 

Z pomocy specjalistów 
mogą skorzystać mieszkańcy 
woj. mazowieckiego.

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Dobra 5 lok. 15/16 (sute-
rena), 00-384 Warszawa
tel: 22 627 07 25
e-mail: poradnia@pfs.pl
Godziny otwarcia: pon.- pt.: 9.00 - 
17:00

III Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” Insty-
tutu Psychologii Zdrowia

Adres: ul. Widok 24 (II piętro), 
00-023 Warszawa
tel: (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

W ramach realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz dzięki 
uprzejmości Pana Mirosława 
Czubaka, na terenie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Piastowie 
odbyło się spotkanie infor-
macyjne, którego odbiorcami 
była grupa seniorów zwana 
„Uśmiech jesieni”, działająca 
przy klubie Novus. 

Obecnie, jedną z najpopu-
larniejszych form wymiany in-
formacji pomiędzy ludźmi jest 
komunikacja z wykorzystaniem 
sieci internetowej. W przypad-
ku osób starszych, jednak nie 
zawsze tak jest, a poza tym 
nic nie zastąpi bezpośrednie-
go kontaktu z drugim człowie-
kiem, tym bardziej w dobie epi-
demii koronawirusa. 

Celem spotkania z seniora-
mi było przekazanie wiedzy na 
temat alkoholu i jego wpływu 
na funkcjonowanie rodziny, 
a  przede wszystkim zapozna-
nie z ofertą pomocy w zakresie 
rozwiązywania problemów al-
koholowych, dostępną zarów-

no na terenie naszego miasta, 
jak i w powiecie pruszkowskim. 

Szczególne zaintereso-
wanie poruszanym tematem 
wywołała ożywiona dyskusja 
m.in. na temat tego: - po czym 
poznać, że picie alkoholu staje 
się niebezpieczne? - jakie są 
wzory używania alkoholu? - ja-
kie mogą wystąpić dolegliwości 
po przerwaniu intensywnego 
picia i co to jest detoks? - w jaki 
sposób wytrwać w trzeźwości? 
- jak pomagać osobom nad-
używającym alkoholu (co ro-
bić i czego nie robić)?, na czym 
polegają działania grup samo-
pomocowych: Wspólnoty Ano-
nimowych Alkoholików i gru-
py rodzinnej Al-Anon? Dzięki 
wspólnej rozmowie, odbiorcy 
spotkania mogli uzyskać odpo-
wiedzi na nurtujące pytania.

Na zakończenie, każdy 
uczestnik otrzymał materiały 
edukacyjno-informacyjne.

Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom

Sekretariat czynny w godzinach:
pon.- pt. 08.00 - 20.00
sob. 9.00 - 14.00. 
e-mail: 
sekretariat@niebieskalinia.pl
strona: www.niebieskalinia.pl
Poradnia Telefoniczna „Niebie-
skiej Linii”
tel. 22 668-70-00
Czynna 7 dni w tygodniu w godz: 
8:00-20:00
Infolinia:
Telefon całodobowy: 573-976-666 
(7 dni w tygodniu)

IV Aplikacje mobilne

1. „Twój parasol” – aplikacja 
mobilna dla osób poszkodowa-
nych przemocą w rodzinie.

Można ją pobrać za darmo 
na telefon poprzez Google Play 
i Apple Store. Program jest też 
dostępny na stronie interne-
towej www.twojparasol.com. 
Aplikacja oferuje dostęp do 
materiałów edukacyjnych oraz 
do bazy organizacji oferujących 
wsparcie osobom dotkniętym 
przemocą. Ponadto, umoż-
liwia przesyłanie informacji 
o  zdarzeniach przemocowych 
do ewentualnego wykorzy-
stania później oraz możliwość 
kontaktu z wcześniej skonfigu-
rowanym adresem email lub 
możliwość szybkiego wybrania 
telefonu alarmowego.

2. „Avon Alert” – aplikacja mo-
bilna dla kobiet doświadczają-
cych przemocy.

Przeznaczona jest dla ko-
biet doświadczających przemo-
cy. Dostępna jest pod adresem 
www.avonalert.pl. Można ją 
pobrać za darmo na telefon 
poprzez Google Play.

Umożliwia:

- szybki kontakt z telefonem 
wsparcia, który zapewnia bez-
płatną i profesjonalną pomoc 

(tel. 888-88-33-88, czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-
20.00),

- skorzystanie z chatu 24 h 
przez 7 dni w tygodniu,

- uzyskanie informacji na 
temat przemocy, jej rodzajów, 
skutków oraz przykłady i in-
strukcje krok po kroku, jak po-
winniśmy postępować w kon-
kretnych sytuacjach.

2 października

Międzynarodowy Dzień 
bez Przemocy

„Uśmiech jesieni” 
– spotkanie 

profilaktyczne

fot. Shutterstock
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zdrowie

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

Chmiel kojarzony jest zwykle 
z piwem. Szyszki chmielu dodaje 
się bowiem do brzeczki, czyli pół-
produktu do produkcji piwa. Ale 
nie wszyscy wiedzą, że młode (do 
15 cm wysokości) pędy chmielu 
mogą być na surowo używane do 
przygotowania sałatki, albo goto-
wane jak szparagi. Z młodych pę-
dów i liści można również zrobić 

zupę. Można je także kisić i ma-
rynować. Są smaczne i mają ory-
ginalny, delikatny smak. Potrawy 
z pędów chmielu są popularne 
we Francji, Belgii i Anglii. W Lon-
dynie mają nawet swój festiwal 
(London Hop Shoot Festival). Do 
celów kulinarnych można także 
użyć korzeni i szyszek chmielu. Te 
ostatnie skojarzyły mi się znów 
z  Winnetou, którego wspomi-
nałam w zeszłym miesiącu przy 
okazji szarłatu. Apacze dodawali 
bowiem szyszki chmielu do mąki 
na chleb aby lepiej wyrastał. 

Chmiel to roślina lecznicza. 
Jego szyszki zawierają lupulinę, 
która ma działanie uspokajające 
i nasenne. Jest jednym z nielicz-
nych surowców roślinnych, które 
hamują libido u mężczyzn. Powin-
ni o tym pamiętać panowie lubią-
cy sączyć duże ilości piwa przed 
telewizorem. Gorycze zawarte 
w  chmielu pomagają w  trawie-
niu i pobudzają apetyt. Nie dziwi 
zatem, że wielbiciele piwa często 
lubią także zaglądać do lodówki. 

Lupulina obniża ciśnienie 
krwi i działa estrogennie. Poma-
ga łagodzić objawy klimakterium 
– uderzenia gorąca, niepokój 

i drażliwość. Lupulina dobrze się 
sprawdza także w kosmetykach. 
Kremy z dodatkiem lupuliny i wy-
ciągów z szyszek chmielu opóź-
niają procesy starzenia się skóry. 

Zawarty w chmielu ksanto-
humol ma działanie przeciwwi-
rusowe, przeciwbakteryjne, prze-
ciwgrzybicze, przeciwutleniające 
i  przeciwnowotworowe. Wykaza-

no, że działa na raka płuca, jelita 
grubego, piersi, jajnika, prostaty 
i na nowotwory mózgu.

Wyciągi z szyszek chmielu 
dobrze działają w stanach wy-
czerpania nerwowego. Pomagają 
wyciszyć się i zasnąć. Wspaniały 
nieżyjący już polski farmaceuta 
i  znawca ziół, profesor Aleksan-
der Ożarowski, zalecał przy bez-
senności mieszankę z 30 g szy-
szek chmielu, 30 g korzeni kozłka, 
20 g liści mięty pieprzowej i 20 g 
liści melisy. Łyżkę takiej mieszan-
ki należy zalać 2 i 1/2 szklanki 
wrzątku i pozostawić na parze 
pod przykryciem przez 30 minut. 
Potem odstawić jeszcze na 10 mi-
nut, przecedzić do termosu i pić 3 
razy dziennie po 2/3 szklanki po 
jedzeniu. 

Wywar z szyszek chmielu 
można stosować przy wypada-
niu włosów, trudno gojących się 
ranach i stanach zapalnych skóry. 

Trzeba jedynie pamiętać, że 
zdarzają się przypadki nadwraż-
liwości na chmiel. Warto zatem 
stosować go na początku ostroż-
nie i obserwować, czy nie pojawi 
się reakcja alergiczna. 

„Z wielu powodów i dla smutków wielu
Chciałabym dzisiaj mieć poduszkę z chmielu.
Zapach tych lekkich, siwo-złotych szyszek
Sprowadza mocny sen - zjednywa ciszę.

Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
Chmiel na bezsenność, a sen - na bezmiłość.
Poduszkę z chmielu gdy sobie umościsz,
Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości”...

Tak o chmielu pisała Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska. Daw-
no temu jako podlotek czytywa-
łam pasjami jej wiersze, opierając 
się na przekrzywionym drzewie 
na skwerku przy ulicy Styki (nota 
bene do dziś nie ma tam żadnej 
ławeczki) czekając, że może przy-
padkiem pojawi się tam prze-
jeżdżając na rowerze chłopak, 
w którym się wtedy podkochi-
wałam. Bardzo mocno sfatygo-
wany tomik, który mi wówczas 
towarzyszył, wciąż stoi w mojej 
domowej biblioteczce. Szkoda, że 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
nie ma swojej ulicy w Piastowie. 
Ale dla mnie skwerek na rogu 
Styki i  Szarych Szeregów będzie 
zawsze nosił imię tej mistrzyni 
poezji miłosnej.  

W Piastowie jest 161 ulic. Wiele z nich nosi imiona poetów. Jedną z nich jest ulica 
Leśmiana, na której ruinę drewnianego domu i jego ogrodzenie przejął we władanie 
chmiel. I można się mu tam dobrze przyjrzeć. 

Piastów okiem zielarki
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reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Ogłoszenia drobne

ogłoszenie zamówionereklama

USŁUGI

Matematyka, chemia - szkoła podstawowa, 
liceum, technikum. Przygotowanie do matury, 
bieżąca pomoc, zaliczenia, poprawki, Doktor PW. 
Piastów i okolice. U mnie w domu lub z dojazdem - 
Piastów, Pruszków,Ursus i okolice. 

Cena: 70-90 zł za 60 minut. Tel.  660 167 295

Fryzjerkę do salonu w Piastowie zatrudnię. 
Godziny pracy do uzgodnienia. Interesuje nas też 
praca 1-2 dni w tygodniu. Warunki finansowe 
dobre. Kontakt: 608-223-045

reklama

reklama

• FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
• KOSMETYKA
• PIELĘGNACJA PAZNOKCI
• MANICURE HYBRYDOWY
• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

22 723 59 30

Piastów, ul. Dworcowa 27 /malgorzatasalon

malgorzata.com.pl

OKAZJA! Sprzedam stół 80x140-220cm 
odcień brązu, stan bardzo dobry - kontakt: 503 002 915

SPRZEDAM
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Barbara Lipieta

 Według niektórych legend to 
właśnie pigwa skusiła Ewę, a Staro-
żytni Grecy i Rzymianie poświęcili 
ją Afrodycie i Wenus, która w tam-
tym czasie była uważana za symbol 
płodności. Sam Hipokrates zalecał 
dokładnie ten owoc, jako lek na 
różne dolegliwości.
 Pigwa przywędrowała do nas 
z Azji i zadomowiła się już na stałe 
w Europie. Jest to drzewo dorasta-
jące do 5 metrów wysokości. Ma 
jajowate liście, które na wierzchniej 

stronie są lekko błyszczące, a  od 
spodu zamszowe z owłosionym 
ogonkiem. To właśnie one pojawia-
ją się pierwsze na drzewie. Prezen-
tuje się ono oszałamiająco, gdy na 
przełomie maja i czerwca obsypa-
ne jest kwiatami osadzonymi poje-
dynczo – koloru białego, bladoró-
żowego lub pełnego różu. 
 Owoce pigwy mają kształt jabł-
ka lub gruszki. Na początku są 
mocno omszone, później przebar-
wiają się na żółto, uzyskując trudny 

do usunięcia woskowy nalot. U no-
wych odmian owoce są dużo więk-
sze i  mogą ważyć około kilogra-
ma, mają również twardy i cierpki 
miąższ z dużą ilością twardych 
grudek. Posiadają za to wspania-
ły aromat, który drzewo roztacza 
wokół siebie w czasie dojrzewania 
owoców, które choć surowe są nie-
smaczne, po ugotowaniu zmieniają 
się nie do poznania. Dżemy z pi-
gwy są wyjątkowo smaczne i mają 
niepowtarzalny, nieco egzotyczny 
smak. Owoców używa się również 
jako dodatku poprawiającego wa-
lory smakowe gotowanych jabłek 
i gruszek – przez wysoką zawar-
tość pektyn, które nadają im dobre 
właściwości żelujące. Pigwa sama 
w sobie zawiera pokłady witami-
ny C (na 100 gramów pigwy przy-
pada 20 mg witaminy C), zawiera 
również witaminę A i witaminy 
z grupy B. Posiada także związki 
magnezu, miedzi, wapnia, fosforu 
i żelaza. Owoce pigwy oczyszczają 
przewód pokarmowy, wspomagają 
odchudzanie, regenerują wątro-
bę, pomagają regulować poziom 
cholesterolu i glukozy, co więcej 
niszczą wolne rodniki i przedłużają 
młodość organizmu.
 Pigwa, jako roślina, ma płytki 

system korzeniowy. Podsadzenia 
pod samym drzewem mogą być 
trudne, gdyż musielibyśmy przebi-
jać się przez sieć drobnych korze-
ni, a to może je uszkodzić. Co do 
gleby, wymaga żyznej i wilgotnej. 
Miejsce dla niej powinno być na-
świetlone, jednak nieco osłonięte, 
aby zabezpieczyć roślinę przed 
późnymi przymrozkami. Niech nas 
to nie przestraszy, bo uprawa pi-
gwy w polskim klimacie wychodzi 
całkiem dobrze. 
 Pigwa, jako drzewo, jest mało 
rozpoznawalna i często mylona 
z pigwowcem. Te dwa drzewa są 
spokrewnione, jednak różnią się 
znacząco. Pigwowiec jest krzewem 
o cienkich gałązkach pokrytych 
cierniami. Dorasta do dwóch me-
trów wysokości. Zwraca na siebie 
uwagę kwiatami, które pojawiają 
się na nim już od wczesnej wio-
sny. W kwietniu i maju pigwowce 
są obsypane pomarańczowymi, 
różowymi i czerwonymi kwiatami. 
Jego owoce są znacznie mniejsze, 
twardsze i bardziej kwaśne. Przypo-
minają małe, zniekształcone jabłka 
i są pokryte plamkami. Dojrzewają 

od września do października, lecz 
najlepszy smak tych owoców uzy-
skamy zbierając je po pierwszym 
przymrozku. Mają wtedy łagod-
niejszy smak, tracą swoją cierpkość 
i goryczkę. Pigwowce tolerują prak-
tycznie każdy rodzaj gleby. Bardzo 
dobrze znoszą suszę i nie wyma-
gają częstego podlewania. Prefe-
rują miejsca słoneczne i  mróz nie 
jest im straszny. Pigwowca można 
traktować również jako roślinę 
ozdobną. Dobrze wygląda sadzony 
pojedynczo, jak i w grupach. Można 
z niego formować żywopłoty, które 
ze względu na ciernie stanowią wy-
zwanie dla intruza. Pigwowce nale-
ży przycinać z rozwagą, gdyż kwiaty 
pojawiają się na pędach dwulet-

Moja pigwa obsypana jest gęsto owocami, co nas bardzo raduje, zwłaszcza, że 
owocuje obficiej co drugi rok. Podparcie kilku gałęzi okazało się niezbędne, gdyż 
istniało zagrożenie ich obłamania. Nie jest to roślina zbyt wymagająca. Od momentu 
rozwoju liści do zbioru owoców uwodzi mnie swoją atrakcyjnością. 
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Ogród aromatem pigwy nęcący

nich i starszych. Owoce pigwowca 
mają bardzo podobne właściwości 
jak pigwa, do tego nie zatrzymują 
w sobie metali ciężkich. Można je 
przechowywać w chłodnym miej-
scu do wiosny. Są o wiele bardziej 
kwaśne, niż cytryna i czasem nazy-
wa się je „polskimi cytrynami”.
 Pigwa i pigwowiec nieco różnią 
się od siebie wyglądem, jednak 
obydwa gatunki wydają wspaniałe, 
aromatyczne owoce. Dzięki bogac-
twu witamin i minerałów są wyko-
rzystywane w ziołolecznictwie. Są 
naturalnym środkiem w przezię-
bieniu i infekcjach o podłożu bak-
teryjnym, potrafią również wzmac-
niać odporności organizmu. 
 Nadchodzi czas zbioru i prze-
twarzania tych wartościowych 
owoców. Przygotujmy się, aby nie 
zabrakło w naszej spiżarni soku, 
który pomoże w czasie jesiennych 
przeziębień, wspaniałego dżemu, 
który wybornie smakuje nie tylko 
z  kozim serem, a także nalewki, 
kiedy odwiedzą nas znajomi zimo-
wą porą.
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