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Wielu z nas Święta kojarzą się 
z  babcinym ciastem, które roz-
tacza wokół siebie niebiański 
aromat wanilii. Ten zapach zna-
my wszyscy. Wiemy jak wygląda 
jej aromatyczna laska zamknię-
ta w szklanej fiolce. Czy zastana-
wialiśmy się jednak co takiego 
musiało się przydarzyć wanilii, 
aby w takiej formie dotarła do 
naszego domu?

Czym pachną Święta 
Bożego Narodzenia

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

Czytaj - str. 8

Czytaj - dodatek historyczny

Czytaj - str. 11

W Piastowie nie mamy żad-
nych terenów leśnych i żaden 
z obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego nie przewidu-
je zalesień. Wielka szkoda. Nie 
znaczy to na szczęście, że nie da 
się w naszym mieście spotkać 
drzew typowych dla iglastego 
boru. 

Ostatni miesiąc roku w najnow-
szej historii Polski zapisał się 
szczególnie dramatycznie. Tak 
było pół wieku temu, w roku 
1970, na Wybrzeżu i jedenaście 
lat później na Śląsku. Wtedy na 
ulicach miast i na terenie za-
kładów pracy polała się polska 
krew, przelana za prawo do wol-
ności. 

Piastów okiem zielarki

Grudniowe kalendarium
pamięci narodowej

na lata 2022-2023.
W nowym roku dofinansowania 

doczeka się również projekt z  za-
kresu poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w naszym mieście. 
15 grudnia Burmistrz Miasta Pia-
stowa, Grzegorz Szuplewski wraz 
ze Skarbnikiem, Grażyną Wójcik 
podpisali z Wojewodą Mazowiec-
kim, Konstantym Radziwiłłem umo-
wę na dofinansowanie zadania pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 2 przejściach dla 
pieszych w Piastowie na ul. Sowiń-
skiego i Alei Wojska Polskiego na 
drogach nr 310700W, 310716W”. 
W tym przypadku możemy liczyć 
na 360 tys. zł dotacji, pozyskanej 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na przejściach dla pieszych.

Inwestycja obejmuje swym za-
kresem m.in. budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic So-
wińskiego, Wojska Polskiego oraz 
Toruńskiej; wyznaczenie przejścia 
dla pieszych oraz przejazdu dla 
rowerzystów na zachodnim wlocie 
skrzyżowania na ulicy Sowińskiego; 
budowę ścieżki rowerowej o sze-
rokości min. 2 m, z poszerzeniem 
do 3 m na dojeździe do przejazdu 
rowerowego oraz chodnika o sze-
rokości min. 1,5 m w ulicy Sowiń-
skiego; budowę odwodnienia w po-
staci ścieku przykrawężnikowego 
oraz wpustu wraz z przykanalikami 
w ulicy Sowińskiego do istniejącego 
kolektora deszczowego. 

Na chwilę obecną trwają już 
prace dotyczące wyznaczonego 
zadania – opracowana została 
dokumentacja projektowa, pozy-
skane zostały opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia. W drodze przetargu 
wyłoniono wykonawcę robót bu-
dowlanych i zawarto z nim umowę. 
Termin realizacji wyznaczono na 
połowę 2022 roku.

wiska i Gospodarki Wodnej, Artur 
Michalski. Pozyskane dofinanso-
wanie w wysokości 3 919 004,24 zł 
pochodzić będzie ze środków Pro-
gramu Środowisko, Energia i Zmia-
ny Klimatu, gromadzonych w  ra-
mach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, czyli z tzw. Funduszy Norwe-
skich oraz dodatkowo z budżetu 
państwa.

Pierwsza z umów, na dofinan-
sowanie projektu dotyczącego 
zielono-niebieskiej infrastruktury 
w Piastowie, podpisana została 
2  grudnia. Sygnatariuszami doku-
mentu z ramienia miasta byli: Bur-
mistrz Miasta Piastowa, Grzegorz 
Szuplewski oraz Skarbnik, Grażyna 
Wójcik. Drugą stronę reprezento-
wał Wiceprezes Zarządu Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-

Projekt pod pełną nazwą 
„Utworzenie zielono-niebieskiej 
infrastruktury na terenie miasta 
Piastowa.” zakłada realizację dzia-
łań adaptacyjnych, mitygacyjnych 
oraz edukacyjnych. Celem Projektu 
jest zmniejszenie wrażliwości mia-
sta na postępujące zmiany klimatu, 
zapobieganie tym zmianom oraz 
przystosowanie się do ich skutków.

W ramach zadań inwestycyj-
nych projektu zaplanowano m.in. 
utworzenie zielonych dachów, 
zielonych ścian, zieleńców miej-
skich, zielonych przystanków, farm 
owocowo-warzywnych, ogrodów 
deszczowych, posadowienie mi-
kroturbin wiatrowych na zielonych 
dachach, likwidację zasklepień 
gruntu, czy utworzenie zielonych 
pergoli nad chodnikami. Część in-
westycyjna dopełniona zostanie 
działaniami na polu edukacyjno-in-
formacyjnym. Głównym ich celem 
będzie podniesienie świadomości 
społecznej w zakresie zmian klima-
tu i możliwości ich zapobiegania.

Do realizacji projektu zaprosze-
ni zostali wspólnie: Polskie Stowa-
rzyszenie „DACHY ZIELONE„ oraz 
podmiot zagraniczny – Norwegian 
Association for Green Infrastructu-
re (NFGI). Partnerzy ci, posiadający 
w swych szeregach licznych ce-
nionych ekspertów i specjalistów 
w  dziedzinie, pomogą miastu do-
konać wyboru optymalnych roz-
wiązań dotyczących reagowania na 
zachodzące zmiany klimatu. 

Całkowita wartość projektu 
„Utworzenie zielono-niebieskiej 
infrastruktury na terenie miasta 
Piastowa.” wynosi 4 610 593,24 zł, 
z czego dofinansowanie pokryje 
85% kosztów kwalifikowalnych. 
Jego realizacja zaplanowana jest 

Nowe dotacje

fot. Urząd Miejski w Piastowie

reklama

W grudniu podpisane zostały dwie znaczące umowy na 
dofinansowanie miejskich inwestycji. Na ich mocy Piastów 
otrzyma niemal 4 mln zł dotacji na działania w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni 
miejskiej oraz 360 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych.
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Piastów okiem mieszkańców 
Akcja „Świetlny Piastów” dobiegła końca. Znamy już autorów najlepszych fotografii 
naszego miasta. Wybrane zdjęcia już niedługo pojawią się na odświeżonej instalacji 
promocyjnej. 

Rozświetlony napis PIA-
STÓW, zlokalizowany dotąd 
przy rondzie u zbiegu ul. War-
szawskiej i Al. Wojska Polskie-
go, to popularny i dobrze roz-
poznawalny punkt na mapie 
miasta. Po kilku latach atrakcja 
ta przejdzie niezbędne prace 
serwisowe. Przy tej okazji za-

planowana została aktualiza-
cja zdjęć Piastowa, znajdują-
cych się na instalacji. 

Do współtworzenia pro-
jektu zaproszeni zostali sami 
mieszkańcy.

Akcja pod nazwą „Świetlny 
Piastów” prowadzona była od 
lipca do końca października 

bieżącego roku. Ze wszyst-
kich nadesłanych prac orga-
nizatorzy akcji, Urząd Miejski 
w Piastowie oraz wykonawca 
instalacji, firma Multidekor, 

wyłonili pięć najciekawszych 
galerii i wyróżnili ich autorów. 
Wśród nich znaleźli się: Piotr 
Kowalczyk, Piotr Kowalski, 
Gabriela Kazanowska, Louis 
Nowicki oraz Anna Tabędzka. 
Wybrane zdjęcia już nieba-
wem będzie można podziwiać 
na rozświetlonym napisie PIA-
STÓW, który prócz nowej opra-
wy graficznej zyska również 
nową lokalizację.

ogłoszenie zamówione

Praca konkursowa | fot. Piotr Kowalski

Praca konkursowa | fot. Piotr Kowalczyk

Praca konkursowa | fot. Anna Tabędzka

Praca konkursowa | fot. Gabriela Kazanowska

Praca konkursowa | fot. Louis Nowicki
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STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ 
I BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Bono Rei Publicae suprema lex!

W obliczu sytuacji zagro-
żenia wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Rada Miejska i Burmistrz 
Miasta Piastowa wyrażają 
podziękowanie za ofiarną 
służbę żołnierzom i funk-
cjonariuszom Straży Gra-
nicznej, Wojska Polskiego, 
Policji i innych służb mundu-
rowych.

Pragniemy zapewnić o na-
szej solidarności i wsparciu 
dla działań podejmowanych 
dla dobra naszej Ojczyzny, 

a w szczególności jej obro-
ny przed agresją ze strony 
autorytarnych władz biało-
ruskich. Wszystkim, którzy 
ucierpieli broniąc naszej 
granicy, życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia.

Stanowczo potępiamy 
wszelkie działania podej-
mowane przez reżim Alek-
sandra Łukaszenki w celu 
zagrożenia suwerenności 
Rzeczypospolitej Polskiej. In-
strumentalne wykorzystanie

w tym celu dramatów lu-

dzi, którzy opuszczają swoje 
ojczyzny, cynicznie łudzeni 
mirażem poprawy swojego 
losu, budzi najwyższy sprze-
ciw moralny. Działania po-
dejmowane przez białoru-
skiego dyktatora wymagają 
zdecydowanego i jedno-
znacznego potępienia przez 
społeczność cywilizowane-
go świata oraz nałożenia 
skutecznych sankcji gospo-
darczych i politycznych.

W pełni solidaryzuje-
my się z mieszkańcami 

regionów i miejscowości 
położonych wzdłuż gra-
nicy polsko-białoruskiej, 
którzy odczuwają dziś re-
alne zagrożenie z powodu 
zaistniałej sytuacji. Żywi-
my głęboką nadzieję, że 
w możliwie krótkim czasie 
nastąpi powrót do tak bar-
dzo oczekiwanego poczucia 
bezpieczeństwa. Skuteczna 
obrona naszej granicy, któ-
rej wszyscy jesteśmy świad-
kami, daje ku temu najważ-
niejszą gwarancję.

Wśród ofiar agresyw-
nych działań wymierzonych 
przeciwko Polsce są osoby, 
które bez własnej winy zna-
lazły się w sytuacji zagroże-
nia życia i zdrowia. Będąc 
po polskiej stronie granicy, 
znajdują niezbędną pomoc 
ze strony naszych służb 
mundurowych oraz organi-
zacji charytatywnych i wo-
lontariuszy.

Sytuacja tak bardzo trud-
na dla wszystkich wymaga 
zgodnej postawy wsparcia 
dla ofiarnych obrońców na-
szej granicy i pomocy bliź-
niemu w potrzebie. Dzię-
kujemy za to świadectwo 
polskiego patriotyzmu i so-
lidarności!

Agata Korczak
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

reklama

ogłoszenie zamówione
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Czy troska 
o środowisko i poprawę klimatu 
może stać się jednym z głów-
nych kierunków rozwoju mia-
sta? To pytanie pojawia się także 
w kontekście naszej rozmowy 
w  poprzednim wydaniu Czasu 
Piastowa.

Grzegorz Szuplewski: Roz-
mawialiśmy wówczas przede 
wszystkim o już podjętych dzia-
łaniach, które - jak już wiemy 
- przynoszą oczekiwane skut-
ki. Dzieje się tak dzięki działa-
niom podejmowanym przez 
władze samorządowe, ale też 
dzięki zrozumieniu przez miesz-
kańców wagi sprawy dla nas 
wszystkich. Pragnę w związku 
z tym raz jeszcze podziękować 
wszystkim właścicielom nieru-
chomości, którzy w ciągu ostat-
nich trzech lat zdecydowali się 
wymienić stary, szkodliwy dla 
środowiska piec grzewczy na 
nowy, spełniający obowiązują-
ce normy emisyjne i  skorzystali 
w tym działaniu z dopłaty z bu-
dżetu naszego miasta. Nie mam 
żadnych wątpliwości, że właśnie 
dzięki temu udało się poprawić 
stan powietrza, którym w Pia-
stowie oddychamy. Jak co roku, 
właśnie w tym czasie docierają 
do nas niepokojące informa-
cje o smogu, który powoduje 
ciężkie choroby i także zabija. 
Już od dwóch lat w kontekście 
przekroczonych, głównie w se-
zonie grzewczym, norm zanie-
czyszczenia powietrza, nasze 
miasto nie jest wymieniane. 
Widać więc, że przynajmniej 
w  wymiarze walki ze szkodliwą 
niską emisją nastąpiła znacząca 
poprawa. Potwierdzają to tak-
że wyniki pomiarów z naszych 
stacji monitoringu powietrza. 
Wracając do pytania - myślę, że 
tak. Może i powinna. Planując 
kierunki rozwoju miasta należy 
bezwzględnie dbać o zrówno-

ważony charakter tego procesu. 
Coś, co kilka lat temu wydawało 
się swego rodzaju ekstrawagan-
cją, czy jakąś modą, dziś staje się 
koniecznością. Dostrzegliśmy tę 
konieczność już kilkanaście lat 
temu, gdy powstawały pierwsze 
dokumenty strategiczne nasze-
go miasta, stąd podjęte działa-
nia, o których poprzednio dość 
szczegółowo rozmawialiśmy. 
Ale warto raz jeszcze wspo-
mnieć w kontekście planów 
rozwoju miasta o podpisanych 
w ciągu tylko tego półrocza waż-
nych umowach z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie projektu geo-
termalnego i rozwój zielono-nie-
bieskiej infrastruktury. Tę drugą 
umowę podpisaliśmy 2 grudnia 
w Piastowie, goszcząc z tej oka-
zji Pana Artura Michalskiego, 
Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW. 
Dodajmy też inne działania: uzy-
skanie grantu EUCF [red. miejski 
instrument finansowania m.in. 
programów energetycznych] 
na rozwój istniejącego od 2018 
roku Klastra „Czysta Energia dla 
Piastowa”, przygotowanie wnio-
sków do działania ELENA – pla-
nujemy wnioskować o środki 
m.in. na rozwój sieci cieplnej 
w  oparciu o źródło geotermal-
ne oraz kompleksową wymianę 
oświetlenia miejskiego oraz za-
kup taboru bezemisyjnego dla 
potrzeb transportu publicznego 
w Piastowie – mam tu na myśli 
bezpłatną linię P1 oraz dowóz 
uczniów piastowskich szkół na 
zajęcia edukacyjne i sportowe. 
Widać więc, że nie tylko podzie-
lamy pogląd o wskazaniu dzia-
łań na rzecz poprawy klimatu 
w pakiecie głównych kierunków 
miasta, ale już prowadzimy dzia-
łania w tym zakresie.

CP: Nie wszyscy jednak tak 
uważają, pamiętamy pytanie 

z debaty przedwyborczej w roku 
2018, gdy kwestionowano re-
witalizację terenów zielonych 
określając to działanie mianem 
„sadzenia krzaków w miejscach 
rekreacji dla psów”. Nie wszyscy 
jednak tak uważają, pamiętamy 
pytanie z debaty przedwybor-
czej w roku 2018, gdy kwestio-
nowano rewitalizację terenów 
zielonych określając to działa-
nie mianem „sadzenia krzaków 
w miejscach rekreacji dla psów”. 

GS: Mam tego świadomość, 
przecież nie wszyscy muszą 
jednakowo i zgodnie postrze-
gać działania prorozwojowe. 
Przytoczony przykład nie jest 
odosobniony. Nie tak dawno 
temu, podczas otwartego spo-
tkania w sprawie założeń do 
powstającego planu zagospo-
darowania terenów na południe 
od rzeki Żbikówki, która w tym 
obszarze stanowi granicę na-
szego miasta i Ożarowa Mazo-
wieckiego, zarzucono nam, że 
chcemy ograniczyć możliwość 
zabudowy terenu zagrożonego 
możliwością podtopienia w  sy-
tuacji nawalnych opadów i  wy-
pełnienia się koryta rzeki, co 
się przecież zdarza. W obowią-
zującym studium zagospodaro-
wania ten teren m.in z wymie-
nionego powodu przeznaczony 
został na urządzenie terenów 
zielonych i cele rekreacyjne. To 
właśnie przeznaczenie podda-
no na wspomnianym spotkaniu 
krytyce, formułując m.in. pogląd 
o konieczności przeznaczenia 
nie tylko znaczącej części, jak 
przedstawiliśmy w propozycji 
planistycznej, ale całego obsza-
ru na zabudowę mieszkaniową, 
najlepiej wielorodzinną z wyso-
kimi budynkami. Co ciekawe, 
uzasadniono ten pogląd dość 
kontrowersyjnym poglądem, 
że Piastów potrzebuje jak naj-
więcej nowych mieszkańców, 
a budowa popularnych niegdyś 
„bloków” jest miarą „nowocze-
sności” miasta. Trudno zgodzić 
się z takim stwierdzeniem bio-
rąc pod uwagę sytuację nasze-
go miasta. Zarówno rekordową 
w skali kraju gęstość zaludnie-
nia, jak i zapewnienie obecnym 
mieszkańcom Piastowa jakości 
dostępnych usług publicznych 
na odpowiednim poziomie. 
Mam tu na myśli m.in. edukację, 
opiekę zdrowotną, bezpieczeń-
stwo, w tym drogowe, rekreację 
i przestrzeń do wypoczynku. 
Także kwestie jakości środo-
wiska, o których rozmawiamy. 
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Rozumiem kwestie finansowe, 
ceny gruntu ze względu na ich 
przeznaczenie itp. ale pamiętaj-
my, że nikt z nas nie mieszka sa-
motnie w mieście, są także inni. 
Wszyscy mamy jakieś potrzeby 
i oczekiwania w stosunku do na-
szej małej ojczyzny. Zachęcam 
do takiego właśnie spojrzenia 
na miasto – jako przestrzeń dla 
działań na rzecz wspólnego do-
bra.

CP: To nasza ostatnia w tym 
roku rozmowa, warto więc do-
konać wstępnego podsumowa-
nia. Jaki zatem był rok 2021 dla 
naszego miasta?

GS: Pomimo trudnej dla 
nas wszystkich sytuacji pande-
micznej – chyba dobry. Biorąc 
pod uwagę towarzyszącą cały 
czas niepewność co do stro-
ny dochodowej budżetu mia-
sta, udało się zadbać należycie 
o wszystkie sfery ważne dla nas, 
mieszkańców Piastowa. Dotyczy 
to zarówno oświaty, pomocy 
społecznej, administracji, wy-
datków na utrzymanie miasta 
i odbiór odpadów, jak i kultury, 
sportu i bezpieczeństwa – także 
w wymiarze ochrony przeciwpo-
żarowej wbrew wygłaszanym tu 
i ówdzie nieprawdziwym infor-
macjom. Mijający rok jest także 
szczególny z punktu widzenia 
zrealizowanych inwestycji. Za-
kończyliśmy największą z nich – 
budowę i rozbudowę komplek-
su edukacyjnego naszego LO 
im. Adama Mickiewicza. Nowe 
obiekty wraz z gruntownie zre-
witalizowanym starym budyn-
kiem szkoły są dziś niewątpliwie 
wizytówką Piastowa – miasta 
rozwijającego się dynamicznie 
i w sposób zrównoważony. Ta 
inwestycja, realizowana w for-
mule partnerstwa publiczno-
-prywatnego, a warto dodać że 
miało to miejsce pierwszy raz 
w historii Piastowa, trwała dwa 
lata i nawet przez chwilę nie 
było zagrożenia terminu odda-
nia szkoły do użytku przez wyko-
nawcę. To ważne zważywszy na 
czas, w którym budowa była re-
alizowana. W połowie roku od-
daliśmy do użytku także kolejny 
nowy obiekt, filię przychodni 
SPZOZ Piastun przy ul. Skorup-
ki, w której uruchomiony został 
punkt szczepień powszechnych 
przeciwko Covid-19. Mam na-
dzieję, że tak szybko jak będzie 
to możliwe przychodnia zacznie 
w tym obiekcie realizować w peł-
ni zaplanowane funkcje. Kolejna 
duża inwestycja – rewitalizacja 

zabytkowej tzw. Willi Millera, re-
alizowana w ostatnich dwóch la-
tach też dobiegła końca i właśnie 
rozpoczęliśmy procedurę uzy-
skania prawa użytkowania tego 
obiektu. Pierwszymi beneficjen-
tami tego działania są piastow-
scy harcerze, którzy od początku 
grudnia mają nową siedzibę Huf-
ca im. A. Kamińskiego w budynku 
przynależnym do całego terenu 
rewitalizowanej willi. A  wśród 
przyszłych użytkowników samej 
willi są: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Marszałka Piłsudskie-
go, Urząd Stanu Cywilnego nasze-
go UM, seniorzy oraz Piastowskie 
Archiwum i Muzeum. Dodajmy, 
że w ramach szeroko zakrojonej 
rewitalizacji odnowiony został 
park otaczający willę. Dodatko-
we działania, które podjęliśmy 
w terenie przylegającym, zaowo-
cowały budową drugiej w mie-
ście tężni solankowej, a  wkrótce 
pojawią się także zabawki dla 
najmłodszych. Nowy plac zabaw 
uatrakcyjni niewątpliwie tę waż-
ną dla miasta przestrzeń. W mi-
jającym roku poprawiliśmy stan 
dróg miejskich, nową nawierzch-
nię uzyskały m.in. ważne komuni-
kacyjnie fragmenty ul. Orzeszko-
wej i Skorupki, powstały kolejne 
miejsca parkingowe – także przy 
ul. Poniatowskiego w ramach 
zadania „centrum przesiadkowe 
P+R”. Jednym z trzech etapów 
tego zadania jest budowa scho-
dów i wind łączących wiadukt 
nad torami PKP z peronami sta-
cji kolejowej. Wymieniłem tylko 
niektóre z zadań, które udało się 
zrealizować. Na rok 2022, ważny 
dla Piastowa z powodu 70. rocz-
nicy nadania praw miejskich, 
planujemy kolejne inwestycje. 
Już przygotowujemy się do zło-
żenia wniosków aplikacyjnych 
do naborów na dofinansowa-
nie, myślę tu przede wszystkim 
o  programie inwestycji strate-
gicznych i programie drogowym. 
Mam nadzieję, że uda nam się 
uzyskać dofinansowanie na pla-
nowane zadania. Korzystając 
z okazji chciałbym złożyć serdecz-
ne życzenia świąteczne i nowo-
roczne dla wszystkich Państwa. 
Mieszkańców Piastowa, ale także 
wszystkich gości, którzy odwie-
dzą w tym szczególnym czasie 
nasze miasto. Mam nadzieję, że 
zarówno Święta Bożego Naro-
dzenia, jak i cały nadchodzący 
rok 2022 przyniosą nam radość, 
miłość i nadzieję.
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Czas jest nieodłącznym składnikiem życia człowieka. 
Możemy go rozumieć jako chwilę, punkt, trwanie. 
Moment lub nieskończoność. Jedynym pewnikiem jest 
fakt, że przemija. To co wydarzyło się sekundę temu 
jest już poza nami. To przeszłość, która pozostaje jako 
wspomnienie. Zatem jak najlepiej go wykorzystać, 
skoro tak szybko przemija? 

Koniec i początek

Kiedy dzieją się rzeczy dla 
Nas przychylne, chwile, na które 
z niecierpliwością wyczekujemy, 
ciężko na nie pracujemy, za-
miast trwać wiecznie przelatują 
szczególnie szybko. Kiedy minął 
wyczekiwany start w zawodach, 
wymarzona podróż lub impreza, 
którą tak skrupulatnie przygoto-
wywaliśmy, zwracając uwagę na 
najmniejsze szczegóły?

Zupełnie nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, jak to 
się stało, że mamy już grudzień:) 
Pamiętam jak dziś kartę papieru 
przed sobą, na której zapisywa-
łem stopniowo listę marzeń, któ-
re chciałbym zrealizować w 2021 
roku. No i wyzwań, które uzna-
łem miejscami za tak mocno abs-
trakcyjne, że musiałem je uwiecz-
nić na papierze, aby za jakiś czas 
móc wrócić do nich w celu wery-
fikacji, ile jeszcze mnie od nich 
dzieli. Dziś spoglądam na meda-
le, numery startowe, pamiątki 
z zawodów, zdjęcia. Wspominam 
niezliczoną ilość wciąż żywych 

emocji, jakie towarzyszyły mi 
w  tamtych chwilach. Weryfikuję 
swoją listę i cieszę się ogromnie 
mogąc powiedzieć, że większość 
punktów na niej zawartych, zo-
stała zrealizowana.

Myślę, że jest jeszcze jeden 
ważny powód, dla którego ten 
rok minął tak szybko. To świado-
mość, że każdego dnia możemy 
podjąć się nowych wyzwań, prze-
sunąć granice oraz realizować się 
w każdej dziedzinie naszego ży-
cia, tak długo, jak wymaga od nas 
tego nasz cel.

Grudzień to przede wszystkim 
pozytywne skojarzenia. Atmosfe-
ra świąt i Sylwestra u większości 
z nas budzi pozytywne emocje. 
Z jednej strony symbolizuje po-
czątek, daje szanse na nowe 
otwarcie, z drugiej to czas podsu-
mowań, rachunku sumienia i we-
ryfikacji. To czas na wyciągnięcie 
z szuflady swojej osobistej listy 
tegorocznych założeń. Jeżeli jakiś 
punkt na niej zawarty nadal ma 
status „niezrealizowane”, to do-
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Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)
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bry moment na poszukanie takie-
go rozwiązania, które skutecznie 
pozwoli na jego realizację.

Z perspektywy czasu wiem, 
że deklaracje zapisane gdzieś na 
kartce, czy to widoczne tylko dla 
nas, czy też głośno wypowiedzia-
ne, mają niesamowitą moc, o ile 
traktujemy siebie i swoich słu-
chaczy poważnie. To co jeszcze 

w grudniu było dla nas nierealne, 
chwilę później będzie tylko punk-
tem przejściowym na naszej dro-
dze. 

Co robić, jeśli pojawiają się 
momenty zwątpienia? Gdy nasz 
wewnętrzny krytyk bierze górę 
nad rozsądkiem i sugeruje, że 
w zasadzie nasze cele są niereal-
ne, a pomysł jest szalony?

Warto wtedy mieć przy sobie 
ludzi, którzy myślą podobnie jak 
my, mają swoje pasje i potrafią 
zmotywować swoją pracą. Myślę, 
że każdy z nas potrafi takie osoby 
w swoim najbliższym otoczeniu 
odnaleźć i w razie potrzeby poda-
dzą nam one pomocną dłoń.

Dziś mogę śmiało napisać, że 
moja lista na nadchodzący rok 
ma kilka punktów, które uważam 
za totalny kosmos. Z drugiej stro-
ny, czy kwalifikacje na mistrzo-
stwa świata IRONMAN 70.3 są 
aż tak nierealne? Dziś nie jestem 
w  stanie odpowiedzieć na to py-
tanie, ale jestem pewny, że zrobię 
wszystko, aby to marzenie się 
spełniło! 

Szanowni Czytelnicy, zapewne 
powinienem życzyć Wam Zdro-
wych Spokojnych Świąt i Szczę-
śliwego Nowego Roku. Po dłuż-
szym zastanowieniu jednak życzę 
Wam, aby każdy z Was spełnił 
swoje marzenia. Żeby wystarczy-
ło Wam siły i determinacji, a każ-
dy dzień nadchodzącego roku 
był wyzwaniem i zarazem nowym 
otwarciem.

Piona i do zobaczenia za rok!
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 Ostatni miesiąc roku w najnowszej historii Polski zapisał się szczególnie 
dramatycznie. Tak było pół wieku temu, w roku 1970, na Wybrzeżu i jedena-
ście lat później na Śląsku. Wtedy na ulicach miast i na terenie zakładów pracy 
polała się polska krew, przelana za prawo do wolności. Opresyjna władza ko-
munistyczna nie wahała się wyprowadzić przeciwko protestującym wojska, 
milicji i sił bezpieczeństwa. Sprawujący wówczas w Polsce władzę z nadania 
sowieckiego reżimu nie cofnęli się przed zbrodniczymi rozkazami strzelania 
do polskich robotników, a wykonawcami tych dyspozycji byli też Polacy – mi-
licjanci i żołnierze. Zginęli niewinni ludzie. Sprawcy nigdy nie zostali ukarani, 
choć wiadomo kim byli – znani z imienia i nazwiska. Ci podejmujący decyzję 
na najwyższych szczeblach władzy w większości już nie żyją, ale ciągle można 
jeszcze ukarać żyjących wykonawców zbrodniczych rozkazów. Nieosądzone 
zbrodnie dokonane w grudniu 1970 roku i podczas stanu wojennego wpro-
wadzonego 13 grudnia 1981, świadczą o słabości polskiego państwa, w któ-
rym dzisiaj żyjemy, III RP. Pozostaje nam pamięć o poległych i wdzięczność 
za ich ofiarę życia złożoną na ołtarzu polskiej niepodległości. Piętnaście lat 
temu, w 25. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Burmistrz 
i Rada Miejska w Piastowie przyjęli stanowisko. Czytamy w nim:
 „W sobotnią noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku z rozkazu ówczesnych 
władz państwowych, partyjnych i wojskowych PRL skupionych w jednym 
miejscu, wprowadzono w Polsce stan wojenny. Przerwano łączność telefo-
niczną, wstrzymano wydawanie gazet, zawieszono audycje telewizyjne i ra-
diowe. Internowano ponad trzy tysiące osób, które trafiły do 52 ośrodków 
odosobnienia. Wprowadzono godzinę milicyjną.
 Tak totalitarna władza rozprawiła się z nadzieją rozbudzoną podczas wy-
darzeń Sierpnia 1980. 
 Polała się krew w kopalniach Śląska, na ulicach Warszawy, Gdańska, Lu-
blina, Poznania, Krakowa i wielu innych polskich miast. Swoją solidarność 
z  cierpiącymi Rodakami wielokrotnie okazywał Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Usilnie zabiegał o zakończenie dramatycznych wydarzeń. Już 18 grudnia 
1981 roku skierował list do generała Jaruzelskiego, w którym pisał: „w ciągu 
ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wielu krzywd, rozlano 
też wiele polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy nad naszą Ojczyzną. 
W  tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej; nie 
może ta krew obciążać sumień i plamić rąk Rodaków”. I apelował:

„[…] zwracam się więc do Pana, Generale, z usilną prośbą i zarazem gorącym 
wezwaniem, ażeby sprawy związane z odnową społeczeństwa, które od sierpnia 
1980 roku były załatwiane na drodze pokojowego dialogu, wróciły na tę samą 
drogę. Nawet jeżeli jest ona trudna, nie jest niemożliwa […]. Ogólnoludzkie pra-
gnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny 
w Polsce.” 

 Prośba Jana Pawła II nie została wysłuchana…
 Ciemną noc stanu wojennego rozjaśniały promienie solidarności polskie-
go społeczeństwa i dobra okazywanego Polakom przez inne narody i pań-
stwa. Dzięki tym działaniom ujawniło się wielkie dobro ludzkie, którego żad-
na zdeprawowana władza nie jest w stanie pokonać. 
 Odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia stanu wojennego spoczy-
wa na tych, którzy podnieśli wówczas rękę na Naród: generale Wojciechu 
Jaruzelskim i 21 pozostałych członkach Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego. Utworzona na wzór junty wojskowej, struktura ta rządziła Polską od 

12 grudnia 1981 do 22 lipca 1983 roku. Jest odpowiedzialna za śmierć i cier-
pienie. Powołana przez Sejm X kadencji komisja nadzwyczajna ustaliła, że 
podczas stanu wojennego co najmniej 91 osób poniosło śmierć w wyniku 
działań MO i SB. Oddali swoje życie za wolną Polskę. My, którzy żyjemy dziś 
w wolnej Polsce mamy obowiązek pamiętać o Ich ofierze życia.”
 Wymowną ilustracją dramatycznych wydarzeń z grudnia roku 1970 i 1981 
są niemal identyczne zdjęcia czołgów i transporterów wojskowych oraz sa-
mochodów milicyjnych na ulicach polskich miast. I tłumy zwykłych ludzi pro-
testujących w imię łamanych praw człowieka, brutalnie rozpędzanych, bitych 
pałkami, polewanych wodą i zamykanych w milicyjnych „budach”. To oni to-
rowali drogę do wolnej Polski, w której dziś żyjemy.

8 grudnia
 Minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski wydał rozkaz 
„W sprawie zasad współdziałania MON i MSW w zakresie zwalczania wrogiej 
działalności, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przygoto-
wań obronnych”.

9 grudnia
 Minister spraw wewnętrznych gen. Kazimierz Świtała wydał zarządzenie 
„W sprawie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Powoła-
no sztaby wojewódzkie oraz Centralny Sztab MSW, na którego czele stanął 
komendant główny Milicji Obywatelskiej i wiceminister spraw wewnętrznych 
gen. Tadeusz Pietrzak.
 Centralny Sztab MSW opracował „Plan przedsięwzięć związanych z akcją 
+Jesień 70+”.

11 grudnia
 W jednostkach MSW ogłoszono stan pełnej gotowości bojowej.
 W Gdańsku z inicjatywy komendanta wojewódzkiego MO płk. Romana 
Kolczyńskiego powołano sztab antykryzysowy – Wojewódzkie Stanowisko 
Kierowania. Na jego czele stanął nadzorujący pion milicyjny płk Bolesław 
Aftyka.

12 grudnia
 Rada Ministrów podjęła uchwałę „O zmianie cen detalicznych całego sze-
regu wyrobów”. Nowe ceny miały obowiązywać od 13 grudnia.
 Władysław Gomułka w przemówieniu radiowo-telewizyjnym poinformo-
wał Polaków o wprowadzanych zmianach cen towarów. Podwyżki miały ob-
jąć 45 grup artykułów, głównie spożywczych: mięsa – średnio o 18%, mąki 
– o 17%, makaronu – o 15, dżemów – o 36, ryb – o 12. Wzrosły również ceny 
węgla – o 10%, koksu – o 12, materiałów budowlanych – o 20–37, oraz wyro-
bów włókienniczych, obuwia skórzanego, mebli, motorowerów i motocykli. 
Jednocześnie obniżono cenę m.in. mydła, radioodbiorników, pralek i lodó-
wek.

Grudniowe kalendarium pamięci narodowej
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13 grudnia
 Informacje o podwyżkach opublikowała „Trybuna Ludu”.
 W nocy z 13 na 14 grudnia wzmocniono patrole MO na ulicach Gdań-
ska, a do najważniejszych zakładów Trójmiasta oddelegowano pracowników 
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa.

14 grudnia
 Po godz. 6 rano kilkudziesięciu pracowników wydziału S-4 Stoczni Gdań-
skiej nie przystąpiło do pracy i zorganizowało wiec. Dwie godziny później do 
strajku dołączyły kolejne wydziały Stoczni Gdańskiej.
 Ok. 9:00 protestujący pracownicy Stoczni Gdańskiej zebrali się pod bu-
dynkiem dyrekcji zakładu. W rozmowach z dyrektorem Stanisławem Żacz-
kiem domagali się spotkania z I sekretarzem KW PZPR Alojzym Karkoszką 
(przebywał w tym czasie w Warszawie na VI plenum KC PZPR), a także przy-
jazdu I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki.
 Wobec niepowodzenia rozmów, strajkujący uformowali pochód i śpiewa-
jąc „Rotę”, „Boże, coś Polskę” oraz „Międzynarodówkę”, udali się pod gmach 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
 Przed 11:00 pochód około tysiąca protestujących dotarł pod gmach Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR. Sekretarz organizacyjny KW PZPR Zenon Jun-
dziłł, zwracając się do manifestantów, powiedział: „Słuchajcie, ja wam tu nic 
nie mogę obiecać, bo nie jestem kompetentny w tej sprawie. Rozejdźcie się 
do domu”. W odpowiedzi stoczniowcy zgromadzeni pod budynkiem partii 
opanowali samochód z nagłośnieniem i zapowiedzieli wiec pod gmachem 
KW PZPR na popołudnie. Jednocześnie poinformowali, że 15 grudnia zosta-
nie przeprowadzona akcja strajkowa.
 Ok. 13:00 protestujący robotnicy powrócili do Stoczni Gdańskiej. Nawołu-
jąc do strajku, przeszli na teren Stoczni Remontowej i Stoczni Północnej.
 Przed 14:00 stoczniowcy szukając wsparcia dla manifestacji, skierowali 
się pod Politechnikę Gdańską. Część z nich weszła na teren uczelni, gdzie 
doszło do konfliktu z przedstawicielami Związku Młodzieży Socjalistycznej 
i partyjnym aktywem.
 Następnie demonstranci przeszli do siedziby Polskiego Radia. Plan nada-
nia komunikatu radiowego o proteście nie powiódł się wobec zdemontowa-
nia przez pracowników rozgłośni i funkcjonariuszy SB, urządzenia nadawcze-
go.
 Ok. godz. 16:00, po rozejściu się pogłoski o aresztowaniu delegatów, do-
szło do pierwszych starć z milicją. Rozpoczął się szturm gmachu KW, w któ-
rym wybito szyby i spalono drukarnię.
 W centrum Gdańska po południu w manifestacjach wzięło udział kilkana-
ście tysięcy osób.
 Do akcji ruszyły większe oddziały MO i wojska, używając petard i gazów 
łzawiących.
 Późnym wieczorem do Gdańska przylecieli Alojzy Karkoszka, Stanisław 
Kociołek oraz wiceminister spraw wewnętrznych, gen. Franciszek Szlach-
cic i wiceminister obrony narodowej, gen. Grzegorz Korczyński z MON. Do 

Gdańska przybyli również Zenon Kliszko i Ignacy Loga-Sowiński, obaj człon-
kowie Biura Politycznego. Przedstawiciele władz partyjnych nie podjęli jed-
nak żadnych rozmów z wyłonioną przez strajkujących reprezentacją.
 Siły porządkowe do późnych godzin nocnych brutalnie rozpraszały tłum. 
Do starć dochodziło głównie pod budynkiem KW, Dworcem Głównym i na 
Wałach Piastowskich.
 W niektórych miejscach podpalano samochody, kioski z gazetami, wybi-
jano szyby wystawowe.
 Padły pierwsze strzały. Setki osób zostało pobitych i zatrzymanych.
 W rejon Trójmiasta ściągano jednostki milicyjne, zarządzono podwyż-
szony stan gotowości bojowej lokalnych jednostek wojskowych, a oddziały 
wojsk wewnętrznych wprowadzono już do akcji.

15 grudnia
 W Gdańsku do strajku przyłączyli się m.in.: pracownicy Portu Gdańskiego, 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Zakładów Okrętowych „Hydro-
ster”, Gdańskiej Stoczni Remontowej i stoczni Północnej.
 Kolejne strajki wybuchły w Gdyni, Elblągu, Słupsku i Szczecinie.
 W Warszawie od rana obradował najwyższy sztab kryzysowy pod prze-
wodnictwem Władysława Gomułki. W jego skład obok I sekretarza wchodzili: 
przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski, premier Józef Cyrankie-
wicz, minister spraw wewnętrznych Kazimierz Świtała, minister obrony na-
rodowej gen. Wojciech Jaruzelski, komendant główny MO gen. Tadeusz Pie-
trzak, kierownik Wydziału Administracyjnego KC Stanisław Kania oraz trzech 
sekretarzy KC, wśród nich Mieczysław Moczar. Po krótkiej dyskusji Gomułka 
podjął decyzję o zezwoleniu na użycie broni. Przekazana telefonicznie, zosta-
ła potwierdzona zarządzeniem (nr 108/70) MSW i formalnie weszła w życie 
o 12:00.
 Ok. godz. 14:00 zadecydowano o powołaniu Sztabu Lokalnego w Gdań-
sku, którego szefem został gen. Grzegorz Korczyński. Do miasta skierowano 
także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Bolesława Chochę.
 W rejon Gdańska, gdzie nasilały się walki uliczne, władze zaczęły ściągać 
jednostki pancerne i zmotoryzowane.
 Spalono budynki KW PZPR, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, 
Naczelnej Organizacji Technicznej i Dworca Głównego.
 O godz. 15:00 w Stoczni Gdańskiej zaczął się strajk okupacyjny.
 Władze wprowadziły godzinę milicyjną od godz. 18:00 do 6 rano.
 Tego dnia w starciach z siłami porządkowymi wg oficjalnego komunikatu 
zginęło sześć osób, a 300 zostało rannych.
 W nocy z 15 na 16 grudnia wojsko obsadziło ważniejsze punkty w Gdań-
sku oraz zablokowało stocznię i port.
 W Gdyni aresztowano komitet strajkowy, z którym porozumienie zawarły 
wcześniej władze miejskie.

16 grudnia
 W Gdańsku przez cały dzień trwały manifestacje.
 Na polecenie Zenona Kliszki zablokowano Stocznię Gdańską, a do próbu-
jących z niej wyjść na ulicę robotników wojsko otworzyło ogień.
 Fala strajków rozlała się po całym Wybrzeżu.

17 grudnia
 Ok. godz. 6:00 w Gdyni wojsko otworzyło ogień w stronę robotników 
idących z dworca do zablokowanej stoczni. Padli zabici i ranni. Dzień wcze-
śniej w telewizyjnym wystąpieniu wicepremier Stanisław Kociołek nawoływał 
stoczniowców do powrotu do pracy.
 Do wieczora trwały starcia. Do demonstrantów strzelano z ziemi i powie-
trza. Milicja i służby więzienne z niezwykłą brutalnością traktowały zatrzyma-
nych.
 Strajki i demonstracje rozpoczęły się w Szczecinie.
 Po dwudniowych walkach w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach kontynu-
owano strajk generalny, kierowany przez ogólnomiejski komitet strajkowy.
Do starć demonstrantów z siłami porządkowymi dochodziło też w Elblągu 
i Słupsku.
 Wieczorem w telewizji wystąpił premier Józef Cyrankiewicz, który 
w pierwszej oficjalnej wypowiedzi na temat strajków na Wybrzeżu, podobnie 
jak w 1956 roku w Poznaniu, zwracając się do społeczeństwa, jednocześnie 
uspokajał i groził.
 Wg informacji napływających do KC do przerw w pracy i wieców docho-
dziło w ok. 100 zakładach na terenie siedmiu województw.

Grudzień 1970 w Gdyni. Fot. PAP/E. Pepliński
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12 grudnia (sobota)
Już 12 grudnia wieczorem w ramach akcji krypt. „Jodła” rozpoczęła się akcja 
internowań osób postrzeganych przez władze jako potencjalne zagrożenie 
dla ustroju. Zatrzymań, wedle wcześniej przygotowanych list, dokonywali 
funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. Wśród za-
trzymanych znaleźli się nie tylko członkowie „Solidarności”. W czasie stanu 
wojennego internowano ponad 10 tys. osób w tym niektóre więcej niż raz.

13 grudnia (niedziela)
Ogłoszono wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W związku z nim na-
rzucono społeczeństwu szereg rygorów, takich jak godzina milicyjna, zakaz 
zgromadzeń czy zawieszenie działalności stowarzyszeń, związków itd. Mo-
gła działać dominująca partia – PZPR (notabene znajdująca się w kryzysie 
organizacyjnym od czasu powstania „Solidarności”). W związku ze stanem 
wojennym zmilitaryzowano szereg kluczowych zakładów pracy. W sądownic-
twie wprowadzono tryb doraźny, w którym obowiązywały zaostrzone kary 
– do kary śmierci włącznie. Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
składająca się z wysokich rangą oficerów wojska, na czele z gen. Wojciechem 
Jaruzelskim (pełniącym ówcześnie funkcje I sekretarza KC PZPR, premiera, 
Ministra Obrony Narodowej). Zadaniem rady miało być administrowanie 
krajem w czasie obowiązywania stanu wojennego. W istocie jej znaczenie 
było głównie propagandowe. WRON szybko zaczęto w języku potocznym 
nazywać „wroną”, której przeciwstawiono orła. Praktyczną realizacją tej po-
stawy było popularne wtedy hasło „Wrona orła nie pokona”. Rozpoczęły się 
pierwsze strajki protestacyjne. W Porcie Gdańskim powstał Krajowy Komitet 
Strajkowy z Mirosławem Krupińskim na czele.

14 grudnia (poniedziałek)
W wielu zakładach pracy rozpoczęły się strajki okupacyjne oraz akcje pro-
testacyjne. Według oficjalnych informacji MSW w grudniu 1981 roku strajki 
i protesty zorganizowano, wedle niepełnych danych, w 199 zakładach pracy 
w kraju. Regionalne Komitety Strajkowe powstały w Gdańsku, Wrocławiu, 
Białymstoku i Świdniku. W stolicy nie tylko w największych zakładach prze-
mysłowych odnotowano bardzo słabe strajki i protesty. Zakończyły się one 
już do nocy z 15/16 grudnia. Znaczący wpływ na taki rezultat miały także 
drakońskie przepisy stanu wojennego oraz zorganizowany nacisk wojska 
i  milicji na strajkujących (demonstracja siły). Utworzono Tymczasową Re-

gionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. W ośrodku 
odosobnienia w Białołęce Dworskiej internowani zorganizowali bunt, demo-
lując pomieszczenia i wybijając szyby – dla zaprowadzenia porządku użyto 
kompanii ZOMO.

15 grudnia (wtorek)
W Warszawie zebrała się Rada Główna Episkopatu Polski. W sformułowa-
nym komunikacie stwierdzono, że „za jedną z najważniejszych spraw biskupi 
uznają przywrócenie związkom zawodowym, zwłaszcza Związkowi Zawodo-
wemu „Solidarność”, zgodne ze statutem możliwości działania”. W stolicy za-
wiązał się pierwszy Komitet Oporu Społecznego. Łódzki Komitet Stronnictwa 
Demokratycznego podjął uchwałę potępiającą wprowadzenie stanu wojen-
nego, wskazującą jego bezprawność i piętnującą brutalność SB. Cztery dni 
później centralne władze SD zawiesiły działalność Prezydium ŁK SD, a ośmiu 
jego członków w prawach członkowskich stronnictwa.

16 grudnia (środa)
W Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” oddział specjalny ZOMO z bezpośred-
niej odległości strzelał do górników. Na miejscu w kopalni zginęło siedmiu 
z nich: Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej 
Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach w wyniku odniesio-
nych obrażeń zmarli kolejni dwaj: Joachim Gnida i Jan Stawisiński.

17 grudnia (czwartek)
Dekretem Prymasa Józefa Glempa powołano do życia Prymasowski Komitet 
Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Choć funkcjonował 
on pod patronatem Kościoła to zaangażowały się w jego działalność głównie 
osoby świeckie. Sposób działania Komitetu stał się wzorem dla innych inicja-
tyw tego typu w kraju. W stolicy ukazał się pierwszy numer pisma podziem-
nego „Wiadomości”. ZOMO rozbiło uliczne demonstracje w Krakowie.

18 grudnia /piątek/
Papież Jan Paweł II skierował list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego z apelem 
o zniesienie stanu wojennego oraz „usilną prośbą […] o zaprzestanie działań, 
które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej”. Władze zawiesiły działalność 
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego i rozpoczęły zwolnienia pracowników 
(zwolniono w ten sposób 1015 osób).

1981

18 grudnia
 Większość Biura Politycznego opowiedziała się za politycznym rozwiąza-
niem konfliktu. Decyzja ta była zgodna z sugestią przekazaną premierowi 
Cyrankiewiczowi przez Leonida Breżniewa i oznaczała klęskę Władysława 
Gomułki.
 W Trójmieście w zasadzie panował już spokój. Protesty trwały jeszcze 
w Elblągu oraz w Szczecinie, gdzie ostatecznie 22 grudnia przerwano strajk.

20 grudnia
 Na VII plenum KC PZPR przyjęto rezygnację Gomułki z funkcji I sekretarza 
i członka Biura Politycznego KC.
 Nowym I sekretarzem, mającym poparcie Moskwy, został Edward Gierek, 
dotychczasowy I sekretarz KW PZPR w Katowicach i członek Biura Polityczne-
go KC.
 Z Biura Politycznego usunięto: Bolesława Jaszczuka, Zenona Kliszkę, 
Mariana Spychalskiego i Ryszarda Strzeleckiego. Na ich miejsce powołano: 
Edwarda Babiucha, Piotra Jaroszewicza, Mieczysława Moczara, Stefana Ol-
szowskiego i Jana Szydlaka.
 Edward Gierek wygłosił przemówienie nadane przez radio i telewizję, 
w  którym proponował powrót do pracy i wspólne wyciągnięcie wniosków 
z „bolesnych wydarzeń ostatnich tygodni”.

21 grudnia
 Ukazał się komunikat o stanie zdrowia Gomułki, informujący, że leczenie 
„zaburzeń w układzie krążenia” wymaga długiego czasu.

22 grudnia
 Zakończył się strajk w Stoczni Szczecińskiej.

23 grudnia
 Sejm dokonał zmian na najwyższych stanowiskach państwowych. Do-
tychczasowy premier Józef Cyrankiewicz został powołany na zwolnione 
przez Mariana Spychalskiego stanowisko przewodniczącego Rady Państwa. 
Nowym szefem rządu został Piotr Jaroszewicz.

12 grudnia 1981 w Szczecinie. PAP/Jerzy Undro
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

19 grudnia /sobota/
Spacyfikowano strajk w zakładach „Azoty” w Puławach. Aresztowano 20 
osób.

20 grudnia /niedziela/
Jako ostatni zakład pracy w Gdańsku zakończył strajk Port Gdański. Powoła-
no Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w WSK w Świdniku.

21 grudnia /poniedziałek/
Na apel francuskich central związkowych (bez CGT) w całej Francji na godzinę 
przerwano pracę na znak solidarności z polskimi robotnikami. W Łodzi uka-
zał się nr 1 „Solidarności Walczącej”, pierwszego pisma podziemnego w Łodzi 
w stanie wojennym.

22 grudnia /wtorek/
Kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wydały oświadczenie krytykują-
ce represje stosowane w Polsce.

23 grudnia /środa/
Siły bezpieczeństwa rozbiły strajk okupacyjny w Hucie „Katowice”. Prezydent 
USA Ronald Reagan ogłosił zastosowanie sankcji ekonomicznych wobec Pol-
ski.

24 grudnia /czwartek/
Zakończył się jeden z najdłuższych strajków okupacyjnych – w kopalni węgla 
kamiennego „Ziemowit”. Sąd Wojewódzki w Koszalinie skazał cztery osoby, 
oskarżone o przywództwo podczas strajku w zakładach „Unitra” w Białogar-
dzie, na kary od 3 do 3,5 roku więzienia.

25 grudnia /piątek/
U wybrzeży Alaski sześciu polskich rybaków przeszło na pokład amerykań-
skiego holownika i poprosiło o azyl polityczny.

27 grudnia /niedziela/
Amerykański tygodnik „Time Magazine” uznał Lecha Wałęsę za człowieka 
roku 1981.

28 grudnia /poniedziałek/
Po dwóch tygodniach zakończył się ostatni w kraju strajk okupacyjny w KWK 
„Piast”.

29 grudnia /wtorek/
Gen. Tadeusz Szaciło oświadczył na konferencji dla dziennikarzy zagranicz-
nych, że „dzisiaj mamy w Polsce pierwszy dzień spokoju, gdyż nie ma strajków 
i innych napięć społecznych”. W zakładach pracy trwała tzw. „weryfikacja”, 
będąca w istocie czystką kadrową wymierzoną w członków „Solidarności”. 
Objęła ona w stanie wojennym m.in. tak ważne z punktu widzenia władz śro-
dowiska, jak dziennikarskie, wymiaru sprawiedliwości oraz szkolnictwa.

30 grudnia /środa/
Sąd Wojewódzki w Łodzi skazał Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego 
na kary po 4,5 roku więzienia. W wyniku rewizji Sąd Najwyższy 18 III 1982 
zwiększył wymiar kary do 6 lat.

31 grudnia /czwartek/
Zawieszono godzinę milicyjną, aby umożliwić ludziom udział w zabawach syl-
westrowych. Prymas Węgier Laszlo Lekai wystąpił z apelem o pomoc żywno-
ściową dla Polski. Dary miano przekazać polskiemu Episkopatowi. Z zapisów 
MSW: „Na jednej z ulic w miejscowości Supraśl umieszczono tablicę „Ofiarom 
grudnia 1970 i 1981 roku” oraz złożono kwiaty.

źródła: Kalendarium - Polskie miesiące (ipn.gov.pl) 
Kalendarium Grudnia ’70 | dzieje.pl - Historia Polski
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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. 

Co trzeba zrobić, żeby wstąpić do 
AA?
Wstępujesz do wspólnoty i stajesz 
się jej uczestnikiem, jeśli tylko (i kie-
dy) 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 wpraw-
dzie pieniądze (potrzebne na pokry-
cie 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 definiu-
je 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 przyprowa-
dzić rodzinę?
Członkowie rodzin i przyjaciele są 
mile widziani na tzw. mityngach 
otwartych. Informacje na ten temat 
możecie uzyskać w najbliższym punk-
cie kontaktowym AA.
Co radzicie swoim nowym człon-
kom?
Z naszych doświadczeń wynika, że 
w AA najlepiej wracają do zdrowia ci, 
którzy:
a) unikają pierwszego kieliszka; 
b) systematycznie uczęszczają na mi-
tyngi; 
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 al-
koholikiem będziesz nadal pił, twoja 
sytuacja będzie się wciąż pogarszać.

DWANAŚCIE KROKÓW 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

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 zdro-
wy rozsądek.
Krok Trzeci
Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć 
naszą wolę i nasze życie opiece Boga, 
tak jak Go rozumieliśmy. 

Krok Czwarty
Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobi-
stą 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 cha-
rakteru.
Krok Siódmy
Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, 
aby usunął nasze braki.
Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, któ-
re skrzywdziliśmy, i staliśmy się goto-
wi zadośćuczynić im wszystkim.
Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy osobiście wszyst-
kim, wobec których było to możliwe, 
z wyjątkiem tych przypadków, gdy 
zraniłoby to ich lub innych.
Krok Dziesiąty
Prowadziliśmy nadal osobistą inwen-
turę, z miejsca przyznając się do po-
pełnianych błędów.
Krok Jedenasty
Staraliśmy się przez modlitwę i me-
dytację poprawiać nasz świadomy 
kontakt z  Bogiem, tak jak Go rozu-
mieliśmy, 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 stoso-
wać te zasady we wszystkich naszych 
poczynaniach.
 

DWANAŚCIE TRADYCJI 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być 
zawsze na pierwszym miejscu; po-
wrót do zdrowia każdego z nas zależy 
od jedności AA.
Tradycja Druga
Dla naszego grupowego celu istnieje 
tylko jedna ostateczna władza – mi-
łujący Bóg, tak jak może On wyrażać 
Siebie w  naszym grupowym sumie-
niu. 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 popie-
rać, finansować ani użyczać nazwy AA 
żadnym pokrewnym ośrodkom ani 
zewnętrznym przedsięwzięciom, aże-
by problemy związane z finansami, 
majątkiem lub prestiżem nie odrywa-
ły nas od głównego celu.
Tradycja Siódma
Każda grupa AA powinna być całkowi-
cie samowystarczalna i nie przyjmo-
wać dotacji z zewnątrz.
Tradycja Ósma
Wspólnota Anonimowych Alkoho-
lików 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 od-
powiedzialne wobec tych, którym 
służą.
Tradycja Dziesiąta
Anonimowi Alkoholicy nie zajmują 
stanowiska wobec problemów spo-
za 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 za-
chowywać osobistą anonimowość 
wobec prasy, radia i filmu.
Tradycja Dwunasta
Anonimowość stanowi duchową pod-
stawę wszystkich naszych Tradycji, 
przypominając nam zawsze, że zasa-
dy są ważniejsze od osobowości.

Opracowano na podstawie tekstu źródłowego, 
pochodzącego ze strony internetowej Wspólnoty 
Anonimowych Alkoholików: https://aa24.pl/pl/
masz-problem/nowicjusz-pyta.

ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

 Uzależnienie od alkoholu, potocz-
nie zwane alkoholizmem, to ciężka 
choroba dotykająca coraz więcej 
osób, również ludzi bardzo młodych. 
Oprócz osoby bezpośrednio dotknię-
tej uzależnieniem, choroba ta ma 
wpływ na osoby bliskie alkoholikowi, 
dlatego jej skutki są niezwykle dotkli-
we 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 Ano-
nimowych Alkoholików. Nie zwlekaj! 
Szukaj pomocy już dziś! 

 Gdzie w Piastowie znaleźć gru-
pę rodzinną Al-Anon?

 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 otrzy-
mują w Al-Anon szansę uczenia się od 
siebie nawzajem, jak – mimo choro-
by – żyć w sposób satysfakcjonujący 
i szczęśliwy.
 Na spotkaniach zwanych mityn-
gami nikt nikomu nie udziela rad, nie 
poucza, nie polemizuje, a wszyscy 
zobowiązani są do zachowania ano-
nimowości – co gwarantuje poczucie 
bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczest-
niczenia w spotkaniach korzystnie 
wpływa na rozwój osobisty. Wzmac-
nia odporność na manipulacje, uczy 
pozytywnego spojrzenia na siebie 
i  innych oraz stwarza szansę napra-
wy wzajemnych relacji z niepijącymi 
członkami rodziny, przede wszystkim 
z własnymi dziećmi. 

Czy Al-Anon jest dla Ciebie?

 Miliony ludzi są dotknięte nad-
miernym piciem kogoś bliskiego. Za-
mieszczone 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 powo-
du 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 prze-
staliby pić dla Twojego dobra?
5. Czy z powodu osoby pijącej Twoje 
plany często upadają lub są przekreśla-
ne, 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 piją-
cej?
8. Czy boisz się zdenerwować tę osobę 
w obawie, że to wywoła napad pijań-

stwa?
9. Czy cierpisz lub masz kłopoty z po-
wodu zachowania osoby pijącej?
10. Czy z powodu picia masz zepsute 
święta lub spotkania?
11. Czy z obawy przed brutalnym za-
chowaniem 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. 

Gdzie w Piastowie  znaleźć Wspól-
notę AA?

Na terenie naszego miasta działają 
4 grupy AA:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”, 
- Grupa „Anioły”, 
- Grupa „Wszechświat II”.

Poniedziałek: 
18:00 -  grupa „Piast”, ul. al. Krakow-
ska 17 ( Dom Parafialny, wejście scho-
dami 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.

1. Czy często wypijasz więcej niż za-
mierzałeś/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?

 Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na któ-
reś z powyższych pytań, przyjdź na 
mityng AA albo zadzwoń na infolinię 
801-033-242, która jest czynna we 
wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-
22:00.

Grupy AA i Al-AnonNOWICJUSZ PYTA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

Czy jestem alkoholikiem?
Nikt w AA nie postawi ci diagnozy, czy 
jesteś uzależniony czy nie. Taka decy-
zja zależy wyłącznie od ciebie. 
Co mogę zrobić, jeżeli niepokoi 
mnie moje picie?
Poszukaj pomocy. AA może Ci po-
móc.
Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Jesteśmy wspólnotą ludzi - kobiet 
i  mężczyzn - którzy utracili kontrolę 
nad swoim piciem. W rezultacie po-
padliśmy w różnego rodzaju kłopoty. 
Teraz próbujemy wypracować sobie 
zadowalający sposób życia bez alko-
holu - i większości z nas się to udaje. 
Przekonaliśmy się, że potrzebujemy 
do tego pomocy i wsparcia innych al-
koholików z AA.
Czy pójście na mityng do czegoś 
mnie zobowiązuje?
Nie. W AA nie prowadzi się rejestru 
członków ani list obecności. Nie mu-
sisz ujawniać o sobie żadnych da-
nych. Jeśli nie zechcesz do nas wrócić, 
po prostu się więcej nie pokażesz - 
nikt nie będzie cię nagabywał.
A co jeśli spotkam tam kogoś zna-
jomego?
Jeżeli nawet tak się zdarzy, to przecież 
osoba taka będzie na mityngu z tych 
samych powodów, co ty. Nikt nie wy-
jawi twojej tożsamości ludziom spoza 
Wspólnoty. W AA każdy zachowuje 
taki stopień anonimowości, jaki mu 
odpowiada. Między innymi dlatego 
nazywamy siebie Anonimowymi Al-
koholikami.
Jak wygląda mityng AA?
Są różne rodzaje mityngów, ale na 
każdym spotkasz alkoholików opo-
wiadających o tym, jak alkohol wpły-
nął 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 zna-
czy być uzależnionym od alkoholu 
i  nie móc dotrzymać obietnicy za-
przestania picia - złożonej sobie i  in-
nym. Nie jesteśmy zawodowymi tera-
peutami. Staramy się pomóc innym 
w  zdrowieniu z alkoholizmu, ponie-
waż 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 wi-
dzą ludzi z krwi i kości, którym udało 
się uwolnić od nałogu.
Dlaczego uczestnicy AA nadal cho-
dzą na mityngi, mimo że się już wy-
leczyli?
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 na-
szego zdrowia fizycznego, psychicz-
nego i duchowego. Zdrowie to osią-
gamy chodząc regularnie na mityngi 
i stosując w życiu to, czego się na nich 
uczymy. Przekonaliśmy się też, że ła-
twiej nam utrzymać trzeźwość, jeśli 
pomagamy innym alkoholikom.
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zdrowie

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

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

W ogródkach przydomo-
wych można bowiem spotkać 
różne gatunki świerków i sosen 
oraz modrzewie. Rzadko nato-
miast można spotkać w nich jo-
dłę. A szkoda, bo jodła to piękne 
drzewo. Naszą rodzimą odmianą 
jest jodła pospolita. W ogrodach 
i parkach w Polsce spotkać moż-
na także jodłę kalifornijską, jodłę 
kaukaską, balsamiczną i hiszpań-
ską. 

W Piastowie na Dygasińskie-
go rośnie piękna i majestatyczna 
jodła kalifornijska. Jodły spotkać 
można także na przykład przy 
ulicy Krasińskiego. Drzewa z tego 
rodzaju dożywają 600 lat. Mam 
wielką nadzieję, że piastowskie 
jodły będą żyły setki lat. Jodły 
kalifornijskie dobrze sobie radzą 
w mieście. Dzielnie znoszą zanie-
czyszczenia i suszę. 

Piękne, wysmukłe pnie jodeł 
były kiedyś używane na maszty 
okrętowe. Grecy wyrabiali z  ich 
drewna wiosła, a starożytni Rzy-

mianie tabliczki do pisania. Na 
Bałkanach i w Rumunii jodła 
uważana była za drzewo o nad-
przyrodzonej mocy. Wywaru 
z  jodłowych igieł dodawano do 
pierwszej kąpieli noworodka. Jo-
dłę proszono o pomoc w choro-
bie, a chorych układano na posła-
niu z jodłowego igliwia. W dawnej 
Polsce pasterze owiec błogosła-
wili mleko jodłowymi gałązkami. 
Popularne niegdyś było dodawa-
nie do piwa młodych jodłowych 
pędów. To wszystko nie dziwi. Jo-
dła to bowiem roślina lecznicza. 
Z igliwia jodły destyluje się olejek 
jodłowy stosowany w leczeniu 
schorzeń dróg oddechowych. Ze 
świeżych szyszek otrzymywany 
jest olejek ceniony też w perfu-
miarstwie. Z jodły syberyjskiej de-
stylowany jest natomiast słynny 
olejek pichtowy. Ma on działanie 
silnie przeciwwirusowe, stymulu-
jące układ odpornościowy i pobu-
dzające. Stosowany do nacierań, 
pomaga przy reumatyzmie i  bó-

lach mięśni. Stosując olejki jo-
dłowe pamiętajmy jedynie o tym, 
że mogą uczulać i należy przed 
pierwszym ich użyciem zrobić 
próbę uczuleniową, smarując się 
olejkiem za uchem. 

W Japonii w 1982 r. zapo-
czątkowano kampanię na rzecz 
ochrony lasów. Jej elementem 
były tak zwane „kąpiele leśne” 
- Shinrin yoku - powolne zanu-
rzanie się w leśną atmosferę, 
kojarzone z powolnym zanu-
rzaniem się w wodzie. Ta proz-
drowotna praktyka ma głębokie 
uzasadnienie naukowe. Okazuje 
się bowiem, że obecne w lesie 
fitoncydy, olejki eteryczne i flora 
bakteryjna, normalizują ciśnienie 
krwi, tętno, wyrównują poziom 
cukru w organizmie i pobudzają 
układ odpornościowy. Pomagają 
także zrelaksować się i zregene-
rować po stresie. 

Nie zawsze mamy możliwość 
zażyć „leśnej kąpieli”. W stworze-

niu jej namiastki pomoże nam 
olejek jodłowy rozpylony przy 
użyciu dyfuzora. Albo ręcznik 
pokropiony olejkiem jodłowym 
i  powieszony na kabinie prysz-
nicowej, który podczas ciepłej 
kąpieli uwolni lotne substancje, 
które wprowadzą nas w dobry 
nastrój i  zrelaksują. Pomogą 
także w  przypadku problemów 
z drogami oddechowymi. 

Przed Świętami Bożego Naro-
dzenia bardzo łatwo będzie spo-
tkać jodłę. Masowo sprzedawane 
choinki to często właśnie jodły. 
Szkoda, że piękna, ścięta jodła po 
krótkim byciu gwiazdą „na salo-
nach”, trafia na śmietnik. 

Jeśli kupicie właśnie jodłę jako 
świąteczne drzewko, to nim wy-
rzucicie je z domu po Świętach, 
zróbcie sobie kąpiel w wywarze 
z jodłowych igieł z dodatkiem soli 
bocheńskiej, iwonickiej czy soli 
z Morza Martwego. Wprawdzie 
świeże igły są do tego celu najlep-
sze, ale nie pozwólcie zmarnować 
się dobrodziejstwu, które tkwi 
jeszcze w jodle, która spełniła już 
swoją świąteczną rolę. Taka ką-
piel odpręży i zrelaksuje. A jeśli 
podczas Świąt rozboli kogoś gar-
dło, może ze świeżych jodłowych 
igieł zrobić lekarstwo. Szklankę 

umytego i zmielonego igliwia 
jodły zalewa się 3 szklankami 
wody i gotuje przez 30 minut. Po 
przecedzeniu trzeba dodać do 
tego szklankę miodu, pół szklan-
ki czerwonego wina, pół szklanki 
soku z cytryny, 2 łyżki gliceryny 
i  szklankę cukru. Miksturę prze-
chowuje się w lodówce i stosuje 
3 razy dziennie po łyżce. 

Idealnie byłoby, gdybyśmy 
kupowali na Boże Narodzenie jo-
dły w doniczkach. A potem mogli 
posadzić je gdzieś w Piastowie. 
Wtedy za parę lat moglibyśmy 
i u nas praktykować Shinrin yoku.

Niestety, nie ma planów za-
lesiania w naszym mieście. Pozo-
staje mi więc tylko pomarzyć.

Ale, jak powiedział Wiktor 
Hugo, „Nic nie tworzy przyszłości 
tak, jak marzenia”. 

Życzę wszystkim Miłych, Ro-
dzinnych, Ciepłych, Pachnących 
Jodłą Świąt Bożego Narodzenia 
i Pełnego Marzeń Nowego Roku!

W Piastowie nie mamy żadnych terenów leśnych i żaden z obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zalesień. 
Wielka szkoda. Nie znaczy to na szczęście, że nie da się w naszym mieście spotkać 
drzew typowych dla iglastego boru. 

Piastów okiem zielarki
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reklamareklama

ZAWODY NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM 
O PUCHAR BURMISTRZA PIASTOWA

29 GRUDNIA 2021 r.
godz. 10-14 | MOSiR Piastów, Al. Tysiąclecia 1

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii puchary, nagrody.

Zawody poprowadzi Kajetan Broniewski brązowy medalista Igrzysk XXVI 
Olimpiady Barcelona 1992r. w konkurencji jedynki wioślarskiej. 

ogłoszenie zamówione ogłoszenie zamówione

Kategorie wiekowe:
10-12 lat dystans 200m;
13-15 lat dystans 200m;
16-18 lat dystans 200m;

18+ dystans 200m;
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Pełnych radości, spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym 2022r.

życzy Państwu 

Zarząd Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego i Bocce

zaprasza po świąteczny prezent!

Pamiętaj, że nawet mały drobiazg 
potrafi wywołać wielką radość.

KolczyKi • KliPsy • BransoletKi • celeBrytKi 
zawieszKi • naszyjniKi • PierścionKi

ul. Kraszewskiego 41, Pruszków
tel. +48 781 333 221  |  kontakt@antuza.pl

Legendarny sklep rybny i restauracja -

ul. posag 7 panien 11 u7
WarszaWa ursus

JUŻ W URSUSIE!

najLepsze ryby 
i owoce morza w poLsce!

        OFERTĘ 
ŚWIĄTECZNĄ

orKa TeaM

zapytaj o



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? przyroda

11www.czaspiastowa.pl

Barbara Lipieta

 Zapach wanilii znamy wszyscy. 
Wiemy jak wygląda jej aromatycz-
na laska zamknięta w szklanej fiol-
ce. Czy zastanawialiśmy się jednak 
co takiego musiało się jej przyda-
rzyć, aby w takiej formie dotarła do 
naszego domu?
 Wanilia to bardzo ciekawa i wy-
jątkowa roślina. Wielu jej kuzynów 
uprawiamy w domach, nie ma-
jąc pojęcia, że są rodziną. Wanilia 

płaskolistna (Vanilla planifolia An-
drews) jest pnączem z rodziny stor-
czykowatych. W stanie dzikim moż-
na ją spotkać w lasach tropikalnych 
Ameryki Środkowej i Południowej. 
 Wanilia jest epifitem, wiec po-
trzebuje innej rośliny, po której 
będzie mogła się wspinać. W natu-
ralnych warunkach wanilia wspina 
się po pniach i koronach drzew. 
Wanilia jest długą lianą osiągającą 

10-15 metrów długości. 
 Ma sztywne, płaskie, jasnozie-
lone liście i duże, pachnące, żółto-
-zielonkawe kwiaty o woskowym 
połysku, zebrane w kwiatostany po 
10-20 sztuk. Kwitną one tylko jeden 
dzień, około 8 godzin. Aby uzyskać 
owoc, muszą być w tym czasie za-
pylone. Cały okres kwitnienia rośli-
ny trwa do trzech miesięcy. Jednak 
roślina nie zakwita co roku, lecz co 
dwa-trzy lata. W Meksyku okres 
kwitnienia przypada od maja do 
sierpnia. Wanilię zapylają niektóre 
gatunki kolibra i pszczoła bez żą-
dłowa z rodzaju Melipona i  Trigo-
na, które niestety występują tylko 
w tym regionie. Dlatego też aż do 
1800 roku monopolistą w uprawie 
wanilii był Meksyk. Jednak dla czło-
wieka nie ma rzeczy niemożliwych. 
Odkrycie ręcznej metody zapyla-
nia wanilii umożliwiło powstanie 
upraw również w  innych rejonach 
świata. Obecnie największym pro-
ducentem wanilii na świecie jest 
Madagaskar. Funkcję zapylaczy 
przejęli ludzie i doskonale im to 
wychodzi, bo rośliny wydają nie tyl-
ko kwiaty ale i owoce. Owoc wanilii 
to zielony strąk z nasionami, który 

jest zbierany zanim całkowicie doj-
rzeje. Dawniej wanilia była upra-
wiana współrzędnie z kakaowcem, 
który służył jako naturalna podpo-
ra. Obecnie stosuje się niskie pod-
pory, ułatwiające ręcznie zapylanie, 
które jest bardzo pracochłonne, 
wymagające ogromnej cierpliwości 
i doświadczenia. Zanim otrzymamy 
owoc o właściwych rozmiarach, 
musimy czekać około ośmiu mie-
sięcy. Następnie zbiera się strąki 
i poddaje fermentacji, a później su-
szy. Dzięki tym zabiegom otrzymu-
jemy niezwykle wonne kryształki 
o charakterystycznym i jakże pięk-
nym aromacie. Jest to naturalna 
wanilina. O tym specyficznie pach-
nącym wykwicie pojawiającym się 
na laskach mówi się ,,szron wani-

Powitaliśmy ostatni miesiąc roku 2021. Dużymi krokami wchodzimy 
w  przedświąteczny okres, który zawsze dostarcza nam wielu pozytywnych 
emocji związanych z nadchodzącymi świętami. Boże Narodzenie to wyjątkowe 
święta. Każdy z nas ma wiele ciepłych wspomnień z nimi związanych. Gdy 
zaczynamy je przywoływać, okazuje się, że częstym wspomnieniem jest sam 
zapach. Przypominamy sobie woń świeżo ściętej choinki, zapachy cytrusów, które 
wystaliśmy w ogromnych kolejkach i oczywiście niepowtarzalne babcine ciasto, 
które roztaczało wokół siebie niebiański aromat wanilii.
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Czym pachną Święta Bożego Narodzenia

liowy”. Wanilia, obok szafranu i kar-
damonu, jest jedną z najdroższych 
przypraw świata. Ta z Meksyku jest 
najdoskonalsza, charakteryzująca 
się delikatnym i zarazem intensyw-
nym aromatem. Wanilia Burbon 
z Madagaskaru jest najpopularniej-
szą na świecie i ma mniej intensyw-
ny aromat od meksykańskiej.
 Zapach wanilii doskonale kom-
ponuje się z deserami i ciastami. 
Aromatyzowana nią jest kawa, 
a nawet tytoń. Olejki waniliowe 
zmiękczają skórę, a zapach koi 
zmysły i relaksuje – może też po-
budzać. Nie wszyscy jednak kocha-
ją ten zapach. Są osoby, które nie 
znoszą tego aromatu. Obcowanie 
z wanilią może u nich powodować 
przykre dolegliwości, ból głowy, 
podrażnienie skóry czy zaburzenia 
pracy żołądka.
 Teraz kilka słów o ,,cukrze wa-
nilinowym”, który powszechnie 
nam jest znany i stosowany jako 
przyprawa do ciast i deserów. Jest 
on tańszym zamiennikiem cukru 
waniliowego. Jest to syntetyk i po-
wstaje w laboratorium, a nie na 
plantacjach w strefie tropikalnej. 
Warto o tym pamiętać.

 Życzę Państwu wielu cudow-
nych chwil spędzonych w rodzin-
nym gronie przy aromatycznych 
i pysznych wypiekach.
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