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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Piastów na podium
Polski Alarm Smogowy oraz „Gazeta Stołeczna” zbadały, jak podwarszawskie
gminy radzą sobie z „kopciuchami”. Piastów okazał się najskuteczniejszy
w walce o czyste powietrze.

fot. Shutterstock

Do 39 gmin okalających Warszawę wysłano pytanie o liczbę
zlikwidowanych kotłów na węgiel.

Całościowo wyniki sondy nie napawają zbytnio optymizmem. Patrząc jednak na podium, musimy

stwierdzić, że Piastów stanął na
wysokości zadania. Nasze miasto
zdeklasowało inne gminy i z wynireklama

kiem prawie 27% zajęło pierwsze
miejsce, co do ilości wymienionych kopciuchów. Wynik ten osiągnęliśmy dzięki mieszkańcom,
którzy chcą dbać o środowisko
w swoim mieście oraz gminnemu
programowi „STOP SMOG”, dzięki
któremu mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła
na nowoczesne i ekologiczne.
Kwota dofinansowania może wynieść nawet do 4 tys. złotych, co
stanowi pozytywny bodziec do
działania. Chcieliśmy podziękować mieszkańcom za ich zaangażowanie oraz zachęcić tych, którzy
wciąż się wahają, do skorzystania
z programu oraz do włączenia się
we wspólną walkę z zanieczyszczonym powietrzem.
Warto dodać, że nasze miasto
w 2019 roku podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można
się dowiedzieć o możliwości dofinansowania na przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji
nieruchomości oraz o gminnym
programie „STOP SMOG”. Szczegółowe informacje o programach
można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 listopada 8, kl. B.
pok. 3, pod numerem telefonu 22
770 52 43 lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: stopsmog@piastow.pl

Urząd Miejski w Piastowie

w numerze
Misja Księdza Hieronima
Wspominamy niezwykłego kapłana – misjonarza, który swoją
ponad 56-letnią posługę pełnił
w kilku placówkach duszpasterskich oo. salwatorianów w Afryce i w Polsce, w tym między innymi w piastowskiej parafii pw.
Św. Michała Archanioła.
Czytaj - str. 2

Czas bohaterów
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zaprasza na wystawę
pn. „Czas bohaterów. Piastów
w walce o Niepodległą”. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 10 listopada do 31
grudnia 2021r. w Parku Niepodległości w Piastowie.
Czytaj - str. 3

Piastów okiem zielarki
W kolejnej odsłonie cyklu przedstawiamy liczne walory klonu
- między innymi kulinarne i lecznicze.
Czytaj - str. 8

Permakultura, czy to coś
nowego?
Ta filozofia łączy ekologię, rolnictwo ekologiczne, zrównoważony rozwój oraz funkcjonowanie w zgodzie z naturą. Polega
na współpracy, obserwacji, wyciąganiu wniosków i poszanowaniu miejsc naszego bytowania.
Czytaj - str. 11
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wspomnienie

Misja Księdza Hieronima
Ś.p. Ks. Hieronim Siwek SDS (1939 – 2021)
Być misjonarzem to wielkie zadanie i odpowiedzialne powołanie.
Trzeba dzielić los swoich ludzi, pomimo ryzyka poświęcać się dla drugich.
Misjonarz, często zmęczony gorączką malarii, chodzi źle ubrany, brudny, używa
rzeczy starych, zużytych, przysłanych z litości zza oceanu.
Jednak każdego dnia praktykuje miłość, wiary ma na zapas, ale czasem przychodzą dni,
które grożą utratą nadziei.

fot. Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych

Był niezwykłym kapłanem –
misjonarzem z krwi i kości, który swoją ponad 56-letnią posługę pełnił w kilku placówkach
duszpasterskich oo. salwatorianów w Polsce i w Afryce.
Od 2008 roku pracował
w Piastowie, w parafii pw. Św.
Michała Archanioła. Jego charakterystyczna postać, brodatego kapłana o ciepłym i przyjaznym spojrzeniu, odzianego
w nietypowy, szaro-płócienny
habit, zapadła w pamięci wielu
z nas. A jeszcze bardziej język,
którym głosił swoje homilie
i rozmawiał. Język pozbawiony
powszechnych dziś w użyciu
sformułowań banalnych i nie
przenoszących żadnych wartości sformułowań o charakterze taniej publicystyki. Ksiądz
Hieronim mówił językiem innym – pełnym ważnych myśli,
opisywanych w sposób barwny i bogaty w środki wyrazu.
Każde sformułowanie miało

swoje znaczenie. Takim językiem porozumiewa się ktoś,
kto szanuje swojego rozmówcę i chce przekazać mu coś
ważnego. Ksiądz Hieronim tak
właśnie traktował innych ludzi,
a w szczególności tych, którym
niósł posługę duszpasterską
– niezależnie od tego gdzie
w danej chwili przebywał:
w Polsce czy w Afryce. Swoje
serce dzielił właśnie między
dwa kraje, które ukochał do
końca – naszą Ojczyznę i daleką Tanzanię. Jeśli był w Polsce
– tęsknił za Tanzanią i odwrotnie. Dlatego nie było w tym nic
dziwnego, że miał obywatelstwo obu tych państw. Od kilku lat pogorszał się, niestety,
stan jego zdrowia, coraz częściej musiał poddawać się długotrwałemu leczeniu. Zmarł
10 września 2021 roku w Lindi
(Tanzania). Pogrzeb odbył się
25 września br. w Namiungo,
gdzie niegdyś założył nowicjat

salwatoriański. Zgodnie ze
swoją wolą ks.Hieronim Siwek
został pochowany w Tanzanii.
Przez całe swoje życie kapłańskie ten niestrudzony misjonarz kierował się nakazem
sformułowanym przez zało-

fot. Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych

życiela Zgromadzenia Salwatorianów, ks. Franciszka Marii
od Krzyża Jordana (1848-1918)
„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który
nie zna i nie kocha Jezusa, nie
wolno ci spocząć”. Ks. Franciszek Jordan został beatyfikowany przez papieża Franciszka
w Rzymie 15 maja 2021 roku.
Ks. Hieronim Siwek zakończył
swą ziemską misję niespełna
cztery miesiące później.
Misjonarz to człowiek, w którym jest pełno sprzeczności. Często przejechał połowę świata,
ale ma związek z konkretnym
miejscem, ze swoją wioską zagubioną w afrykańskim buszu. Jego
misja – stara, zaniedbana i waląca się rudera, to najpiękniejsze miejsce, którego nie zamieniłby na żadne inne na świecie.
To jego królestwo. Tylko on zna
jego wagę i znaczenie. Patrzy
każdego dnia na odrapany mur,
widzi pękające ściany, wygryzione przez termity drzwi. Patrzy na
dach pokryty trawą, która gnije
i pleśnieje w czasie pory deszczowej.
Czeka na dzień, kiedy wszystko się zawali. Cieszy się ze swojej przychodni lekarskiej, gdzie
przyjmuje
tysiące
chorych,
udzielając pierwszej pomocy.
W izolatce dla chorych na cholerę stoi dziwne łózko z dziurą, na
którym konający oddaje krwawy
kał.
Często brak nawet starego
jednonogiego krzesła czy ławki.
Jakże przydałyby się rzeczy, które widział w czasie ostatniego
urlopu w Europie, kiedy ludzie
wystawiali przed domy zbędne
im przedmioty, aby zostały wywiezione na wysypiska śmieci.
Tamtejsze śmieci tu urosłyby do
rangi skarbów.
Wiele stacji misyjnych przypomina bastiony obronne, wybudowane z kamieni lub wysuszonej na słońcu cegły. Ściany
są brudne i ponure. Korytarze
i ganki wypełnione są skrzyniami, narzędziami, powrozami. Tu
nie wolno niczego wyrzucać, bo
wszystko może się przydać. Na
balustradach, w wielkich puszkach po farbach widać zakurzone na wpół uschnięte kwiaty,

w których gnieżdżą się jaszczurki
wychodzące w nocy na żer komarów. W jadalni, która znajduje się w centralnym miejscu,
stoi zwykle kilka krzeseł i jeden
solidny stół, którego nogi są zanurzone w starych puszkach po
konserwach napełnionych naftą,
dla ochrony przed karaluchami.
Na ścianie zawsze wisi krzyż wyrzeźbiony w hebanie, z którego
umęczony Chrystus z politowaniem patrzy na często pusty stół,
na którym nie ma czego pobłogosławić. Wiele domów misyjnych otaczają długie krużganki
dookoła murów. Zawsze pełno
w nich dzieci. Jedne się bawią,
inne beztrosko leżą na cementowych podłogach, bo przynoszą
orzeźwiający chłód, jeszcze inne,
oparte o ściany jak marmurowe
posągi, w bezruchu czekają na
przysłowiową kromkę chleba.
Starsi siedzą na schodach,
Chorzy cisną się do drzwi, prosząc o dawę – medykamenty.
Jeszcze inni, na których misjonarz krzyczy, aby odeszli, ponieważ nic nie posiada i nic im dać
nie może, uparcie stoją i czekają
na wszelki wypadek. Wiedzą, że
i tak w końcu, chociażby tylko
dla świętego spokoju, podzieli
się z nimi ostatnim kawałkiem
mydła.
Kuchnia przeważnie mieści się w budynku obok domu
mieszkalnego. Wewnątrz często
unosi się ciężki, gryzący w nozdrza dym. Okopcone ściany,
ciemność, chaotycznie porozrzucane naczynia, rozsypany
popiół, drewno na opał w kątach izby, stare dziurawe wiadra
napełnione śmieciami, w niczym
nie przypominają europejskiej
kuchni. Jest to jednak miejsce
codziennego spotkania, gdzie
rozmawia się z kucharzem, który przynosi plotki z całej wsi.
Tu misjonarz kupuje jajka albo
wymienia je na trochę nafty czy
soli. Przychodzą tu również kobiety, prosząc o pracę, aby stłuc
na mąkę nieco prosa czy kukurydzy.
Na zewnątrz zawsze znajduje
się gromadka dzieci, które proszą o wodę do picia. Tej nigdy się
im nie odmawia.
Ks. Hieronim Siwek „Moja piękna
Afryka”, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009 (str.202-203)
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Wystawa: Czas bohaterów.
Piastów w walce o Niepodległą
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zaprasza na wystawę pn. „Czas bohaterów.
Piastów w walce o Niepodległą”. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 10
listopada do 31 grudnia 2021r. w Parku Niepodległości w Piastowie.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Głównym przesłaniem wystawy jest upowszechnienie wiedzy
o heroicznej walce mieszkańców
Piastowa oraz upamiętnienie
bohaterów tamtych wydarzeń.
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Przywołana została pamięć o akcji bojowej „Kutschera” z 1 lutego
1944 roku, w której z rąk żołnierzy AK plutonu specjalnego „Pegaz” zginął „kat Warszawy”, gen.

SS i policji F. Kutschera. Jednym
z uczestników akcji był Zbigniew
Gęsicki ps. „Juno”, który udział
w niej opłacił ofiarą życia. Przed
wojną rodzina Gęsickich mieszkała w Piastowie. Tutaj Zbigniew
uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1 i działał w harcerstwie.
Także przed wojną w Piastowie
mieszkał Jan Bytnar ps. „Rudy”,
w czasie okupacji niemieckiej jeden z dowódców Grup Szturmowych Szarych Szeregów i bohater „Kamieni na szaniec”. Autor
tej książki, Aleksander Kamiński,
oficer AK, był redaktorem Biuletynu Informacyjnego, głównego
czasopisma Polski Podziemnej.
Mieszkał w tym czasie na pograniczu Piastowa i Pruszkowa.
Wystawa przypomina także
o działaniu konspiracji zbrojnej
w Piastowie i struktur cywilnych
reklama

Polskiego Państwa Podziemnego, o wydarzeniach 1944 roku
i Powstania Warszawskiego,
związanych bezpośrednio z Piastowem i jego mieszkańcami.
Są to bitwa stoczona 2 sierpnia
1944 w pobliskich Pęcicach, potyczka stoczona dwa dni później
w centrum Piastowa i akcja pomocy dla wypędzonych z walczącej Warszawy jej mieszkańców.
W walkach stoczonych w 1944
zginęli żołnierze AK z działających w Piastowie formacji podziemnych, wśród nich wielu
młodych mieszkańców miasta.
W szeroko zakrojonej akcji pomocy wypędzonym z Warszawy,
których męczeński szlak wiódł
przez Piastów do obozu Dulag
121 w Pruszkowie, zaangażowanych było wielu mieszkańców
Piastowa.
Wystawa Czas bohaterów.
Piastów w walce o Niepodległą
1939-1945 obejmuje szeroki
zakres działań niepodległościowych podjętych przez mieszkańców Piastowa w latach II wojny
światowej na terenie gminy (rozwinięte na niespotykanie szeroką
skalę tajne nauczanie, szkolenie
wojskowe, akcje zbrojne, druk
i kolportaż prasy konspiracyjnej,
szkolenie wojskowe, akcje bojowe, produkcja broni – realizo-

wane przez żołnierzy 7 kompanii
„Jowisz” VI obwodu AK „Obroża”,
działalność Wojskowej Służby
Kobiet w zakresie szkolenia łączniczek i sanitariuszek). W latach
drugiej wojny światowej w Piastowie organizowana była także
pomoc ukrywającym się osobom pochodzenia żydowskiego.
Udzielana była w bardzo wielu
formach – poprzez tymczasowe
schronienie, ułatwienie w znalezieniu kolejnego bezpiecznego
miejsca, pomoc w uzyskaniu bezpiecznych dokumentów, wsparcie materialne. Dowodem takiej
postawy są medale Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata przyznane mieszkańcom naszego
miasta. Są też utrwalone w literaturze świadectwa osób ocalonych dzięki otrzymanej w Piastowie pomocy (J. Olczak-Ronikier
„W ogrodzie pamięci”, J. Rajchman „Ocalałem z Treblinki”).
Więcej informacji:
www.piastowdlaniepodleglej.pl
Zadanie dofinansowane ześrodków z budżetu Wojewódźtwa Mazowiecekiego.
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wywiad
Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Piastów jest
liderem walki o poprawę stanu
powietrza wśród podwarszawskich gmin. Tak wynika z raportu
Polskiego Alarmu Smogowego,
opublikowanego na początku
listopada. To dobra wiadomość.
Grzegorz Szuplewski: Wręcz
znakomita! Chodzi oczywiście
o skuteczność akcji wymiany
nieefektywnych pieców węglowych na spełniające obowiązujące normy, źródła ciepła na gaz.
Wśród 39 gmin położnych w otoczeniu stolicy, w naszym mieście
udało się wymienić w bieżącym
roku ponad 26% tzw. „kopciuchów”. To rzeczywiście imponujący wynik. Chciałbym podziękować przede wszystkim tym
właścicielom
nieruchomości
w naszym mieście, którzy zdecydowali się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła, korzystając przy tym z dotacji budżetu
miejskiego w ramach programu
„Stop smog”. To nasz wspólny
sukces, który przekłada się też
na wspólną korzyść - ograniczenie bardzo szkodliwych dla
zdrowia pyłów zawieszonych
PM2,5 i PM10 w powietrzu nad
Piastowem. To oczywisty dowód
na to, że razem możemy więcej
- także troszcząc się i podejmując działania na rzecz poprawy
warunków codziennego życia
w mieście.

CP: Czy w naszym mieście
żyje się dobrze?
GS: Myślę, że Piastów jest
z pewnością dobrym miejscem
do życia. W „Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Piastowa do roku 2020” przed laty
określona została główna misja,
której podporządkowano poszczególne cele i programy rozwojowe. Tę misje określiliśmy
wówczas następująco: Piastów
dobrym miejscem do życia, pracy i wypoczynku, zamieszkałym
przez społeczność aktywną oraz
solidarną. Miastem respektującym zasadę zrównoważonego rozwoju. To jest oczywiście
pewna idea, którą chcemy realizować. I tak się dzieje, nasze
miasto zmienia się w takim właśnie kierunku. Oczywiście pełna
realizacja tej strategicznej misji
jest procesem, wymaga czasu,
pewnej determinacji i konsekwencji w działaniu. Nie da się
przecież zadekretować, że już
w tej chwili właśnie ją zakończyliśmy osiągając założony efekt.
Myślę, że dobrym potwierdzeniem obranego kierunku rozwoju miasta jest pewien ciekawy
ranking, którego wyniki zostały
kilka dni temu ogłoszone. Mam
na myśli zestawienie 2477 polskich gmin w ramach rankingu Serwisu Samorządowego
Polskiej Agencji Prasowej pn.

„Gmina dobra do życia”. Autorem opracowania jest prof.
Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, który
dokonał oceny realizacji przez
samorządy ponad czterdziestu
różnych wskaźników i parametrów określających m.in. stopień
realizacji zadań, infrastruktury,
nakładów finansowych na różne
działania, jakości życia mieszkańców. W tym rankingu Piastów sklasyfikowany został na
55. miejscu, a więc stosunkowo
wysoko. Do pełnej satysfakcji
oczywiście jeszcze sporo brakuje, ale wiemy, że miasto rozwija
się w dobrym kierunku i mamy
tego obiektywne potwierdzenie.
CP: Gdybyśmy mieli ocenić
skalę i skuteczność działań na
rzecz poprawy klimatu w mieście, to co wydaje się najważniejsze?
GS: Niewątpliwie kompleksowość i zakres zaplanowanych
działań. Zaplanowanych i już
podjętych. O programie „Stop
smog” już była mowa w kontekście efektów tegorocznych,
ale należy pamiętać, że program działa już od 2017 roku.
Wtedy też powstał pierwszy
z całego pakietu dokumentów
programowych
zwierających
wizję działań w zakresie poprawy środowiska, czyli „Program
Rewitalizacji Miasta Piastowa”.
W kolejnych dwóch latach przyjęliśmy kolejne: „Program Ogra-

niczenia Niskiej Emisji dla Miasta Piastowa” (2019), „Program
Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta Piastowa” (2019), „Strategia Rozwoju Elektromobilności
Miasta Piastowa na lata 20192035” (2019), „Projekt założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Piastowa na
lata 2020-2034” (2020). W tym
samym czasie przeprowadziliśmy termomodernizację pierwszych ośmiu obiektów użyteczności publicznej z pierwszymi
OZE, z inicjatywy samorządu
Miasta Piastowa powołany został Klaster „Czysta energia dla
Piastowa” i rozbudowany system monitoringu jakości powietrza. W roku 2019 Miasto Piastów przystąpiło do Sieci Gmin
„Energie Cities”, a rok później
do „Porozumienia Burmistrzów
na rzecz klimatu i energii”. Przygotowaliśmy wniosek aplikacyjny w konkursie na uzyskanie
dotacji do budowy własnego
źródła ciepła geotermalnego.
Wśród ponad trzydziestu podobnych wniosków nasz uzyskał
najwyższą ocenę i dzięki temu
mogliśmy w sierpniu 2021 roku
podpisać umowę z NFOŚiGW
na realizacje tego zadania. To
wielki sukces, planujemy rozpoczęcie prac w roku 2022. Kolejne
sukcesy w konkursach na dofinansowanie działań w zakresie
środowiska, energii i klimatu to
uzyskanie wsparcia z funduszy

norweskich i EOG na rozwój zielono-niebieskiej
infrastruktury
oraz, w ostatnich tygodniach, na
przygotowanie projektów w ramach dotacji z programu EUCF.
Dla ujęcia całościowego wymienionych i planowanych kolejnych
działań w ubiegłym roku sformułowany został w wersji roboczej
program pn. :Lepszy klimat dla
Piastowa”, ujmujący następujące
cele na lata 2021-2024:
- rozbudowa miejskiej sieci
ciepłowniczej w oparciu o nowe
źródło geotermalne,
- uruchomienie centrum zarządzania energią,
- dokończenie programu
„Stop smog” - wymiany niskoemisyjnych źródeł ciepła przyczyniających się do powstania smogu,
- rozbudowa zielono-niebieskiej infrastruktury,
- opracowanie i przyjęcie dokumentów strategicznych, w tym
planu adaptacji miasta do zmian
klimatu
- rozwój OZE - m.in. realizacja programu „Słoneczny Piastów”(jednym z założeń projektu
jest wykorzystanie na szeroką
skalę rozwiązań innowacyjnych,
takich jak technologia perowskitowa w fotowoltaice, czy łamacze
światła instalowane w fasadach
budynków oraz carporty w elektromobilności
- dokończenie rewitalizacji terenów zielonych.

Z głębokim smutkiem
żegnamy zmarłą 17 listopada

Śp. Urszulę Prostko
Radną i Przewodniczącą Komisji Oświaty
Rady Miejskiej w Piastowie III, IV i V kadencji (1998 - 2010)
Wybitnego pedagoga, oddaną misji pracy dla dobra dzieci
Rodzinie i Przyjaciołom śp. Urszuli
składamy wyrazy współczucia
Burmistrz Miasta Piastowa,
Radni Rady Miejskiej w Piastowie i Pracownicy Urzędu Miejskiego

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

ogłoszenia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

„Śmierć jest pewna, a życie krótkie, znika ono jak dym.”
Św. Franciszek z Pauli

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Aleksego Orchowskiego. Ten wspaniały
pedagog odszedł od nas 9 listopada br. Był nauczycielem akademickim, historykiem, filologiem klasycznym
i członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Pracę jako nauczyciel języka łacińskiego i historii rozpoczął
w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w 1988 roku, w latach 1996-2001 pełnił funkcję dyrektora
szkoły. Absolwenci liceum i pracownicy pamiętają Go jako człowieka pełnego pasji, miłośnika historii i kultury
antycznej, erudytę, pamiętają wygłaszane przez Niego tubalnym głosem łacińskie sentencje.
Był też miłośnikiem kulturystyki i z Jego inicjatywy powstała w szkole siłownia, co na owe czasy było
nowością, atrakcyjną szczególnie dla męskiej części społeczności szkolnej. Nigdy tego nie manifestował, ale
znał i lubił swoich współpracowników i uczniów i dlatego w pamięci wielu pozostanie jako „Orchi”, bo tak
właśnie nazywali Go uczniowie.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie

reklama

reklama

SERWIS SPRZĘTU
22 723 59 30

malgorzata.com.pl
• FRYZJERSTWO
DAMSKO-MĘSKIE

OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

NAPRAWA KOSIAREK

tel: 572 338 308

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

• KOSMETYKA
• PIELĘGNACJA
PAZNOKCI
• MANICURE
HYBRYDOWY
• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY
Piastów, ul. Dworcowa 27
/malgorzatasalon

ZAPRASZAMY
CZYNNE:
PON-PT: 9.00-17.00
SOBOTA: 9.00-13.00

PIASTÓW ul. CHOPINA 2
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Z pamiętnika Iron Mana
zdecydowałem się na profesjonalne przygotowanie pływania.
Niby banał. Teoretycznie pokonanie 2 km na otwartej wodzie nie
stanowi większego problemu dla
osoby, która decyduje się na start
na dystansie 1/2 Iron Man. Jednak
przepłynięcie tego dystansu technicznie z zachowaniem prędkości
oraz pełni sił na kolejne dyscypli-

Zawody rozgrywane na wyspie przeszły do historii światowego oraz polskiego triathlonu.
Z jednej strony Norweg Kristian
Blummenfelt w fenomenalnym
stylu ustanowił nowy rekord
świata. Pokonał dystans 3,8 km
pływania, 180 km jazdy rowerem oraz 42,2 km biegu w czasie
7 godzin 21 minut i 12 sekund.
Z drugiej, po raz pierwszy w historii zawodnik z Polski, Robert
Wilkowiecki dołączył do świtowej
czołówki, pokonując trasę w czasie poniżej 8 godzin, a dokładnie
w 7 godzin 42 minuty i 2 sekundy!
Emocje towarzyszące rywalizacji
zawodników do ostatnich metrów trzymały w napięciu. Tym
bardziej, że na ostatnim etapie
przez ponad 7 km Robert był na
drugim miejscu, ustępując miejsca tylko i wyłącznie Norwegowi.
Ostatecznie zakończył rywalizację na czwartym miejscu, ale suk-

fot. FB / ironmanmexico

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Mniej więcej dwa miesiące temu dobiegała końca
moja podróż do Meksyku. Gdzieś z tyłu głowy krążył
mi po głowie pomysł, aby jeszcze kiedyś wrócić na
wyspę Cozumel. Oczywiście lepiej przygotowanym.
Z niezbędnym doświadczeniem, którego faktycznie
zabrakło w czasie wrześniowego wyjazdu
i z odpowiednio przygotowaną strategią dla każdej
z dyscyplin. Teoretycznie, gdyby nie zawody na pełnym
dystansie, które miały tam miejsce 21 listopada,
mógłbym dalej zastanawiać się, czy byłbym pierwszym
triathlonistą z Polski, który wpadł na szalony pomysł,
aby właśnie tam bić swój rekord życiowy.

ces, który osiągnął na Iron Man
Cozumel, przejdzie do historii.
Jestem również przekonany, że
zmotywuje innych zawodników
z Polski do walki o złamanie magicznych 8 godzin, a kolejne wyniki z 7 z przodu to tylko kwestia
czasu. Podziwiam i bardzo mocno
trzymam kciuki za sukcesy kolegów.
Dla każdego zawodnika zarówno profesjonalisty, jak i amatora okres zimowy to czas na
przygotowanie do kolejnego sezonu. Ważna jest praca nad dyscypliną, która w minionym sezonie
stanowiła największy problem.
W czasie wrześniowych zawodów na Cozumel jednoznacznie
odpowiedziałem sobie na pytanie, nad którym aspektem będę
musiał się najbardziej „pochylić”.
Dlatego równolegle do pracy nad
siłą w czasie jazdy rowerem oraz
wytrzymałością w czasie biegu,

ny, to zdecydowanie inna liga.
Miłym zaskoczeniem był dla
mnie fakt, że w naszym sąsiedztwie, a dokładnie na pływalni
Albatros, jedna z warszawskich
drużyn triathlonowych TRICLUB
postanowiła uruchomić projekt
nauki pływania od podstaw - zarówno dla osób, które dopiero
zaczynają przygodę ze sportem,
jak i tych, którzy mają już jakieś
doświadczenie i to niekoniecznie
dobre. Nie wiem jak wyglądają
Wasze doświadczenia na tym
polu, ale moje to zbiór przypadkowej wiedzy, często podpatrzonej od innych zawodników oraz
nauki pływania metodą „skok na
głęboką wodę” i zobaczmy co nie
wydarzy. Kurs ma jeszcze jeden
pozytywny aspekt – godziny zajęć
można śmiało dopasować do grafiku pracy zawodowej oraz innych
aktywności. Otwarta formuła treningów sprawia, że osoby chętne
mogą w każdym momencie dołączyć, a indywidualne podejście
Maksima Anzina (członek triathlonowej Ukrainy) gwarantuje, że
w czasie treningu każdy uczestnik
zostanie odpowiednio zaopiekowany. Okres zimowy w Polsce
to zazwyczaj czas ograniczonych
możliwości związanych z zawodami sportowymi. Dlatego jeżeli
ktoś z Was zastanawia się nad
odmianą i uzupełnieniem czymś
standardowych treningów biegowych, z czystym sumieniem polecam udział w zajęciach i w imieniu organizatora serdecznie
zapraszam.

Bartosz Nowicki
Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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Czas bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939-1945
część I.

Wrzesień 1939
Mijał pierwszy tydzień agresji niemieckiej na Polskę. Wojna zaczęła
przybierać coraz gorszy obrót, ale nic nie wskazywało jeszcze jednoznacznie na nadchodzącą klęskę armii polskiej. 8 września między
godziną 14:00 a 15:00, niemieckie czołgi, samochody pancerne i motocykliści prawie jednocześnie pojawiły się w Pruszkowie, Piastowie,
Włochach i na Okęciu. To były pododdziały 4 Dywizji Pancernej gen.
Reinhardta. Jeszcze tego samego dnia wieczorem pojazdy tej dywizji
pojawiły się w Ożarowie i usiłowały zablokować szosę poznańską przed
zbliżającymi się od Błonia oddziałami polskimi, które szły na odsiecz
walczącej Warszawie. W dniach 9-13 września w okolicach Ołtarzewa
stoczona została krwawa bitwa pomiędzy Grupą Operacyjną gen. Wiktora Thommée a oddziałami zmotoryzowanymi i piechotą 10 armii Wehrmachtu gen. Waltera Riechenau. Oddziałom polskim nie udało się
ostatecznie przebić w kierunku stolicy i skierowały się one w kierunku
twierdzy Modlin, gdzie walczyły w jej obronie aż do kapitulacji, która
nastąpiła 29 września.

Zamordowani przez agresorów
Jan Johne

Wojciech Kalankiewicz

Urodził się 22 września 1891 roku w Augustówce koło Włodawy. Po ukończeniu szkoły policyjnej pracował w Grodzisku Mazowieckim. Do Piastowa przybył
na początku lat 30. i do wybuchu II wojny światowej był tu komendantem policji. 3 września 1939 roku wyruszył do punktu mobilizacyjnego w Grodnie. Po
napaści Związku Radzieckiego na walczącą z Niemcami Polskę, został wzięty
do niewoli i jako jeden z czterech tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej,
osadzony w obozie NKWD w Ostaszkowie. Jan Johne został zamordowany
wraz z pozostałymi jeńcami wiosną 1940 roku w Twerze. Jego ciało spoczywa
w masowym grobie na cmentarzu wojennym w Miednoje.

Urodził się w Pacewiczach w rodzinie Jana
i Heleny Zawadzkich. Był młodszym bratem
Anny i Macieja (ppłka, oficera Oddziału Wydzielonego WP mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, cichociemnego, poległego w bitwie pod Surkontami z wojskami sowieckimi,
komendanta Okręgu Nowogródzkiego Armii
Krajowej). Wojciech Kalankiewicz był absolwentem Korpusu Kadetów i Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. 4 sierpnia 1934
r. Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował
go podporucznikiem, a minister spraw wojskowych wcielił do 1 pułku artylerii lekkiej
Legionów w Wilnie. Na stopień porucznika
awansował 19 marca 1938 r. W 1939 r. pełnił służbę w 2 pułku piechoty Legionów na
stanowisku dowódcy plutonu artylerii piechoty. Na tym stanowisku walczył
w wojnie obronnej od 1 września 1939 roku na szlaku bojowym od Borowej
Góry do Ołtarzewa. 12 września ranny pod Ołtarzewem dostał się do niemieckiej niewoli. Tego samego dnia został zamordowany w Piastowie wraz
z sześcioma innymi żołnierzami 2 PP. Egzekucja jeńców miała miejsce u zbiegu szosy warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności. Porucznik Wojciech Kalankiewicz został 29 września odznaczony pośmiertnie przez dowódcę Armii
„Łódź” i „Warszawa” gen. Dyw. Juliusza Rómmla Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari.
W wojnie obronnej 1939 r. w obronie Ojczyzny poległo wielu mieszkańców
Piastowa walczących na różnych frontach. Wśród nich byli: ppor. Tadeusz
Lisiecki, ppor. Zygmunt Trzepałko, kpr. pchor. Tadeusz Blicharski, kpr pchor.
Tadeusz Jóźwiak, plut. Tadeusz Krzywdziński, Kazimierz Marczewski.
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Dalsza walka: SZP-ZWZ-AK
Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczynają się w walczącej we wrześniu 1939 roku Warszawie. Tuż przed kapitulacją,
w nocy z 26 na 27 września utworzona zostaje Służba Zwycięstwu
Polski, tajna organizacja wojskowa mająca kontynuować walkę
z najeźdźcami. Kilka tygodni później (13 listopada 1939 roku) SZP
przekształcona zostaje w Związek Walki Zbrojnej, a później – 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową.

PIASTOWA
„Jowisz”, czyli konspiracja zbrojna
w Piastowie

Bardzo szybko, bo już 6 listopada 1939 roku wojskowe struktury konspiracyjne zostały
zawiązane w Piastowie. Stało się tak za sprawą placówki „Jowisz” Związku Odbudowy
Rzeczypospolitej, jednej z większych tajnych organizacji niepodległościowych działających w pierwszych miesiącach okupacji. W książce pt. „Trwaliśmy przy tobie, Warszawo” autorstwa Zdzisława Zaborskiego, Władysława Wrotniaka, Jana Cierlińskiego
i Zofii Łosiewicz-Chmurowej zawarty jest opis powstania piastowskiej placówki Polskiego Państwa Podziemnego. Placówka „Jowisz” obejmowała teren gminy Piastów z centralną częścią piastowskich osiedli oraz z przyległymi wsiami: Zdziary, Bąki i Konotopa. Działalność konspiracyjna Placówki rozpoczęła się w dniu 6 listopada 1939 roku,
kiedy zaprzysiężono pierwsze sześć osób w obecności kpt. Zdzisława Szymborskiego
„Skowrona” – przedstawiciela Komendy Głównej Związku Odbudowy Rzeczypospolitej
(ZOR). Grupa ta przystąpiła do prac organizacyjnych na terenie Piastowa. Była to Placówka wchodząca w skład organizacji ZOR, obejmująca struktury cywilne i wojskowe.
Komendantem jej został ppor. Jan Sadowski „Suzin”, a jego zastępcą Józef Woroniecki
„Wrona”. W odróżnieniu od Placówki „Kordian” w Ursusie, podporucznik Jan Sadowski
rozpoczął konstruowanie swej Placówki „Jowisz” od budowania silnej jednostki wojskowej, pozostawiając sprawę działalności cywilnej na uboczu. W okresie od maja 1940 do
połowy 1941 roku została utworzona 7 kompania wchodząca w skład III batalionu ZOR.
Dowódcą jej został również ppor. Jan Sadowski „Suzin”, a jego zastępcą ppor. Jan Gmaj
„Kania”. Za niektóre działy służby cywilnej byli odpowiedzialni:
- za informację – Jerzy Szubert „Mirża” i Zenon Jaworski „Kogut”
- za propagandę – Czesław Sitkiewicz „Szczerba”
- za walkę cywilną – Władysław Samoraj „Ul”
- za służbę zdrowia – dr Mieczysław Kosiński „Jowisz”

Wojskowa Służba Kobiet i Szare Szeregi
Bardzo ofiarnie pracowały kobiety zorganizowane w Wojskowej Służbie Kobiet. W konspiracji najważniejszą i bardzo niebezpieczną była służba łączności konspiracyjnej. Pod
dowództwem por. Henryki Zdanowskiej „Barbary”, łączniczki docierały do wszystkich
jednostek w rejonie, roznosząc rozkazy, instrukcje, prasę, a nawet i broń [ZH 9, s. 4144]. Wymagało to ogromnej odporności psychicznej, bo na każdym kroku groziło niebezpieczeństwo. Łączność na trenie placówek i jednostek liniowych obsadzona była
przez przeszkolonych łączników, między innymi przez harcerzy i harcerki z Szarych
Szeregów. Służba sanitarna przygotowywała na czas powstania zbrojnego szpitale polowe i punkty opatrunkowe. Sanitariuszki przeszły przeszkolenie wojskowe i sanitarne
połączone z praktyką szpitalną. Służba gospodarcza organizowała i nadzorowała lokale konspiracyjne, przygotowywała zapasy żywności i punkty wyżywienia. Służby sanitarne, gospodarcze i oświatowe działały w placówkach ściśle współpracując z Kierownictwem Walki Cywilnej i komendantem placówki. Komendantkami w Piastowie były:
Janina Mazurkiewicz, a po jej aresztowaniu Władysława Krygier. Pruszkowski hufiec
„Zielony Dąb” Szarych Szeregów, pod komendą phm. sierż. pchor. Stefana Kowalskiego „Jaronia”, obejmował swym zasięgiem Pruszków, Piastów, Ursus i okolice. Składał
się on z grup najmłodszych wiekiem - „Zawiszaków”, harcerzy starszych zgrupowanych
w - „Szkołach Bojowych” i najstarszych w - „Grupach Szturmowych”. Grupy Szturmowe
w ramach struktur VI Rejonu tworzyły harcerski pluton AK nr 1718. W Piastowie i Ursusie wchodziły w skład miejscowych oddziałów AK. W Pruszkowie, Piastowie i Ursusie
działało kilka drużyn harcerek, które współpracowały ze służbami WSK i drużynami
męskimi. Zostały one przeszkolone do służb łączności i sanitarnej, ale także jednym
z ich zadań było zbieranie informacji dla wywiadu wojskowego.

Józef Kapler ps. „Jutkiewicz”
Urodził się 13 marca1914 roku w Warszawie. Do Piastowa przybył
wraz z rodziną w 1942 roku. Mieszkał przy ul. J. Brandta 11. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz podziemia niepodległościowego
od listopada 1939 roku. W Piastowie oficer uzbrojenia 7 kompanii
„Jowisz” VI Rejonu „Helenów”. Twórca tajnej fabryki pistoletów maszynowych sten, organizator druku i kolportażu prasy podziemnej,
m.in. redagowanego przez Aleksandra Kamińskiego „Biuletynu Informacyjnego”. Produkcja „polskich stenów” uruchomiona została
przy wydatnej pomocy finansowej działającej na rzecz podziemia
piastowskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, a prototypowe egzemplarze przestrzeliwane były w specjalnie wykopanym schronie
w otoczeniu domu Kaplerów w Piastowie. Tam też umieszczona
była maszyna poligraficzna, na której drukowano tajną prasę.
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PIASTOWA

W tajnej szkole Krygierów
Pod okupacją niemiecką nauka w szkołach polskich mogła odbywać się w bardzo ograniczonym zakresie – bez historii, literatury i innych przedmiotów. Dozwolone były cztery klasy nauczania, a zakres edukacji sprowadzał się w zasadzie do prostego liczenia w ograniczonym zakresie i podstawowych pojęć językowych.
Obie piastowskie szkoły powszechne prowadziły nauczanie oficjalnie, ale nauczyciele podjęli także tajne nauczanie. Prawdziwym jednak fenomenem w zakresie
tajnego nauczania była szkoła prowadzona przez Władysławę, Hieronima i Domicelę Krygierów. Od września 1939 do stycznia1945 roku prowadzili oni dla dzieci
i młodzieży z Piastowa oraz najbliższych okolic komplety tajnego nauczania stopnia podstawowego, gimnazjalnego i licealnego - były one powszechnie znane
jako „Komplety Krygierów”. Na początku zgłosiła się do nich pięcioosobowa grupa z najbliższych okolic. Szkoła Krygierów mieściła się przez cały czas w ich domu
rodzinnym przy ul. Prądzyńskiego w Piastowie Później jednak liczba uczniów wzrosła do 200 osób, a Krygierowie musieli wynająć dodatkowo pokoje w domach
sąsiadów. Władysława uczyła języka polskiego, przyrody i geografii, Hieronim matematyki, fizyki i języka niemieckiego, a Domicela (żona Władysława) – historii,
łaciny i języka francuskiego. Ponadto u Krygierów pracowali jako nauczyciele: Leon Ostrowski, Stella Smólska, pp. Jakubowska i Kraptowska. Każdy rok nauki
kończył się egzaminami. W ciągu całego okresu działalności kompletów maturę uzyskało 56 uczniów. Absolwenci Szkoły Krygierów zostali pierwszymi uczniami
samorządowego gimnazjum i liceum utworzonego 21 stycznia 1945 roku w Piastowie, zaledwie cztery dni po ewakuacji stąd Niemców. To dzisiejsze Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

Kim byli Państwo Krygierowie, twórcy niezwykłego dzieła tajnej edukacji rozwiniętego na tak imponującą skalę?
Hieronim Krygier ps. „Walski”
Hieronim Krygier ps. „Walski” w kampanii
wrześniowej był dowódcą Służby Ochrony
Kolei w Kowlu w stopniu podporucznika
rezerwy. Po wejściu Rosjan przedostał się
do niemieckiej strefy okupacyjnej, a następnie do Piastowa. W czerwcu 1940 r.
zorganizował na terenie Piastowa wolny
oddział kadrowy „POBUDKA”, który stanowił bazę tworzenia 3 kompanii ZWZ i AK.
Był dowódcą 3 kampanii obejmującej teren Piastowa po północnej stronie linii
kolejowej. W 1942 r. awansował na oficera
uzbrojenia VI rejonu krypt. „Składowy”. Od początku okupacji organizował tajne komplety, magazyny broni, warsztaty rusznikarskie,
kierując 23-osobową komórką uzbrojenia Związku Walki Zbrojnej,
który potem został podporządkowany Armii Krajowej. 11.11.1944
r. awansowany do stopnia kapitana. Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi z Mieczami w 1943 r. i Złotym Krzyżem Walecznych w 1945
r. Do końca okupacji niemieckiej ukrywał się w Piastowie. W dniu
13.02.1945 aresztowany przez NKWD. Był trzymany 3 tygodnie
w areszcie we Włochach, a następnie w Warszawie, gdzie przesłuchiwali go kapitan Światło i pułkownik Michajłow. Później trafił do

obozu NKWD w Rembertowie. Uwolniony 21 maja 1945 roku
w gronie 500 więźniów po rozbiciu więzienia przez oddział Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego
ps. Wichura.
Władysława Krygier ps. „Ciocia”
Władysława Krygier ps. „Ciocia” jesienią 1939 roku organizowała w domu rodzinnym w Piastowie tajne komplety, którymi
kierowała aż do Powstania Warszawskiego. Od 1942 roku działała w Wojskowej Służbie Kobiet placówki „Jowisz”. Od września
1943 roku po aresztowaniu Janiny Mazurkiewicz, objęła funkcję
komendantki tej organizacji w Piastowie. W czasie Powstania
Warszawskiego organizowała pomoc dla wypędzonych z Warszawy. Współredagowała „Codzienne Wiadomości Radiowe - J”. 13 lutego 1945 roku została aresztowana przez NKWD i zesłana do łagru „Bieriezowka” w obwodzie Swierdłowsk
10 na Uralu.

Aż do ofiary życia mego...
Zbigniew Gęsicki ps. „Juno” 1919-1944
Urodził się 21 listopada 1818 roku w Dęblinie. Od roku 1928 do 1937 rodzina Państwa Gęsickich mieszkała w Piastowie. Tutaj Zbigniew Gęsicki uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr
1. Tutaj też wstąpił do harcerstwa i rozwijał swoje talenty i pasje sportowe. Był znakomitym
pływakiem. Podczas wakacji 1939 roku ukończył kurs żeglarski, pierwszy krok na drodze do
nauki w szkole morskiej, o czym marzył jego ojciec. Plany zniweczył wybuch wojny. W 1941
roku Zbigniew Gęsicki ukończył Liceum Telekomunikacyjne. Podjął pracę na kolei pomagając żydowskiemu koledze z warszawskiego getta, zatrudnionemu do przymusowych robót
kolejowych. Od roku 1942 należał do drużyny CR 500 Grup Szturmowych Szarych Szeregów.
W konspiracji Zbigniew Gęsicki posługiwał się pseudonimem „Juno”. Rok później, od sierpnia
1943 roku „Juno” i jego koledzy z drużyny wstąpili do 1 plutonu oddziału dywersji bojowej
„Agat” Armii Krajowej.
Oddział przeprowadził 1 lutego 1944 roku w Alejach Ujazdowskich udaną akcję bojową „Kutschera”, w wyniku której zastrzelony został gen. Policji i SS Franz Kutschera, ponurej sławy
„kat Warszawy”, odpowiedzialny za krwawy terror niemiecki w okupowanej stolicy Polski.
Zbigniew Gęsicki, uczestnik tej najsłynniejszej akcji bojowej Armii Krajowej, po jej zakończeniu odwiózł rannych kolegów do szpitala praskiego Przemienienia Pańskiego. W drodze
powrotnej wraz z innym uczestnikiem akcji, Kazimierzem Sottem ps. „Sokół”, zostali osaczeni przez Niemców na Moście Kierbedzia. Nie mając szans ucieczki obaj skoczyli do Wisły
i zginęli.
Pośmiertnie Zbigniew Gęsicki „Juno” został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Historia ilustrowana
Irena Grabowska ps. „Ewa Kalinowska”
1909-1944
Urodzona 20 października1909 roku w Miłosnej k. Warszawy. Z zawodu była dziennikarką. Podczas wojny mieszkała w Piastowie
i pracowała w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. Od roku 1943 była kurierką działu Łączności Zagranicznej Oddziału V (dowodzenia
i łączności) Komendy Głównej Armii Krajowej
o kryptonimie „Zagroda” – do Niemiec, Szwajcarii, Alzacji i Lotaryngii. W działalności konspiracyjnej używała pseudonimu “Ewa Kalinowska”. Najczęściej podróżowała z Warszawy do Krakowa, skąd przewoziła pocztę
do zagranicznych placówek „Zagrody”: „Wera”(Szwajcaria) i „Regina” (Lotaryngia)
oraz do Miluzy w Alzacji. W domu rodziców przy ul. Mikołaja Reja w Piastowie
przechowywała fałszywe dokumenty dla osób poszukiwanych przez Niemców,
przede wszystkim Żydów. Ten dom był także bezpiecznym schronieniem dla zagrożonej aresztowaniem żydowskiej rodziny znanego przed wojną warszawskiego
wydawcy i księgarza, Jakuba Mortkowicza. Dzięki Irenie Grabowskiej i jej rodzicom
ocalały: żona Jakuba, Janina Mortkowicz, ich córka Hanna i wnuczka Joanna, która
wspomina pobyt w domu Ireny i jej rodziców w książce „W ogrodzie pamięci”.
W pierwszych tygodniach 1944 roku doszło do zdrady w strukturach „Zagrody” na
skutek przeniknięcia do jej kierownictwa niemieckiego agenta o pseudonimie „Jarach”. Irena Grabowska została aresztowana przez Niemców w marcu tego roku
i po konfrontacji z „Jarachem” zdekonspirowana. Została osadzona w więzieniu
na Pawiaku i poddana okrutnemu śledztwu w siedzibie gestapo w Al. Szucha. Torturowana nikogo nie wydała. Na Pawiaku była leczona przez dr Annę Czuperską,
która dała piękne świadectwo o męstwie dzielnej kurierki. Irena Grabowska została rozstrzelana w ruinach warszawskiego getta 26 kwietnia 1944 roku. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.
Jan Bytnar ps. „Rudy” 1921-1943
Urodził się 6 maja 1921 roku w Kolbuszowej. W latach
1926-1930 rodzina Państwa Bytnarów mieszkała w Piastowie (przy ul. Błękitnej, dziś - Axentowicza), gdzie Janek
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1. Stąd przeprowadzili się do Warszawy i zamieszkali przy Al. Niepodległości.
Rodzice Jana Bytnara byli nauczycielami, a ojciec byłym legionistą. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie, Jan kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego angażując się jednocześnie
w działalność harcerską. Należał do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego. W roku 1936
uzyskał stopień Harcerza Rzeczypospolitej. Po ukończeniu
nowo utworzonego dwuletniego liceum ogólnokształcącego, Jan Bytnar uzyskał świadectwo dojrzałości w maju
1939 roku. Jego kolegami z klasy licealnej byli m.in. Aleksy
Dawidowski, Tadeusz Zawadzki i Jan Wuttke - przyszli bohaterowie książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Podjął działalność konspiracyjną już
w pierwszych tygodniach niemieckiej okupacji, będąc m.in. łącznikiem w komórce
więziennej Związku Walki Zbrojnej. Od marca 1941 roku był członkiem Szarych
Szeregów, dowodząc hufcem „Ochota” i biorąc czynny udział w wielu brawurowych akcjach małego sabotażu „Wawer”. Kontynuował naukę na tajnych kursach
politechnicznych i odbywał szkolenia wojskowe. Wiosną 1942 roku otrzymał stopień podharcmistrza, a niespełna rok później, po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty Rezerwy „Agricola” został kapralem podchorążym. Od listopada
1942 roku był dowódcą hufca „Południe” nowo utworzonych w strukturze Kedywu
Komendy Głównej Armii Krajowej Grup Szturmowych. Aresztowany przez gestapo
23 marca 1943 roku wraz z ojcem w rodzinnym mieszkaniu przy Al. Niepodległości
159. Osadzony w więzieniu na Pawiaku został natychmiast poddany brutalnemu
śledztwu w katowni gestapo w Al. Szucha, w wyniku czego już drugiego dnia po
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aresztowaniu nie mógł poruszać się o własnych siłach. Przyjaciele „Rudego”
z Grup Szturmowych zorganizowali akcję uwolnienia go z transportu po
przesłuchaniu w Al. Szucha do więzienia na Pawiaku. Słynna akcja pod Arsenałem zakończyła się częściowym tylko powodzeniem. Jan Bytnar został
odbity z rąk niemieckich 26 marca 1943 roku, ale z powodu ciężkich obrażeń po okrutnym śledztwie zmarł cztery dni później w Szpitalu Wolskim na
krótko przed zaplanowaną operacją. Został pochowany 2 kwietnia 1943
roku na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach pod przybranym nazwiskiem.
Jan Bytnar został pośmiertnie mianowany harcmistrzem i awansowany do
stopnia podporucznika oraz odznaczony Krzyżem Walecznych. Pseudonim
Jana Bytnara - „Rudy” - otrzymała 2 kompania utworzonego we wrześniu
1943 roku słynnego batalionu harcerskiego „Zośka”. Aresztowany wraz
z Janem Bytnarem jego ojciec zginął w styczniu 1945 roku podczas ewakuacji obozu Auschwitz-Birkenau.
Halina Pipiórska ps. „Sowa” 1918-1944
Halina Pipiórska urodziła się 15 lutego 1918
roku w Łodzi. Wraz z rodzicami i bratem zamieszkała w Piastowie. Tu ukończyła Szkołę
Powszechną nr 1, a następnie Żeńską Szkołę
Handlową w Warszawie. Jej pasją od dzieciństwa było harcerstwo. Początkowo należała do
I Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Anieli Szycówny w Piastowie, a potem była drużynową 76
Drużyny Chorągwi Warszawskiej OH. Podczas
wojny obronnej we wrześniu 1939 roku Halina
Pipiórska była sanitariuszką w oblężonej przez
Niemców Warszawie, a po jej kapitulacji wróciła
do rodzinnego domu. Już w październiku 1939
roku z inicjatywy Eugenii Woronieckiej, przy ul.
Bohaterów Wolności w Piastowie, powstał harcerski punkt opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Halina została kierowniczką nowej placówki opiekuńczej. Pełniła
tę funkcję z pełnym poświęceniem nierzadko czuwając nad chorymi dziećmi dzień i noc. Wkrótce potem rozpoczęła działalność w konspiracji niepodległościowej - w Szarych Szeregach, a potem w Armii Krajowej. Przyjęła
pseudonim „Sowa”.
Przydzielona została do dowodzonej przez kapitana Władysława Mikę ps.
„Narcyz” kompanii Orbis batalionu radiotelegraficznego „Iskra” w Oddziale
V (Dowodzenie i Łączność) Komendy Głównej Armii Krajowej. Kierowana
przez „Sowę” ekipa łączności radiowej wraz z radiostacją miała swoją siedzibę w Piastowie – początkowo w jej domu rodzinnym, a potem w innej
lokalizacji, prawdopodobnie przy ul. Łowickiej. Aresztowana wraz z telegrafistą Franciszkiem Wężykiem i właścicielem nieruchomości, Władysławem
Chełmińskim podczas nadawania depeszy wczesnym rankiem 11 sierpnia
1943 roku. Osadzona w więzieniu na Pawiaku przeszła ciężkie śledztwo
w siedzibie gestapo w Al. Szucha. Mimo torturowania nikogo nie wydała.
Została rozstrzelana 3 lutego 1944 roku w ruinach warszawskiego getta
w odwecie za śmierć w zamachu generała SS i policji Franza Kutschery.
O wewnętrznej sile Haliny Pipiórskiej i jej miłości do najbliższych i Ojczyzny
świadczą zachowane grypsy z Pawiaka.
Halina Pipiórska została odznaczona Krzyżem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych. W Powstaniu Warszawskim walczyli najbliżsi Haliny Pipiórskiej: ojciec Zygmunt, kapral „Zemsta” i brat Henryk, kapral „Łoś”. Obaj
byli żołnierzami batalionu „Sławbor” AK.
Czas bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939-1945 - część II w wydaniu grudniowym.
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W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

W sobotę 27 listopada 2021 r., w Szkole
Podstawowej nr 5 w Piastowie, odbyło
się spotkanie rocznicowe Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików, w tym grupy „Piast”, „Wszechświat” oraz „Wszechświat II”. Członkowie wspólnoty oraz ich
rodziny, bliscy i przyjaciele uczestniczyli
najpierw we mszy świętej w intencji
trzeźwości, a następnie w uroczystym
mityngu, na którym opowiadali o problemach związanych z uzależnieniem
od alkoholu oraz dzielili się swoimi przeżyciami. Frekwencja dopisała. Oprócz
mieszkańców Piastowa, przybyło dużo
gości z okolic, a także z różnych regionów Polski. Na zakończenie był poczęstunek oraz zabawa taneczna przy muzyce.
Celem spotkania rocznicowego było
danie świadectwa, że można trwać
w abstynencji i żyć pełnią życia, a przede
wszystkim zapewnienie sobie nawzajem
emocjonalnego wsparcia, służącego do
lepszego zrozumienia choroby alkoholowej i tym samym poznawania siebie
oraz dokonywania wewnętrznej przemiany.

ROCZNICA WSPÓLNOTY
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Nowicjusz pyta
Jeżeli po raz pierwszy stykasz się ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików (AA)
i nurtuje Cię wiele pytań, na które szukasz odpowiedzi, zapoznaj się z poniższym
tekstem, a dowiesz się co to jest AA, jak funkcjonuje i jaki ma cel.
Czy jestem alkoholikiem?
Nikt w AA nie postawi ci diagnozy, czy
jesteś uzależniony czy nie. Taka decyzja
zależy wyłącznie od ciebie.
Co mogę zrobić, jeżeli niepokoi mnie
moje picie?
Poszukaj pomocy. AA może Ci pomóc.
Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Jesteśmy wspólnotą ludzi - kobiet i mężczyzn - którzy utracili kontrolę nad swoim piciem. W rezultacie popadliśmy
w różnego rodzaju kłopoty. Teraz próbujemy wypracować sobie zadowalający
sposób życia bez alkoholu - i większości
z nas się to udaje. Przekonaliśmy się, że
potrzebujemy do tego pomocy i wsparcia innych alkoholików z AA.
Czy pójście na mityng do czegoś mnie
zobowiązuje?
Nie. W AA nie prowadzi się rejestru
członków ani list obecności. Nie musisz
ujawniać o sobie żadnych danych. Jeśli
nie zechcesz do nas wrócić, po prostu
się więcej nie pokażesz - nikt nie będzie
cię nagabywał.
A co jeśli spotkam tam kogoś znajomego?
Jeżeli nawet tak się zdarzy, to przecież
osoba taka będzie na mityngu z tych
samych powodów, co ty. Nikt nie wyjawi
twojej tożsamości ludziom spoza Wspólnoty. W AA każdy zachowuje taki stopień anonimowości, jaki mu odpowiada.
Między innymi dlatego nazywamy siebie
Anonimowymi Alkoholikami.
Jak wygląda mityng AA?
Są różne rodzaje mityngów, ale na
każdym spotkasz alkoholików opowiadających o tym, jak alkohol wpłynął na
ich życie i osobowość; o tym, co zrobili,
żeby sobie pomóc i o tym, jak im się żyje
teraz.
W jaki sposób może mi to pomóc?
My, uczestnicy AA, wiemy, co to znaczy
być uzależnionym od alkoholu i nie móc
dotrzymać obietnicy zaprzestania picia
- złożonej sobie i innym. Nie jesteśmy
zawodowymi terapeutami. Staramy się
pomóc innym w zdrowieniu z alkoholizmu, ponieważ nam samym udało się
przestać pić - to nasze jedyne „kwalifikacje”. Osoby z problemem alkoholowym,
które do nas przychodzą, zdają sobie
sprawę, że powrót do zdrowia jest możliwy, ponieważ we wspólnocie widzą ludzi z krwi i kości, którym udało się uwolnić od nałogu.
Dlaczego uczestnicy AA nadal chodzą
na mityngi, mimo że się już wyleczyli?
Wyznajemy pogląd, że z alkoholizmu nie
można się wyleczyć - już nigdy bowiem
nie będziemy w stanie pić normalnie.
Zdolność do zachowania przez nas
abstynencji zależy od naszego zdrowia
fizycznego, psychicznego i duchowego.
Zdrowie to osiągamy chodząc regularnie na mityngi i stosując w życiu to,
czego się na nich uczymy. Przekonali-
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śmy się też, że łatwiej nam utrzymać
trzeźwość, jeśli pomagamy innym alkoholikom.
Co trzeba zrobić, żeby wstąpić do AA?
Wstępujesz do wspólnoty i stajesz się
jej uczestnikiem, jeśli tylko (i kiedy) tego
chcesz. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Przystępując do AA, wielu z nas nie było tej
chęci całkiem pewnych.
Ile kosztuje członkostwo w AA?
Wspólnota AA nie pobiera żadnych
składek ani opłat za uczestnictwo. Pod
koniec mityngu zbiera się wprawdzie
pieniądze (potrzebne na pokrycie kosztów kawy, herbaty, wynajmu lokalu itp.)
ale datki te są całkowicie dobrowolne;
również ich wysokość zależy wyłącznie
od Ciebie.
Czy Wspólnota AA jest organizacją
religijną?
Nie. I nie jest też powiązana z żadną sektą, wyznaniem ani Kościołem.
Ale dużo się tam mówi o Bogu, prawda?
Większość uczestników AA wierzy, że
nasz problem alkoholowy udało nam
się rozwiązać nie dzięki własnej sile woli,
lecz dzięki jakiejś Sile Większej od nas
samych. Każdy jednak definiuje ową
siłę po swojemu. Wiele osób nazywa ją
Bogiem, inne utożsamiają ją z grupą AA,
a jeszcze inne wcale w nią nie wierzą.
W AA jest miejsce dla wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Czy na mityng AA mogę przyprowadzić rodzinę?
Członkowie rodzin i przyjaciele są mile
widziani na tzw. mityngach otwartych.
Informacje na ten temat możecie uzyskać w najbliższym punkcie kontaktowym AA.
Co radzicie swoim nowym członkom?
Z naszych doświadczeń wynika, że w AA
najlepiej wracają do zdrowia ci, którzy:
a) unikają pierwszego kieliszka;
b) systematycznie uczęszczają na mityngi;
c) trzymają się blisko ludzi o dłuższym
stażu trzeźwości;
d) starają się stosować w życiu zasady
i sugestie programu.
Pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą postępującą. Traktuj go poważnie, nawet
jeśli sądzisz, że znajdujesz się dopiero
w początkowym stadium. Alkoholizm
zabija ludzi. Jeśli będąc alkoholikiem
będziesz nadal pił, twoja sytuacja będzie
się wciąż pogarszać.
DWANAŚCIE KROKÓW
WYCH ALKOHOLIKÓW

ANONIMO-

Krok Pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się
niekierowalne.
Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas
samych może przywrócić nam zdrowy
rozsądek.
Krok Trzeci
Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak
jak Go rozumieliśmy.
Krok Czwarty
Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą
inwenturę moralną.
Krok Piaty
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu
człowiekowi istotę naszych błędów.
Krok Szósty
Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg
usunął wszystkie te wady charakteru.
Krok Siódmy
Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby
usunął nasze braki.
Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które
skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim,
wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to
ich lub innych.
Krok Dziesiąty
Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
Krok Jedenasty
Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt
z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec
nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Krok Dwunasty
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych
kroków staraliśmy się nieść to posłanie
innym alkoholikom i stosować te zasady
we wszystkich naszych poczynaniach.
DWANAŚCIE TRADYCJI
WYCH ALKOHOLIKÓW

ANONIMO-

Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do
zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.
Tradycja Druga
Dla naszego grupowego celu istnieje
tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie
w naszym grupowym sumieniu. Nasi
liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni
nie rządzą.
Tradycja Trzecia
Jedynym warunkiem członkostwa w AA
jest pragnienie zaprzestania picia.
Tradycja Czwarta
Każda grupa powinna być niezależna we
wszystkich sprawach z wyjątkiem tych,
które dotyczą innych grup lub AA jako
całości.
Tradycja Piąta
Każda grupa ma jeden główny cel –
nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż
jeszcze cierpi.
Tradycja Szósta
Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA
żadnym pokrewnym ośrodkom ani ze-

ogłoszenie zamówione

Grupy AA i Al-Anon
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to ciężka
choroba dotykająca coraz więcej
osób, również ludzi bardzo młodych.
Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem, choroba ta ma
wpływ na osoby bliskie alkoholikowi,
dlatego jej skutki są niezwykle dotkliwe dla całych rodzin. Jeżeli alkohol
jest problemem w Twojej rodzinie,
możesz skorzystać ze wsparcia grupy
rodzinnej Al-Anon, a jeśli sam/a jesteś
uzależniony/a od alkoholu, możesz
przyjść na spotkania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Nie zwlekaj!
Szukaj pomocy już dziś!
Gdzie w Piastowie znaleźć grupę rodzinną Al-Anon?

stwa?
9. Czy cierpisz lub masz kłopoty z powodu zachowania osoby pijącej?
10. Czy z powodu picia masz zepsute
święta lub spotkania?
11. Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się dzwonić po
pomoc policji?
12. Czy szukasz ukrytego alkoholu?
13. Czy masz poczucie klęski, dlatego że
nie możesz kontrolować picia?
14. Czy przez większość czasu czujesz
złość, zmieszanie lub przygnębienie?
15. Czy czujesz, że nie ma nikogo, kto
zrozumie Twoje problemy?
Jeśli odpowiedziałeś „tak” na któreś
z tych pytań, to Al-Anon mogą okazać
Ci pomoc.

Grupa
rodzinna
AL-ANON
„Wdzięczność” spotyka się w każdy
czwartek o godzinie 18:00 w Domu
Parafialnym przy ul. al. Krakowska 17
(wejście schodami metalowymi od ul.
Powstańców Warszawy, I piętro).
Al-Anon to ludzie, którzy tak jak
i Ty, martwią się, że ktoś z bliskich
pije za dużo. Choroba alkoholowa
wpływa na każdego członka rodziny.
Otoczenie pijącego zostaje przez tę
chorobę jakby „napromieniowane”,
zachowanie najbliższych zmienia się,
choć oni sami często tego nie widzą.
Rodziny i przyjaciele alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od
siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć w sposób satysfakcjonujący
i szczęśliwy.
Na spotkaniach zwanych mityngami nikt nikomu nie udziela rad, nie
poucza, nie polemizuje, a wszyscy
zobowiązani są do zachowania anonimowości – co gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczestniczenia w spotkaniach korzystnie
wpływa na rozwój osobisty. Wzmacnia odporność na manipulacje, uczy
pozytywnego spojrzenia na siebie
i innych oraz stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi
członkami rodziny, przede wszystkim
z własnymi dziećmi.

Gdzie w Piastowie znaleźć Wspólnotę AA?

Czy Al-Anon jest dla Ciebie?

1. Czy często wypijasz więcej niż zamierzałeś/aś lub chciałeś/aś?
2. Czy z powodu alkoholu wpadasz
w kłopoty?
3. Czy podczas picia miewasz zaniki
pamięci?
4. Czy najbliżsi mówią Ci, że pijesz za
dużo?
5. Czy zdarza Ci się kłamać, aby ukryć
przed innymi swoje picie?
6. Czy chowasz przed innymi alkohol,
aby nie widzieli ile pijesz?
7. Czy poszukujesz i stwarzasz okazje
do picia?
8. Czy zakupujesz alkohol w różnych
sklepach, aby nikt się nie zorientował,
że pijesz za dużo?
9. Czy traktujesz alkohol jako nagrodę
po ciężkim dniu pracy?

Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym piciem kogoś bliskiego. Zamieszczone poniżej pytania są po to,
by pomóc Ci zdecydować, czy Al-Anon
jest Ci potrzebny.
1. Czy martwi Cię to, jak wiele pije ktoś
Ci bliski?
2. Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?
3. Czy kłamiesz, by ukryć picie jakiejś
osoby?
4. Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej
zależało na Tobie, to on czy ona przestaliby pić dla Twojego dobra?
5. Czy z powodu osoby pijącej Twoje
plany często upadają lub są przekreślane, a posiłki opóźniane?
6. Czy stosujesz pogróżki w rodzaju:
„Jeśli nie przestaniesz pić, to to od ciebie
odejdę”?
7. Czy dyskretnie próbujesz wyczuć
zapach alkoholu w oddechu osoby pijącej?
8. Czy boisz się zdenerwować tę osobę
w obawie, że to wywoła napad pijańwnętrznym przedsięwzięciom, ażeby
problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od
głównego celu.
Tradycja Siódma
Każda grupa AA powinna być całkowicie
samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.
Tradycja Ósma
Wspólnota Anonimowych Alkoholików
powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą
zatrudniać niezbędnych pracowników.
Tradycja Dziewiąta
AA, jako takie, nie powinno nigdy stać
się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
Tradycja Dziesiąta
Anonimowi Alkoholicy nie zajmują sta-

Na terenie naszego miasta działają
4 grupy AA:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al. Krakowska 17 ( Dom Parafialny, wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców
Warszawy, I piętro.)
Środa:
18:30 grupa „Wszechświat”, ul.
11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana
Pawła II”).
Czwartek:
19:00 grupa „Anioły”, ul. Elizy
Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele,
wejście od ul. Norwida) .
Niedziela:
17:00 grupa „Wszechświat II”, ul.
11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana
Pawła II”).
Czy AA jest dla Ciebie?
Odpowiedz na poniższe pytania
i zastanów się czy niepokoi Cię Twoje
picie.

Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na któreś z powyższych pytań, przyjdź na
mityng AA albo zadzwoń na infolinię
801-033-242, która jest czynna we
wszystkie dni tygodnia w godz. 8:0022:00.

nowiska wobec problemów spoza ich
wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
Tradycja Jedenasta
Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać
osobistą anonimowość wobec prasy,
radia i filmu.
Tradycja Dwunasta
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są
ważniejsze od osobowości.
Opracowano na podstawie tekstu źródłowego,
pochodzącego ze strony internetowej Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików: https://aa24.pl/pl/
masz-problem/nowicjusz-pyta.
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Piastów okiem zielarki 11
Szkoła Podstawowa numer 1 w Piastowie mieściła się kiedyś w budynku przy 11-go
listopada, w którym znajduje się teraz między innymi Wydział Komunikacji Urzędu
Gminy. W piękne i słoneczne jesienne dni nauczyciele zabierali nas na spacery po
parku, który jest naprzeciwko.

Drewno jaworowe jest wyjątkowe. Daje efekt „rezonansu”,
dlatego stosuje się je do budowy
gitar, skrzypiec i fortepianów.
Antonio Stradivari, włoski lutnik
i wykonawca słynnych skrzypiec
„stradivariusów” robił dolne pokrywy swoich instrumentów właśnie z drewna klonowego.
Dawniej klonu często używało
się także w kuchni. I to nie tylko
do rozpalania ognia.
Z soku klonu pospolitego
spuszczanego wiosną z pni drzew
robiono niegdyś polewki i „piwo”.
Pąki klonu kiszono i gotowano
z nich zupę. Liście klonowe podkładano pod chleb przed wypiekiem.
W Hiszpanii do dziś tradycyjnie owija się jaworowymi liśćmi
ser Valdeón produkowany w prowincji León.
Miłośnikom eksperymentów
kulinarnych polecam jesienne
liście klonu smażone w cieście.
Trzeba do tego celu wybierać jak

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Klon to bardzo pożyteczne
drzewo parkowe i leśne. Jego
kwiaty wabią pszczoły, trzmiele
i motyle. Liście łatwo się rozkładają dostarczając glebie wielu
substancji organicznych. Przebarwiające się na żółto lub czerwono jesienne klony tworzą cudowne pejzaże i są wdzięcznym
obiektem dla malarzy i fotografików. Przebarwione na żółto
klony mają jeszcze jedną zaletę.
Udowodniono, że kolor żółty redukuje napięcia i lęki. Zatem spa-

cer w słoneczny dzień w parku
pełnym żółtych klonów to dobra
terapia antystresowa.
W wielu kulturach wierzono
w magiczną moc jaworów. Były
one czczone przez starożytnych
Greków i Persów. Uważali oni, że
już sam cień tego drzewa przynosi uzdrowienie i błogosławieństwo.
Naukowcy wiedzą dziś, że
klony wydzielają fitoncydy, które
mają działanie przeciwwirusowe.
Ale już setki lat temu jaworami
obsadzano miasta by chronić je
przed „morowym powietrzem”.
Może zatem powinniśmy wrócić
do takiego zwyczaju.
Wyobrażam sobie nasze
miasto jesienią otoczone przebarwionymi na żółto i czerwono
klonami.
Idę o zakład, że niejedno jesienne zdjęcie Piastowa z wielką
liczbą „polubień” pojawiłoby się
wtedy w Internecie. Zamiast zdjęć
z dymiącymi kominami.

Małgorzata Adamiak-Zabłocka
fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Mieliśmy wielką frajdę brodząc w kolorowych liściach, słuchając ich szelestu, wąchając
zapach i zbierając co ładniejsze
i bardziej kolorowe, by potem na
„plastyce” robić prawdziwe dzieła
sztuki. Najbardziej lubiłam zbierać liście klonów, które jesienią
przebarwiają się pięknie na żółto.
Można z nich robić piękne obrazy i kwiaty do złudzenia przypominające suszone róże. W Parku
Niepodległości klonów nie brakuje. Rosną tu klony pospolite,
klony jawory (zwane potocznie
jaworami) i klony srebrzyste.
Każdy z nich ma inny kształt liści,
co przydaje się w robieniu ciekawych plastycznych kompozycji.
Jawor kojarzy mi się z „podstawówką” i nie tylko z zajęciami
plastycznymi. Przy zabawie z piosenką „Jawor, jawor, jaworowi ludzie. Budujemy mosty dla Pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy
a jednego zatrzymamy” śmiechu
było zawsze co niemiara.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

najcieńsze liście.
Klon ma także lecznicze właściwości. Z jaworowych kwiatów
lub pączków liściowych można
zrobić nalewkę, która pomaga
w odchudzaniu i likwiduje obrzęki.
Trzy garście świeżych kwiatów lub liściowych pączków zalewa się ¾ litra wódki. Po 4 dniach
należy nalewkę przecedzić i ostawić na kilka dni. Mały kieliszeczek
takiej nalewki pomoże przy problemach z metabolizmem.
Moczenie nóg w odwarze
z kory klonowej jest dobrym sposobem na ich nadmierną potliwość. Natomiast kąpiel w odwarze z klonowych liści jest dobrym
zabiegiem na oczyszczenie skóry.
Dawniej na Kaszubach liśćmi
klonu leczono poparzenia. Na
Lubelszczyźnie używano zaś gotowanych liści klonowych przy
zapaleniu żył.
Po odparowaniu soku klonowego, który można zbierać wiosną robiąc otwór w pniu drzewa,
otrzymuje się syrop klonowy. Jest
to bardzo dobry i zdrowy zamiennik cukru. Najwięcej syropu klonowego produkuje się w Kanadzie, w prowincji Quebec. Używa
się tam do tego celu soku z klonu
cukrowego i klonu czerwonego.
Ale sok z rosnącego u nas klonu
pospolitego może być również do
tego celu używany.

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl
fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

reklama
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przyroda

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Permakultura, czy to coś nowego?
Permakultura to filozofia życia, dla której nadrzędną sprawą jest funkcjonowanie
zgodnie z naturą. Łączy ekologię, rolnictwo ekologiczne, zrównoważony rozwój.
Polega na współpracy, obserwacji, wyciąganiu wniosków i poszanowaniu miejsc
naszego bytowania. Samo słowo ,,permakultura’’ powstało z połączenia dwóch słów
w języku angielskim - permanent (nieustanny) i agriculture (rolnictwo, uprawa).

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Mollison założył w Tasmanii pierwszy Instytut Permakultury, oferujący szkolenia i system certyfikacji
dla farmerów. W 1991 roku wydał
kolejną książkę - ,,Wstęp do permakultury’’, w której zawarł definicję
rewolucyjnego pojęcia.
Pojęcie permakultura funkcjonuje w naszej przestrzeni od
niedawna, lecz jej założenia znane są od zawsze. Kilkadziesiąt lat

fot. Shutterstock

Można powiedzieć, że ojcem
permakultury jest australijski biolog, wykładowca, naturalista Bill
Mollison. W 1978 roku w Australii
ukazała się książka „Permakultura
1’’. Bill Mollison i jego absolwent,
David Holmgren byli twórcami
dzieła, które miało zainspirować
kolejne pokolenia ogrodników do
idei długoterminowej, zrównoważonej ekologicznie uprawy. Sam

przemysłowego działania branży
rolniczej skutecznie zatarło ślady
zrównoważonego gospodarowania na roli. Wszyscy zapomnieliśmy
w jakim celu utrzymywano miedze
śródpolne obsadzone drzewami
owocowymi i grupami krzewów.
Wyjątkowo rzadkim widokiem jest
sad, w którym pod drzewami rosną
krzewy owocowe i warzywa. Były to
bardzo sielskie widoki, lecz nie one
były tu najważniejsze. Cykliczność
wynikająca z pór roku, aktywności
ptaków, owadów, płazów, gadów
i drobnych ssaków, są jak naczynia
połączone i wzajemnie oddziałują
na siebie. Wiedza zbierana przez
pokolenia okazała się zbyt trudna
do stosowania w dzisiejszym społeczeństwie, które ciągle potrzebuje
więcej i szybciej. Jednak narzucanie
przyrodzie własnych wizji, wymaga nieustannej i ciężkiej pracy.
Widzimy to w naszym najbliższym
otoczeniu. Wykreowane na wzór
wizji i potrzeb, które powstały podczas naszych podróży. Podróżując
po innych strefach klimatycznych
zachwycamy się pięknem innych
miejsc, których fragmenty próbujemy przenieść do naszych ogrodów.
Narażamy się na walkę z mrozem
i innymi przeciwnościami, które
powoli niszczą nasze rośliny i naszą radość wynikającą z ich posiadania. Po pewnym czasie się poddajemy, dochodząc do wniosku, że

nie tędy droga.
Według prekursorów, permakultura to ogrody planowane
w zgodzie z prawami natury. Taki
ogród żyje we własnej harmonii. Jest niezależnym systemem,
radzącym sobie przy niewielkim
wsparciu człowieka. Naturalne
ogrody permakulturowe są gestem
w kierunku planety Ziemi. Obniżają one zużycie wody i energii elektrycznej, a także ilość odpadów,
substancji chemicznych i tworzyw
sztucznych wykorzystywanych
w obecnym ogrodnictwie. Podjęcie
decyzji o przejściu na uprawę permakulturową powoduje, że nasz
styl bycia jest bardziej świadomy.
Obserwując przyrodę, która sobie
doskonale radzi sama, nabieramy
większego szacunku do praw natury i z czasem coraz chętniej dokonujemy świadomych ekologicznych
wyborów na szerszym gruncie - nie
tylko ogrodniczym. W takim ogrodzie nasze dzieci mają wyjątkową
okazję poznać i zrozumieć współzależności zachodzące w przyrodzie. Angażując je od najmłodszych
lat do obserwacji i drobnych prac,
uwrażliwiamy ich na istotne w ich
przyszłym życiu zagadnienia, czyli
etyczną odpowiedzialność człowieka wobec Ziemi i wszystkich istot
na niej żyjących. W praktyce sprowadza się to do kilku podstawowych zasad.
• Wykorzystywanie odnawialnych
zasobów: wody deszczowej, grawitacji, naturalnych nawozów.
• Cykliczność wszystkich systemów, od sadzenia po kompostowanie, minimalizując ilość odpadów.
• Dążenie do stabilności dzięki
łączeniu egzystencji różnych roślin,
owadów, zwierząt. Unikanie upraw
monokulturowych.
• Grupowanie roślin o podob-

nych wymaganiach co do słońca,
wilgotności.
• Minimalizowanie ingerencji
w podłoże, zwłaszcza pod kątem
przekopywania, orania, a nawet
chodzenia po glebie uprawnej.
• Zwiększenie obsadzonej powierzchni poprzez tworzenie rabat
wokół danego punktu, niż rozplanowanych na szerokość.
• Organiczne mulczowanie (rozkładanie materii organicznej na
powierzchni gleby).
• Budowa hoteli dla owadów
i wykorzystywanie pracy dżdżownic, w kontekście spulchniania ziemi.
Ogrodnictwo permakulturowe,
to nic innego jak powrót do starych, zdrowych zasad prowadzenia upraw. W dobie intensyfikacji
produkcji żywności na szeroką
skalę, kluczowy jest czas i ilość.
Jednak my, w naszych maleńkich
ogródkach powinniśmy prowadzić
własną uprawę żywności w zrównoważonym systemie opartym na
harmonii miedzy ludźmi, roślinami, zwierzętami i glebą. Naturalne
procesy zachodzące w przyrodzie,
którym pozwolimy zadziałać w naszym warzywniku, zapewnią nie
tylko obfite i zdrowe plony, ale też
przełożą się bezpośrednio na nasze zdrowie i doskonałe samopoczucie. Właśnie zakończyliśmy sezon uprawowy a rośliny zapadają
w sen zimowy. Zanim nasze myśli
zaczną krążyć wokół przygotowań
do świąt, oddajmy się refleksji na
temat permakultury w naszym najbliższym otoczeniu. Może poczujemy coś w naszym sercu? Najmniejszy gest ma sens, a wszyscy razem
możemy więcej.

Barbara Lipieta
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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