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Szarańczyn strąkowy, zwany 
też karobem lub ceratonią, wy-
stępuje licznie w rejonie Morza 
Śródziemnego i w Azji Mniejszej. 
To niezwykłe drzewo wytrzymu-
je tylko niewielkie mrozy, a jed-
nak na przedstawiciela tego 
gatunku można natrafić w  Pia-
stowie.

Do Piastowa zawitała nowa 
szkoła językowa.

Orliczki Piastovii zakończyły 
rozgrywki ligowe sezonu jesien-
nego 2021 r. na bardzo dobrej, 
trzeciej pozycji w tabeli. Należy 
nadmienić, iż przeciwnikami na-
szych dziewczynek były zespoły 
chłopięce, co niewątpliwie pod-
nosi rangę sukcesu.

Styczeń to mało atrakcyjny 
czas dla miłośników kwiatów 
ogrodowych. To śnieg, mróz, 
i przeszywający wiatr są bohate-
rami zimowego okresu. Ogrody 
przysypane białą pierzynką wy-
dają się uśpione. Jednak zieloni 
przyjaciele mają swojego przed-
stawiciela, który dzielnie znosi 
trudne, zimowe warunki. To cie-
miernik (Helleborus), należący 
do rodziny jaskrowatych. 

Piastów okiem zielarki

Native School

Pracowita zima 
w Piastovii

Ciemierniki, kwiaty zimy

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 - str. 6

Czytaj - str. 9

Czytaj - str. 11Dokończenie - str. 2

zyskała wiele nowoczesnych i wy-
godnych rozwiązań. Ulokowana 
została na dwóch kondygnacjach, 
pomiędzy którymi można prze-
mieszczać się windą. Na parter 
trafiły nowości, audiobooki dla do-
rosłych, beletrystyka i czasopisma 
oraz książki z serii Wielkie Litery, 
posiadające dużą, wyraźną czcion-
kę. Na piętrze znalazły się książki 
i audiobooki dla dzieci i młodzieży 
oraz literatura popularnonauko-
wa. Na najmłodszych czytelników 
czeka tam również specjalnie przy-
gotowany, przyjazny kącik, wypo-
sażony w miękki dywan, pufy oraz 
stolik. 

czytelników 12 stycznia. Dużym jej 
atutem jest centralna lokalizacja, 
przy popularnym trakcie pieszym 
oraz dobre skomunikowanie. Do 

Nowa placówka bibliotecz-
na, umiejscowiona w budynku 
piastowskiego liceum przy ul. 11 
Listopada 2A, została otwarta dla 

biblioteki można dotrzeć bezpo-
średnio bezpłatnym miejskim au-
tobusem P1.

Biblioteka w nowej odsłonie 

Biblioteka już otwarta

fot. Shutterstock

reklama

Piastów zyskał nową filię miejskiej biblioteki. Znajduje się ona w budynku 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. W nowej siedzibie 
odbywać się będą cykliczne spotkania oraz liczne wydarzenia czytelniczo-
kulturalne. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)
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Bez chemii na drodze
Spotkanie edukacyjne

W ramach realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
a w tym kampanii „Bez chemii na 
drodze”, w dniu 28 grudnia 2021 
r. w Świetlicy Środowiskowo-In-
tegracyjnej „Dom Jana Pawła II” 
odbyło się spotkanie edukacyjne, 
dotyczące zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Naszymi 
gośćmi byli Policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie, 
którzy przybliżyli dzieciom i mło-
dzieży jak należy dbać o bezpie-
czeństwo swoje i innych osób, 
poruszając się po drogach. Infor-
mowali na co zwracać szczególną 
uwagę podczas przechodzenia 
przez jezdnię, aby bezpiecznie 
dotrzeć do szkoły czy domu. Kła-
dli też nacisk na to, aby pamię-
tać o elementach odblaskowych, 
takich jak np. opaski, breloki czy 

kamizelki. Poruszając się po dro-
dze po zmroku ważne jest, aby 
być lepiej widocznym dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 
Dzięki temu zwiększamy szanse 
na zachowanie bezpieczeństwa. 
Panowie policjanci opowiadali 
także o swojej pracy, co spotkało 
się z dużym zainteresowaniem 
ze strony uczestników. Dzieci po-
znały m.in. elementy umunduro-
wania i wyposażenia funkcjona-
riuszy. Ponadto, miały możliwość 
wykonania ćwiczeń praktycznych 
i tym samym lepszego poznania 
codziennej pracy policjantów. 
W  trakcie pojawiły się też pyta-
nia, na które nasi goście udzielali 
wyczerpujących odpowiedzi oraz 
osobiste historie, które przy-
darzyły się dzieciom na drodze 
i którymi chciały się ze wszystki-
mi podzielić. 

Na zakończenie, uczestnicy 
spotkania edukacyjnego otrzy-
mali gadżety odblaskowe, aby 
być widocznym i zarówno bez-
piecznym na drodze.

Serdecznie dziękuję naszym 
gościom: asp. Michałowi Kudry-
czowi oraz asp. sztab. Marcinowi 
Miecznikowi za działania profi-
laktyczne z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym na tere-
nie naszego miasta. 

Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom
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fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

cyklu, miało już miejsce 26 stycz-
nia, kolejne mają odbywać się tu 
regularnie co miesiąc. Zarząd pla-
cówki ma w planach organizację 
w nowym lokalu również spotkań 
autorskich, lekcji bibliotecznych, 
warsztatów dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz wielu innych im-

W siedzibie przy ul. 11 Listo-
pada czytelnikom udostępnione 
zostało bezpłatne wifi, funkcjonal-
na czytelnia, stanowiska kompu-
terowe, drukarka i xero. Wnętrze 
wyposażone zostało w  wygodne 
fotele, pufy i krzesła. Można tu 
przyjemnie zagłębić się w lekturze, 
ale też zagrać w gry planszowe. 
Dodatkowo biblioteka posiada 
w  swojej ofercie kody do platfor-
my Empik Go. Są one dostępne od 
pierwszego dnia każdego miesiąca 
aż do wyczerpania puli. Dzięki nim 
czytelnicy mają dostęp do kilku 
tysięcy e-booków, audiobooków 
i podcastów.

Do nowej filii biblioteki prze-
niesione zostały cykliczne spotka-
nia, takie jak: Piastów Pisze Prozę 
dla osób interesujących się pisar-
stwem, czy też bardzo popularne 
wśród mieszkańców, spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK), 
działającego w Piastowie od ponad 
dekady. Pierwsze spotkanie DKK 
w nowej siedzibie, a 121. z całego 

prez czytelniczo-kulturalnych. Już 
w lutym w nowej siedzibie uru-
chomiony zostanie bezpłatny kurs 
komputerowy. Warto śledzić aktu-
alne wydarzenia na bieżąco.

Biblioteka przy piastowskim li-
ceum czynna jest od poniedziałku 
do piątku oraz w każdą ostatnią 

sobotę miesiąca. W poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki placówka 
urzęduje w godzinach 11:00-18:00, 
w środy zaś czynna jest od 10:00 
do 16:00. W pracujące soboty 
czytelnicy mogą korzystać z księ-
gozbiorów między 9:00 a 14:00. 

Podane godzinny są tymczasowe 
i mogą jeszcze ulec zmianie.
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81. Rocznica likwidacji 
pruszkowskiego getta
30 stycznia 1941 r. ponad 1400 mieszkańców Pruszkowa pochodzenia żydowskiego 
zostało przetransportowanych z pruszkowskiego getta na teren warsztatów 
kolejowych, a stamtąd do warszawskiego getta. Ogromna większość z nich zginęła 
później w komorach gazowych obozu zagłady w Treblince. Przeżyło zaledwie około 
200 osób. 

Wszystkich, którzy chcieliby 
razem z nami upamiętnić losy 
pruszkowskich Żydów, zapraszamy 
w niedzielę, 30 stycznia, o godz. 17 
na placyk między ul. Prusa i Wojska 
Polskiego (wejście przesmykiem 
przy ul. Prusa między numerami 
38 i 40), gdzie przed wojną mieściła 
się pruszkowska bożnica i mykwa. 
Wydarzenie organizują wspólnie: 
Marian Skwara, Książnica Prusz-
kowska i Muzeum Dulag 121.

„W czwartek 30 stycznia 1941 
roku o ósmej rano, kiedy wszyscy 
żydowscy mieszkańcy od najstar-
szego do najmłodszego znajdowali 
się już na ulicy, przyjechały pierw-
sze ciężarówki i zabrały pierwszy 
transport kobiet, dzieci i starszych 
mężczyzn, po czym odprowadzono 
ich do warsztatów, gdzie odbywa-

ła się kąpiel i dezynfekcja żydow-
skich wysiedleńców z Pruszkowa. 
Do czwartej popołudniu trwał 
przewóz wszystkich ludzi i baga-
żu. Tymczasem zdarzył się bardzo 
wstydliwy incydent podczas kąpie-
li. Otóż grupa żołnierzy wdarła się 
do wagonu, w którym odbywała 
się parówka, i nie dość, że pewnej 
części żydowskich kobiet i dziew-
cząt ogolono całkowicie włosy, to 
w dodatku zmuszono je, aby dały 
się sfotografować. Następnie, gdy 
władze się przekonały, że nie spo-
sób wszystkich poddać parówce 
i kąpieli, wsadzono wszystkich ludzi 
do specjalnego pociągu i przewie-
ziono do Warszawy. Podróż trwała 
prawie cztery godziny i w końcu 
o dziewiątej wieczorem pociąg 
przybył do Warszawy na Dworzec 

Gdański.” (Archiwum Ringelbluma, 
„Sefer Pruszków. Księga pamięci 
Pruszkowa, Nadarzyna i okolic”, 
Książnica Pruszkowska 2016)

Komitet organizacyjny:

Marian Skwara – znawca dziejów 
Pruszkowa, autor „Pruszkowscy 
Żydzi. Sześć dekad zamkniętych 
Zagładą”
Grzegorz Zegadło – dyrektor 
Książnicy Pruszkowskiej
Małgorzata Bojanowska – dyrek-
tor Muzeum Dulag 121

30 stycznia 2022 | godz. 17:00 
placyk przy ul. B. Prusa 
(wejście bramą przy nr 38/40)

reklama
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Rok 2022 
rozpoczął się dosyć pesymi-
stycznie. Mamy wzrost zakażeń 
koronawirusem, dotkliwie wzra-
sta inflacja, a wraz z nią ceny 
wielu produktów. Skutki tych 
zjawisk dotykają wszystkich, 
a  jak można tę sytuację ocenić 
z punktu widzenia naszego mia-
sta i nas, jako mieszkańców?

Grzegorz Szuplewski: Rze-
czywiście sytuacja ogólna nie 
napawa zbytnim optymizmem, 
ale nie oznacza to zaniechania 
działań na rzecz jej poprawy. 
Jest dokładnie odwrotnie - wła-
śnie teraz potrzebna jest mo-
bilizacja dla wspólnego dobra, 
jakim jest choćby walka z pan-
demią. Każdy z nas może prze-
cież zrobić coś pożytecznego 
w tym zakresie - zaszczepić się, 
zachęcić innych do szczepienia, 
przestrzegać zaleceń sanitar-
nych i zwracać uwagę na zacho-
wanie innych w tym zakresie. 
To jest oczywiście ważne dla 
każdej osoby indywidualnie, ale 
ma też fundamentalne znacze-
nie społeczne, bo nikt z nas nie 
żyje przecież w jakiejś izolowa-
nej przestrzeni. W tym miejscu 
trzeba raz jeszcze podziękować 
mieszkańcom naszego miasta 
za zrozumienie wagi indywidu-
alnych zachowań, także z punk-
tu widzenia wspólnoty, jaką 
wszyscy stanowimy. Mam tu 

na myśli dosyć wysoki stopień 
zaszczepienia mieszkańców 
Piastowa, który w tych dniach 
przekroczył wartość 68,4% jeśli 
chodzi o osoby w pełni zaszcze-
pione i 71,1 % min. jedną daw-
ką. Daje to nam niezmiennie od 
wielu miesięcy, wysokie miejsce 
wśród wszystkich polskich gmin, 
obecnie 19. Ten wysoki współ-
czynnik dotyczy, co warto szcze-
gólnie podkreślić, wszystkich 
grup wiekowych mieszkańców 
Piastowa. Natomiast jeśli chodzi 
o wzrost cen, szczególnie ener-
gii, to chciałbym poinformować, 
że Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje już usługę 
wsparcia w zakresie dodatku 
osłonowego dla uprawnionych 
do jego otrzymania. Jak wiado-
mo, dodatek został wprowadzo-
ny w ramach Rządowej Tarczy 
Antyinflacyjnej, w celu zrekom-
pensowania wzrostu kosztów 
energii elektrycznej, cen gazu 
i  żywności. Wsparciem zostaną 
objęte gospodarstwa domowe, 
których przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają: 2100 
zł w gospodarstwach jednooso-
bowych lub 1500 zł na osobę 
w  gospodarstwach wielooso-
bowych. Formularz wniosków 
dostępny jest na stronie inter-
netowej miasta (www.piastow.
pl) i można go składać w siedzi-
bie MOPS w dowolnym termi-

nie, ale do 31 października br. 
Bliższych informacji udzielają 
pracownicy ośrodka pod nr tele-
fonów: 533373710 i 509454910. 
Chciałbym też poinformować, 
że na mocy zawartych w ub. 
roku umów z PGNiG i PGE Obrót 
w  ramach udziału miasta Pia-
stowa w grupie zakupowej MAE, 
wszystkie nasze instytucje pu-
bliczne mają zagwarantowane 
stałe ceny energii elektrycznej 
(do końca 2023 roku) i gazu (do 
końca 2022 roku). To już kolej-
na w ostatnich latach umowa 
gwarantująca zakup energii na 
korzystnych i stałych dla mia-
sta warunkach, co szczególnie 
w  tym czasie nabiera dużego 
znaczenia.

CP: Jakie zadania zaplanowa-
ne zostały w tegorocznym bu-
dżecie miasta?

GS: Tak jak co roku, uchwała 
budżetowa zabezpiecza potrze-
by miasta, zarówno w zakresie 
bieżących kosztów realizacji 
zadań wynikających z wszelkie-
go rodzaju ustaw dotyczących 
samorządu, jak i środków prze-
znaczonych na kontynuowane 
lub nowe zadania inwestycyjne. 
W tegorocznym budżecie, znacz-
nie ograniczonym w stosunku 
do naszych potrzeb, zaplanowa-
ne zostały - na razie ostrożnie 
- tylko wydatki na zadania inwe-
stycyjne, które już się rozpoczęły 
i te, na które zawarliśmy umowy 
w ostatnim czasie. Te kontynu-
owane są dobrze znane, bo już 
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kilkakrotnie o nich rozmawiali-
śmy. Mamy zaplanowane inwe-
stycje drogowe m.in. na ul. Ja-
śminowej, Żbikowskiej, Brandta, 
Wysockiego i infrastrukturalne, 
jak np. budowa długo oczeki-
wanego wodociągu w ul. Dwor-
cowej. Trwają prace projektowe 
związane z budową ulic, m.in.: 
Skargi i Siemiradzkiego, Pade-
rewskiego, Szarych Szeregów. 
Czekamy na decyzje w sprawie 
budowy ul. Barcewicza i  Prze-
rwy-Tetmajera oraz remontu ul. 
Ogińskiego. Mam nadzieję, że 
w ciągu roku znajdą się środki 
na realizację przynajmniej kilku 
z  nich. Oczywiście jak zwykle 
skupiamy uwagę na poszukiwa-
niu możliwości dofinansowania 
inwestycji spoza budżetu mia-
sta, poprzez dotacje i fundusze 
celowe. Przygotowujemy już 
wnioski do Programu Inwestycji 
Strategicznych w trwającym wła-
śnie naborze do drugiej edycji 
tego programu.

CP: Jednym z priorytetów 
rozwojowych Piastowa od kilku 
lat są działania w zakresie klima-
tu i energii. Czy rok 2022 przy-
niesie coś nowego?

GS: Tak, nawet już przyniósł. 
Wyłoniliśmy właśnie firmę, która 
realizować będzie zadania inży-
niera kontraktu w zakresie pro-
jektu geotermalnego. Chcemy 
jak najszybciej ogłosić przetarg 
na wyłonienie wykonawcy od-
wiertu na głębokość blisko 2 km. 
Realizacja tego projektu, na któ-

ry otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z NFOŚiGW, przyniesie - nie 
wątpię w to - wielorakie korzyści 
naszemu miastu. A głównym ce-
lem jest dostęp do własnego, od-
nawialnego źródła ciepła. Łatwo 
sobie wyobrazić, jakiego znacze-
nia nabiera to działanie w kon-
tekście obecnej sytuacji. Drugi 
duży, choć nie taką skalę, projekt 
to rozbudowa zielono-niebieskiej 
infrastruktury w naszym mieście. 
Przystąpiliśmy do opracowania 
założeń realizacyjnych i okre-
ślenia konkretnych lokalizacji 
wskazanych w projekcie obiek-
tów. Wkrótce ogłosimy przetarg 
na wykonanie kompleksowego 
projektu całego, złożonego z wie-
lu elementów przedsięwzięcia. 
Trzecie wydarzenie z  zakresu 
działań proenergetycznych to 
uruchomienie centrum zarzą-
dzania energią, co nastąpiło na 
początku stycznia. Mieści się ono 
w  budynku MOSiR i właśnie ten 
budynek oraz sąsiadujące z  nim 
budynki Urzędu Miejskiego i LO 
im. A. Mickiewicza są przedmio-
tem stałej analizy dokonywanej 
pod kątem zużycia energii. To 
pierwszy etap tego działania, 
zmierzającego do ogranicze-
nia zużycia energii w obiektach 
i  przestrzeni publicznej. Już 
wkrótce przedmiotem analizy 
dokonywanej w centrum staną 
się także inne obiekty użytecz-
ności publicznej oraz oświetlenie 
uliczne i parkowe.

reklama
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SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

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

tel: 572 338 308
NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

Repertuar kina Baśń
Diuna
USA | l. 13+

28.01.2022 r.
29.01.2022 r.
30.01.2022 r.

18:00
18:00
17:00

155 
min.

O czym dzisiaj marzą zwierzęta
USA | b/o dubbing

04-06.02.2022 r. 17:00 90 
min.

Koniec świata czyli kogel mogel 4
PL | l. 15+

04-06.02.2022 r. 19:00 96 
min.

Misiek: ekipa na wakacjach
USA | b/o dubbing

11-13.02.2022 r. 17:00 89 
min.

Licorice pizza
USA | l 15+

11-13.02.2022 r. 19:00 133 
min.

Nędzarz i madame
PL | l 12+

18-20.02.2022 r. 16:30 121 
min.

Gierek
PL | l 15+

18-20.02.2022 r. 19:00 140 
min.

W 80 dni dookoła świata
USA | b/o dubbing

25-27.02.2022 r. 17:00 82 
min.
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promocja

When you make a decision to learn a foreign language, you 
can find yourself looking for a ‘all-in-one’ ultimate solution. An 
approach that will cover all of the language learning ins and 
outs. 

Kiedy zdecydujesz się uczyć języka, powinniście poszukać 
rozwiązania, które mieści w sobie wszystkie nowoczesne 
sposoby nauki.

Native School 

The big, obvious advantage of 
having native speakers as teachers 
is that they know the language. They 
can speak it fluently, but, more than 
that, they are usually able to model 
its use in a particularly natural way.

To oczywiste, że najlepsi do na-
uki języka są native speakerzy. Ci, 
którzy wychowali się, mówią i my-
ślą w języku którego chcesz się na-
uczyć. Mówią płynnie, naturalnie 
i swobodnie. Znają powiedzenia, 
zwroty i żarty. Uczą tego, czym 
sami żyją.

That depth of knowledge of the 
language, and the high level of com-
petence, can be useful to the English 
learner. 

Dlatego ta najgłębsza zna-
jomość języka i wysoki poziom 
kompetencji są najlepsze dla osób 
uczących się języków obcych.

If you’re learning English becau-
se you’re curious about the culture 
of English-speaking places, actually 
meeting someone from those places 
may be a really interesting and use-
ful experience for you.

Jeśli uczysz się angielskiego nie 
tylko dlatego, że potrzebujesz go 
w pracy czy w szkole, ale chciała-
byś też poznać kulturę, styl i spo-
sób życia krajów anglojęzycznych 
- praca z native speakerem jest 
właśnie dla ciebie. To nie tylko na-
uka. To doświadczanie kraju, jego 
kultury i sposobu życia.

One of the things that might suit 
you is learning a language with na-
tive speakers. But is that really that 

beneficial? Let’s figure that out.

Tylko czy to naprawdę ma sens 
i czy ci się to opłaci?

1. Learn correct pronunciation & 
improve your accent

First and foremost, when you 
learn a language with a native spe-
aker — you hear how foreign words 
are pronounced correctly. There-
fore, you will already have a boost 
from the start compared to those le-
arning language with someone who 
is not native. 

1. Poprawna wymowa i akcent

Kiedy uczysz się języka z nati-
ve speakerem od razu zauważysz, 
jak poprawnie i dokładnie wyma-
wia obce słowa. Dlatego od razu 
będziesz mieć przewagę nad oso-
bami, które uczą się od kogoś kto 
też nauczył się tego języka. To jak 
kopia kopii. Nigdy nie będzie tak 
dobra jak oryginał.

Remember how English lan-
guage sounds to foreigners when 
they’re taught by non-native people 
— the room for pronunciation mi-
stakes is just too big.

Ever tried to learn Chinese? Tha-
t’s a tough one. Everyone knows that 
every word in Chinese has a specific 
tone that affects the meaning of it. 
That’s the case when you just have 
no other choice other than practice 
language with native speakers.

Gdy angielskiego uczą ludzie, 
którzy najpierw sami musieli się 
go nauczyć - jest ryzyko, że w wy-
mowie pojawi się zbyt dużo błę-

Ayla i Mariusz Gruca

Założyciele szkoły językowej Native School

Native School
Kuźnia Piastowska
ul. R. W. Pileckiego 2,
05-820, Piastów

biuro@nativeschool.pl
+48 537 844 765
biuro@nativeschool.pl
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dów.
Myślałaś kiedyś nad nauką 

chińskiego? Jest bardzo trudny. 
Także dlatego, że każde słowo 
w tym języku ma swój specyficzny 
ton. To od niego zależy znaczenie. 
Dlatego w nauce języków tak waż-
na jest nauka od native speake-
rów.

Próbowałeś kiedyś nauczyć się 
chińskiego? To trudne. Każdy wie, 
że każde słowo w języku chińskim 
ma specyficzny ton, który wpływa 
na jego znaczenie. Dzieje się tak, 
gdy po prostu nie masz innego 
wyjścia, niż ćwiczenie języka z na-
tive speakerami.

2. Learn more about foreign cul-
ture

This is priceless. When you le-
arn a foreign language with a na-
tive speaker, you not only dig into 
grammar or speaking, you dive 
deeper into the culture of his or 
her country. 

2. Poznaj kulturę

Gramatyki angielskiego mo-
żesz nauczyć się z książek. Wymo-
wy z Youtube albo Netflixa. Ale au-
tentycznej kultury nie poznasz bez 
rozmowy z żywym człowiekiem. 
To bezcenne. Kiedy uczysz się ję-
zyka obcego z native speakerem, 
nie tylko poznasz gramatykę czy 
odpowiednią wymowę, ale także 
zagłębisz się w kulturę jego kraju.

And that’s the context that you 
may need to understand and ‘feel’ 
that language better. Understanding 
a foreign culture is key to making 
your language learning not just pro-
ductive, but fun and informative. 

With this baggage, you’ll be able 
to understand idioms and cultural 
references that a regular student will 
struggle with. It’s like being a tourist, 
but having a real local guiding you 
through the city’s hidden gems and 
go-to spots.

To warunek, który jest potrzeb-
ny, żeby lepiej zrozumieć, a przede 
wszystkim POCZUĆ obcy język. 
Zrozumienie kultury jest kluczem 
do jego nauki. Dzięki niej praca 
jest nie tylko produktywna, ale 
także przyjemna i pouczająca.

Bagaż doświadczeń i wychowa-
nia native speakera pozwoli ci zro-
zumieć idiomy i konteksty kulturo-
we, z którymi zmaga się przeciętny 
człowiek uczący się angielskiego.

To jakbyś pojechał zwiedzać 
kraj - sam, z drukowanym prze-
wodnikiem, albo mając za prze-
wodnika mieszkańca, który zabie-
rze cię w najbardziej fascynujące 
miejsca i do najsmaczniejszych 
knajpek.

3. Prepare for the travel & see the 
world

Talk to native speakers, and you 
will be prepared for any internatio-
nal trip. Communicating with the 
locals, making sure that you under-
stand the signs and restaurant me-
nus — isn’t that a key to a safe and 
sound travel experience?

When you learn a language 
with a native speaker, you open 
yourself up to new travel oppor-
tunities. You can participate in vo-
lunteering programs around the 
world or simply pay a visit to the 
country you always dreamed of 
and leave that lame ‘tourist voca-
bulary’ at home.

3. Podróżuj i zwiedzaj

Spotkania z native speakera-
mi przygotują cię na każdą mię-
dzynarodową podróż. Rozmowa 
z  mieszkańcami? Zamawianie 
w  restauracji? Załatwianie nocle-
gu? To wszystko klucz do bezpiecz-
nej i wygodnej podróży. Wręczy ci 
go native speaker.

Ucząc się od native speakera 
otwierasz się na inne doznania 
z  podróżowania. Jeśli zechcesz 
możesz wziąć udział w wolontaria-
cie na całym świecie, albo po pro-
stu pojechać do kraju, o którym 
zawsze marzyłaś.

Summing things up

When it comes to complicated 
languages like Chinese, English, or 
German — learn them with a native 
speaker to achieve real results.

It allows you to work on your 
pronunciation, dive deeper into the-
ir culture and understand complica-
ted references or idioms. 

Plus, it’s just a really fun way to 
learn. It’s a win-win. 

Podsumowując
Ucząc się trudnych języków, ta-

kich jak chiński, angielski czy nie-
miecki — rób to z native speake-
rem. Dzięki temu języka nauczysz 
się szybciej i będziesz rozumieć 
więcej.

Native speaker popracuje nad 
twoją wymową, pozwoli ci lepiej 
poznać kulturę i zrozumieć skom-
plikowane odniesienia kulturowe 
lub idiomy.

Poza tym to po prostu napraw-
dę fajny sposób na naukę. Obie 
strony wygrywają.
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Sprawiedliwi z Piastowa 
 Żydzi, w zbrodniczych planach niemieckich, byli od samego początku ska-
zani na zagładę. Realizację tego celu na ziemiach polskich Niemcy podjęli już 
od początku wojny, jeszcze zanim zaczęli organizować pierwsze getta dla nich 
przeznaczone. Na terenie Generalnej Guberni od 15 października 1941 roku 
obowiązywało rozporządzenie gubernatora Hansa Franka mające na celu cał-
kowitą izolację Żydów i wskazując najsurowsze kary za złamanie jego zaka-
zów. 
 Dokument nie pozostawiał wątpliwości, co do konsekwencji dla osób nio-
sących Żydom pomoc:

1. Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają 
karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie 
dają kryjówkę. 

2. Podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany 
karany będzie jak czyn dokonany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie 
więzienie lub więzienie. 

3. Zawyrokowanie następuje przez Sądy Specjalne.

 Gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer 10 listopada tego sa-
mego roku doprecyzował, że karze śmierci podlegał będzie każdy, kto udzieli 
Żydom jakiejkolwiek pomocy, nie tylko dając im schronienie. Kilka miesięcy 
później Niemcy rozpoczęli akcję systemowej zagłady Żydów nazwanej „Aktion 
Reinhardt”, której złowrogim symbolem stały się obozy śmierci z największym 
z nich - w Treblince. Pomimo groźby śmierci w wielu miejscach organizowana 
była akcja pomocy Żydom, powołano nawet w tym celu specjalną organizację 
o nazwie „Żegota”. Także wśród mieszkańców Piastowa znalazły się osoby ra-
tujące Żydów. Jedną z nich była siostra Stefania Miaśkiewicz ze zgromadzenia 
Franciszkanek Rodziny Maryi, która na polecenie swojej przełożonej general-
nej s. Matyldy Getter, zajmowała się szukaniem bezpiecznego schronienia dla 
Żydów (najczęściej dzieci), których udało się wydostać z warszawskiego get-
ta. Jednym z takich schronień było mieszkanie matki siostry Stefanii, przy ul. 
H. Sienkiewicza. W innym miejscu Piastowa, przy ul. M. Reja znajdował się dom 
Państwa Grabowskich. Tutaj znalazła bezpieczne miejsce pobytu żona, córka 
i wnuczka Jakuba Mortkowicza. Jedna z córek gospodarzy, Irena Grabowska, 
kurierka „Zagrody” AK, zajmowała się organizacją pomocy dla poszukiwanych 
przez Niemców Polaków i Żydów organizując dla nich fałszywe dokumenty 

i bezpieczne schronienie. Ukrywającym 
się Żydom udzielili pomocy także Pań-
stwo Helena, Antoni i Sławomir Michal-
scy mieszkający przy ul. J. Sowińskiego, 
Józefa Dąbrowska (ul. M. Kopernika), 
Paulina Licińska i Henryka Gorzkowska 
(ul. A. Mickiewicza). Inne adresy, pod 
którymi osoby pochodzenia żydowskie-
go znalazły bezpieczne schronienie to 
m.in. ul. A. Asnyka i J. Styki. Większość 
wspomnianych osób zostało po wojnie 
odznaczonych Medalem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata.

Helena Michalska Antoni Michalski s. Stefania Miaśkiewicz Paulina Licińska

Ocalały z Treblinki
Jachiel Rajchman

 Głównym miejscem niemieckiej ekster-
minacji ludności żydowskiej był obóz za-
głady w Treblince. Nie jest znana dokładna 
liczba ofiar, ale z pewnością jest ich wiele 
setek tysięcy. W drugim roku istnienia obo-
zu, 2  sierpnia 1943 wybuchło w  nim po-
wstanie. Po krótkiej walce z  załogą obozu 
kilkuset więźniom udało się uciec, a obóz 
podpalono. Niestety, wielu uciekinierów 
wpadło w niemiecką obławę i zostało 
zamordowanych. Nielicznym udało się 
przeżyć i już po wojnie stali się ważnymi 
świadkami niemieckich zbrodni, nagłaśniając je i dając własne świadectwo 
na procesach funkcjonariuszy załóg obozów zagłady. Jednym z ocalonych 
był Jechiel Rajchman. W wydanych po wojnie wspomnieniach pt. „Ocala-
łem z Treblinki” zawarł wstrząsający opis rzeczywistości obozowej opisując 
własną historię, historię zagłady najbliższych i wielu innych osób, z który-
mi zetknął się w różnych miejscach żydowskiej katorgi. Ostatni fragment 
wspomnień stanowi opis kilkutygodniowej tułaczki w nieznane po ucieczce 
z Treblinki – ciągłym strachu, napięciu i zagrożeniu. Udało mu się znaleźć 
w końcu bezpieczne schronienie, skąd wyruszył w kierunku Warszawy. Swo-
je wspomnienia kończy następująco: „Co wieczór przychodzę do tych dobrych 
ludzi pod dom, a oni dają mi jedzenie przez okno. Jednak pewnego dnia przy-
bywa właściciel stodoły i wrzuca zboże. Mam wrażenie, że mnie zobaczył, więc 
postanawiam opuścić kryjówkę i dostać się za wszelką cenę do Warszawy. (…) 
Droga jest trudna, ponieważ w pociągach jest wielu kontrolujących żandarmów. 
Udaje mi się jednak bez kłopotu dotrzeć do Warszawy, a potem do Piastowa, 
gdzie mieszka mój polski przyjaciel, Jarosz. W pierwszej chwili nie poznaje mnie 
i chce mi dać pięć złotych jałmużny. Później, gdy już wie, kim jestem, cieszy się 
ze spotkania i udziela mi pierwszej pomocy. Załatwia mi też aryjskie papiery. 
Po kilkudniowym odpoczynku u niego załamuję się całkowicie duchowo i fizycz-
nie. Tracę apetyt i dochodzę do przekonania, że nie powinienem żyć po tym, 
co widziałem i przeżyłem. Moi przyjaciele pilnują mnie i starają się przekonać, 
że takich świadków jak ja pozostało przy życiu niewielu i muszę żyć po to, żeby 
o wszystkim opowiedzieć.”

Czas bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939-1945
część II.
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Niezwykły świadek 
zbrodni niemieckich
Franciszek Ząbecki

 W listopadzie 1953 roku zamieszkał z rodziną w Piastowie Fran-
ciszek Ząbecki. Mieszkał tu do śmierci w 1987 roku. Był żołnierzem 
Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku, jeńcem 
sowieckim i niemieckim. Po powrocie z robót przymusowych na 
terenie Niemiec podjął w 1941 roku pracę na kolei jako dyżurny 
ruchu na małej i mało znanej wówczas stacji kolejowej Treblinka. 
Został żołnierzem Armii Krajowej ps. „Dawny” z przynależnością do 
8 Brygady Kolejowej AK. Otrzymał zadanie obserwacji niemieckich 
transportów wojskowych, a po utworzeniu w Treblince początko-
wo obozu pracy, a potem obozu zagłady, transportów z więźnia-
mi. Informacje przekazywane przez F. Ząbeckiego  stanowiły cenne 
źródło raportów sporządzanych przez AK i alarmujących o dokony-
wanych zbrodniach na ludności żydowskiej. W 1977 roku w wydaw-
nictwie PAX ukazała się książka ze wspomnieniami Franciszka Zą-
beckiego. Pod niewiele mówiącym tytułem „Wspomnienia dawne 
i nowe” na zaledwie 150 stronach autor precyzyjnie opisał wszyst-
ko, czego był świadkiem w tragicznym czasie istnienia obozu za-
głady w Treblince. Niezwykle cennym uzupełnieniem wspomnień 
z lat wojny są refleksje z powojennych procesów zbrodniarzy wo-
jennych z Treblinki, w których Franciszek Ząbecki uczestniczył jako 
ważny świadek.  
 Franciszek Ząbecki jako pierwszy oszacował skalę zbrodni nie-
mieckich dokonanych na Żydach w Treblince. Na podstawie swo-
ich notatek podał liczbę 1 200 000 ofiar przywiezionych do obozu 
w transportach śmierci. Wg różnych szacunków przyjmuje się na 
ogół, że ta liczba jest mniejsza, ale całkowicie wiarygodnych danych 
oficjalnie nie podaje się. 19 stycznia 1965 roku w sądzie w Dussel-
dorfie autor zeznawał jako świadek oskarżenia. „Wiedziałem, że za 
chwilę będę zarzucany pytaniami obrońców oskarżonych SS-manów 
i że znajdę się pod ostrzałem pytań Sądu skierowanych do mnie jako 

Gdy wybiła godzina „W”
 Na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego wśród  
mieszkańców stolicy i okolicznych miejscowości panował nastrój 
oczekiwania na rozpoczęcie walk z Niemcami. Dynamicznie zmie-
niająca się sytuacja na froncie pod Warszawą niosła nadzieję na ry-
chły odwrót wojsk niemieckich, a więc dawała także realne szanse 
powodzenia powstania w stolicy. Walka o jej uwolnienie z rąk nie-
mieckiego okupanta miała stać się najważniejszym wydarzeniem 
planu „Burza” przyjętego przez dowództwo Armii Krajowej i reali-
zowanego już od kilku miesięcy na terenach wschodnich przedwo-
jennej RP. Tak opisuje sytuację z końca lipca 1944 roku Zdzisław 
Zaborski, historyk i były żołnierz Obwodu „Obroża” AK VI Rejonu 
„Helenów”, obejmującego swoim zasięgiem m. in. Piastów.
 „VI Rejon o kryptonimie „Helenów” w 1944 roku liczył 2000 żoł-
nierzy i oficerów, dobrze zorganizowanych i przeszkolonych oraz 
600 ludzi w pomocniczych służbach, takich jak Wojskowa Służba 
Kobiet, Wojskowa Służba Ochrony Powstania i Kadra Obywatelska.  
Żenująco nikłą była ilość broni, dysponowanej przez rejon, której 
część, w tym broń ciężką, przekazano przed samym powstaniem    
do Obwodu „Obroży” do Warszawy.
 Zadaniem postawionym VI Rejonowi (kryptonim „Helenów”– VII 
Obwód „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK) na wypadek wybuchu 
powstania było opanowanie terenu miast: Pruszkowa, Piastowa, 
Ursusa i Raszyna oraz zamknięcie od północnego-zachodu dostę-
pu do Stolicy przez opanowanie stacji kolejowych i dróg kołowych. 
(…)
 Niespodziewanie w czwartek 27 lipca, na linii kolejowej od 
Pruszkowa do Grodziska, rozpoczął się wyładunek dywizji spado-
chronowo-pancernej „Hermann Goering”. Czołgi i samochody wy-
pełniły place, parki i drogi naszego rejonu, otaczając je zasiekami 
i posterunkami z bronią maszynową. Sytuacja wojskowa zmieniła 
się diametralnie, a zadania bojowe, postawione uprzednio oddzia-

do jedynego w tym dniu na Sali rozpraw świadka zbrodni powołanego przez oskarżyciela. 
Przeżycie niezwykłe, jedyne w życiu, udział w międzynarodowym procesie nie tylko kar-
nym, ale i politycznym. Czułem na sobie spojrzenia wszystkich obecnych. Wejście moje 
na salę wywołało zaciekawienie, a kilka osób nawet wstało, aby mi się lepiej przyjrzeć. 
Spojrzałem w stronę oskarżonych. Zauważyłem ich wzrok skierowany na mnie. Ja rów-
nież chciałem rozpoznać ich twarze, lecz stwierdziłem z rozpaczą, że po tylu latach mam 
wielkie trudności w rozpoznawaniu oskarżonych (…) Na pytanie Sądu odkąd pracowałem 
w Treblince, jak długo i co tam robiłem – odpowiedziałem: - W Treblince na stacji kolejowej 
pracowałem jako dyżurny ruchu od 22 maja 1941 r., to jest przed napaścią Niemców na 
Związek Radziecki, do momentu klęski wojsk niemieckich. Następnie sędzia kazał wstać 
wszystkim oskarżonym. Oskarżeni wstali. I oto zobaczyłem przede mną dziesięciu opraw-
ców spod znaku trupiej główki i na moment wzdrygnąłem się: z odległych lat przywołałem 
wspomnienia, zobaczyłem i usłyszałem przeraźliwe wrzaski i jęki mordowanych w bestial-
ski sposób niewinnych ludzi na stacji Treblinka. Czyż przed kilkunastu laty takie spotkanie 
mógł ktoś przewidzieć? Było to wprost nie do pomyślenia, a jednak rzeczywistość przerasta 
wyobraźnię”.

łom AK, stały się niewykonalne. W piątek 28 lipca zarządzono stan gotowości bojowej, 
który miał trwać 48 godzin. Rozkaz wyznaczający godzinę „W”, to jest rozpoczęcie wal-
ki w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00, dotarł z Warszawy do rąk komendanta VI Rejonu 
o godzinie 15.00 (…) 
 Obecność tak dużych sił niemieckich w Pruszkowie, Piastowie i Ursusie związa-
na była z instalacją stanowisk dowodzenia 9 armii niemieckiej gen. von Vormanna, 
o czym informuje dziennik wojenny tej jednostki 25 lipca 1944 r. „Armia uruchomiła 
dziś nowe stanowisko w m. Pruszków-Piastów”.  Żołnierze AK z Piastowa, Pruszkowa 
i Ursusa znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji wobec  silnej koncentracji wojsk nie-
mieckich na tym terenie, a także w pobliskich Pęcicach – co miało wkrótce przynieść 
tragiczne skutki. W samym Pruszkowie stacjonowało ponad 3 tys. żołnierzy Wehr-
machtu, kilkadziesiąt czołgów, pluton żandarmerii polowej, pluton „Rohrschutzu”, ok. 
300 uzbrojonych kolejarzy i dodatkowa  kompania piechoty. 
 A jak wyglądała sytuacja w Piastowie? W książce „Trwaliśmy przy Tobie, Warsza-
wo” znajdujemy taki jej opis: „Na terenie Piastowa w dniach 27-30 lipca ulokowała się 
Wschodnio-Pruska 19 Dywizja Pancerna, zajmując wolna przestrzeń w rejonie obec-
nych ulic Kasprowicza i Godebskiego, zabierając 4 domy dla sztabu dywizji. Dojścia 
zamknięto kozłami z drutu kolczastego. W okolicy pozajmowano kwatery w gospo-
darstwach, na podwórzach i ulicach stanęły czołgi i samochody pancerne. Jak ocenia-
no, był to co najmniej batalion czołgów (ok. 60 wozów pancernych) oraz samochodów 
wspomagających. We wschodniej części Piastowa, wzdłuż obecnej ulicy Godebskiego 
na polach Makowskiego i Sandomierskiego, urządzono lotnisko polowe, na którym 
bazowały dwa samoloty obserwacyjno-łącznikowe typu „Storch”. Obsługa lotniska 

i drużyna osłony ulokowała się w zabudowaniach przy ulicy 
Królewskiej (rozpoznanie dowódcy 7 kompanii – relacja J. Sa-
dowskiego z lipca 1970 r. Wg tej relacji w sztabie urzędował 
niemiecki dowódca w stopniu generała). Oczywiście Piastów 
miał również swoją 12-osobową placówkę żandarmerii polo-
wej z siedzibą przy ul. Dworcowej 15, nad biurem Spółdzielni 
„Społem” oraz 3-osobowy oddział dywizyjnego gestapo przy 
ul. Tetmajera 5. Powstanie wybuchło w Warszawie 1 sierpnia 
o godz. 17.00. Już po rozpoczęciu walk w stolicy żołnierze Rejo-
nu Helenów zgodnie z rozkazami podejmowali próby koncen-
tracji, praktycznie niewykonalne w opisanej sytuacji 

Franciszek Ząbecki na stacji kolejowej w Treblince 
(pierwszy po prawej)

Płonący obóz w Treblince, 2 sierpnia 1943 roku
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 2 sierpnia wczesnym rankiem powstańcy ze zgrupowania ppłka Mieczysława So-
kołowskiego „Grzymały” po wycofaniu z Ochoty podjęli próbę przedostania się do 
Lasów Sękocińskich. Droga wiodła przez Pęcice, gdzie stoczyli krwawą bitwę z Niem-
cami, którzy stacjonowali w pobliskim pałacu.  W tym samym czasie w rejonie walk 
pojawiła się grupa łączników z Piastowa, którzy wzięli udział w bitwie. Poległo w niej 
31 powstańców. Wziętych do niewoli 60 jeńców Niemcy rozstrzelali tego samego dnia 
wieczorem. W zbiorowej mogile-mauzoleum w Pęcicach wraz ze swoimi towarzysza-
mi broni spoczywają polegli w bitwie i zamordowani 2 sierpnia 1944 roku powstańcy 
- mieszkańcy Piastowa:

Hanna Krystyna Mużecka „Walka”,  łączniczka i sanitariuszka WSK - lat 36
Żołnierze 1752 plutonu łączności  7 kompanii „Jowisz” VII Obwodu „Obroża” AK:
strz. Bogdan Bednarczyk „Bogdaniec” - lat 17
strz. Franciszek Napiecek „Franko” - lat 17
strz. Tadeusz Pietraszkiewicz „Soplica” - lat 16
strz. Ryszard Sikorski „Rysiek” - lat 18
strz. Wiesław Andrzej Radke „Wiesiek” - lat 16
strz. Janusz Rudnicki-Oleszczyc „Orzeł” - lat 20
strz. Zbigniew Urbanek „Tadek” - lat 16

Dwa dni po bitwie pęcickiej, 4 sierpnia 1944 roku, w potyczce z Niemcami na szosie 
Warszawskiej w centrum Piastowa poległ 18-letni kpr. pchr. Janusz Świerczewski „Ra-
wicz”, dowódca plutonu do zadań specjalnych 7 kompanii „Jowisz” z Piastowa.

6 sierpnia 1944
 Niemieckie władze Pruszkowa wzywają kierownictwo Rady Głównej Opiekuńczej 
z jej przewodniczącym księdzem Edwardem Tyszką i komunikują o utworzeniu na 
terenie warsztatów kolejowych obozu przejściowego dla ludności Warszawy – Durch-
gangslager 121. Informują ponadto, że nie są w stanie zapewnić wypędzonym żyw-
ności, lekarstw i środków higieny i dlatego polecają, by zajęła się tym RGO. Tego dnia 
(niedziela) w okolicznych kościołach księża apelują o pomoc dla wysiedlonych miesz-
kańców Warszawy. Na terenie obozu Dulag 121 przeznaczono dla kolejnych transpor-
tów ludności 9 hal fabrycznych, oddzielonych od siebie zasiekami z drutu kolczastego 
i nadzorowanych przez posterunki niemieckie. Pomocą wypędzonym mieszkańcom 
Warszawy służy tylko polski personel zorganizowany przez RGO, niestety nieliczny 
i niewystarczający dla wielu tysięcy osób przebywających każdego dnia w obozie.

Hanna Krystyna Mużecka ps. „Walka” 
1908-1944

ur. 25 września 1908 roku, należała do Woj-
skowej Służby Kobiet, od 1943 roku łącznicz-
ka podrejonu”Jowisz” VI Rejonu „Helenów” 
VII Obwodu „Obroża”. Rozstrzelana przez 
Niemców 2 sierpnia 1944 roku w Pęcicach.

Z pomocą mieszkańcom 
walczącej Stolicy
 Wobec braku możliwości włączenia się do walki zbrojnej na tere-
nie Piastowa działające tu struktury Polskiego Państwa Podziemne-
go już w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku podjęły zadanie orga-
nizacji pomocy dla opuszczających stolicę jej mieszkańców. Potem, 
gdy 6 sierpnia Niemcy uruchomili na terenie zakładów kolejowych 
w  Pruszkowie obóz Dulag 121   dla wypędzonych z Warszawy jej 
mieszkańców w akcję solidarnej pomocy włączyli się spontanicznie 
mieszkańcy Piastowa. Pierwszy transport ocalałych z rzezi na Woli 
mieszkańców walczącej stolicy, który przeszedł do pruszkowskiego 
obozu przez Piastów wczesnym rankiem 7 sierpnia przedstawiał 
wstrząsający widok. Była to długa kolumna blisko czterech tysięcy 
wynędzniałych, głodnych i przerażonych kobiet, dzieci i starców. 
Tylko im niemieccy zbrodniarze darowali życie – wszyscy mężczyźni  
byli nadal mordowani. Współczucie i solidarność z udręczonymi wy-
zwoliły w mieszkańcach Piastowa chęć pomocy i natychmiastowego 
działania. Skala okazywanej  pomocy była bardzo duża. Począwszy 
od prób ratowania poszczególnych osób z podążających do obozu 
Dulag 121 eskortowanych przez Niemców kolumn pieszych, poprzez 
podawanie im pożywienia w drodze – początkowo wzdłuż trasy prze-
marszu, czyli biegnącej przez środek Piastowa szosy warszawskiej, 
potem także na peronach stacji kolejowej. Dla tych, których udało się 
jakoś wyciągnąć z kolumny wypędzonych organizowano pomoc le-
karską i bezpieczne tymczasowe schronienie, a potem organizowa-
no podróż do dalszych miejscowości, bo miejsca w Piastowie wkrót-
ce zaczęło brakować. Gdy mijały kolejne dni i tygodnie powstania, 
a sytuacja w Warszawie stawała się coraz trudniejsza w Piastowie 
znalazły miejsce szpitale dla ewakuowanych  ze stolicy chorych. Były 
to: szpital na terenie zakładów „Tudor” przy ul. Warszawskiej i szpital 
w budynku szkolnym przy ul. 11 Listopada. Pierwszy z nich został  
zorganizowany we wrześniu 1944 roku i był przeznaczony dla cięż-
ko chorych warszawiaków z transportów do obozu pruszkowskiego 
oraz dla ewakuowanych rannych z Warszawy po upadku Powstania, 
ze szpitali z ul. Wspólnej 27, Mokotowskiej 55 oraz ze Szpitala Za-
kaźnego przy ul. Chocimskiej 5. Szpital w Zakładach „Tudor” dyspo-
nował kilkudziesięcioma łóżkami, udzielił pomocy ok. 800 osobom. 
Drugi szpital  powstał w niewykończonym budynku szkolnym. Przy-
wieziono tu m.in. chorych ze Szpitala Dzieciątka Jezus. W szpitalu 
brakowało miejsca na większą liczbę łóżek, działał w bardzo ciężkich 
warunkach. Przyjął około. 300 chorych. Funkcjonował do grudnia 
1944 roku. Przez cały czas powstania działały też w Piastowie punkt 
ambulatoryjny w Ośrodku Zdrowia przy ul. Bohaterów Wolności 17 
i prowizoryczny oddział położniczy, w którym przyszło na świat około 
dwadzieściorga dzieci.
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Tędy przeszła Warszawa
Relacje świadków

Por. Zdzisław Zaborski
Uczestnik Powstania Warszawskiego
historyk i autor książek o Powstaniu Warszawskim.

 W pierwszym transporcie wypędzonych mieszkańców 
Woli znajduje się czternastoletnia Krysia Łabuzówna, 
moja przyszła żona, mieszkająca w 1944 roku z rodzi-
cami w domu przy ul. Karolkowej. 6 sierpnia Niemcy wy-
ganiają wszystkich na ulicę i wtedy matka Krysi dostaje 
śmiertelny postrzał. Nie wolno do niej podejść, kolumna 
ludzi rusza do kościoła św. Stanisława. Tam w nieludz-
kich warunkach stłoczeni cierpiący czekają wiele godzin. 
Wieczorem zostaje sformowana kilkutysięczna kolumna 
kobiet, dzieci i starców, która wyrusza w nieznane. Nad 
ranem po wyczerpującym marszu docierają do Piasto-
wa idąc ulicą Warszawską. U kresu wędrówki, tuż przed 

granicą Pruszkowa kolumna na chwilę zatrzymuje się. Z pobliskiego domu wybiegają dwaj 
młodzi chłopcy z wiadrami wody do picia. Wtedy starsza Pani opiekująca się Krysią prosi 
jednego z nich, by wyciągnął dziewczynkę z kolumny. Bez chwili namysłu chłopak bierze 
dziewczynę za rękę, daje jej do niesienia wiadro i szybko wyprowadza na ulicę. Kolumna 
w tym momencie rusza dalej, jeszcze chwila i oboje uchronią się w zabudowaniach. Krysia 
jest uratowana…

Stefania Malicka z d. Długoborska
Emerytowany pracownik biurowy Zakładów Kolejo-
wych w Pruszkowie

 Pamiętam jak na początku sierpnia koło naszego 
domu rodzinnego, ostatniego przed bramą do obozu 
w Pruszkowie, przechodziła pierwsza kolumna wypę-
dzonych mieszkańców Warszawy. Skrajnie wyczerpani, 
kobiety z dziećmi i starcy… Moja mama i nasze sąsiadki 
ustawiły naczynia z wodą i nagotowaną kawą wzdłuż 

szosy warszawskiej, przed domami. Dużo ludzi podchodziło, by wziąć coś do picia, a przy 
tej okazji niektórym udało się wydostać z kolumny i schronić na naszych podwórkach. 
Potem, po krótkim pobycie przeprowadzaliśmy ich pod wskazane adresy – do Piastowa, 
Pruszkowa, Ożarowa… Tak było także później, gdy docierali do nas ludzie z transportów 
kolejowych i ci, którym w jakiś sposób udało się wydostać z Dulagu. Któregoś dnia w na-
szym małym domku nocowało aż dwadzieścia osób, z których połowa to byli uratowani 
uchodźcy z Warszawy.
 Podczas tego pierwszego transportu trafiła do nas młoda kobieta w stanie skrajnego 
wyczerpania. Uciekła z kolumny i roztrzęsiona zdołała tylko krzyknąć… tam dziecko, moje 
dziecko… wskazała ręką kierunek i zemdlała. Mój brat pobiegł w stronę głębokiego rowu 
przeciwczołgowego, który Niemcy kazali wykopać w poprzek szosy i naszego ogródka. Za 
chwilę wraca… z kilkumiesięcznym dzieckiem w zawiniątku. Szczęśliwie przeżyło upadek 
bezpiecznie i po kilku dniach mój brat odprowadził ocalałych matkę i dziecko pod bez-
pieczny adres.

Władysław Babikowski
Kaletnik, emeryt

 Podczas wojny mieszkałem z rodzicami i z rodzeń-
stwem przy ul. J. Piłsudskiego. Nie było wtedy wysokich 
zabudowań od strony ul. Warszawskiej. Tylko pola i łąki. 
Pamiętam piesze transporty idące z Warszawy… Zawsze 
wychodziliśmy do tych ludzi, czasem udawało się coś 
im podać – jedzenie lub wodę do picia. To dawała nam 
mama i prosiła, żebyśmy byli ostrożni… Któregoś dnia 
stałem tam, gdzie zwykle – na rogu Warszawskiej i Bo-
haterów Wolności. Kolumna Warszawiaków zbliżała się 

do tego miejsca. Nagle kilka osób wybiegło z kolumny i zaczęło uciekać 
w stronę łąk. Niemcy z psami rzucili się w pogoń, zaczęli strzelać i zrobiło 
się zamieszanie… I wtedy zobaczyłem dorożkę, w której siedziało kilka 
osób starszych i dzieci, obładowaną różnymi tobołami. Nie namyślałem 
się, to był impuls… Złapałem za uzdę konia i z całej siły pociągnąłem 
w stronę Bohaterów Wolności. Udało się skręcić dorożkę prawie pod ką-
tem prostym – do dziś nie wiem, jak to było możliwe, byłem przecież 
zaledwie jedenastoletnim chłopcem… Pamiętam, że woźnica tej dorożki 
po chwilowym osłupieniu strzelił batem, popędził konia i szybko oddalił 
się od kolumny. Za dorożką popędziła jeszcze grupa ludzi. W tej grupie 
była kobieta z małym płaczącym dzieckiem. Ta kobieta miała na nazwi-
sko Kawa. Może miała 20 lat. Szybko znalazła opiekę wśród mieszkań-
ców. Dobrzy ludzie przyjęli ją z dzieckiem do swojego domu. Pracowała 
w jednej z piastowskich fabryk. Na stałe zamieszkała w Piastowie. Jej syn 
jak dorósł został milicjantem, był bardzo szanowany. Wielu ludziom jak 
pamiętam pomagali spontanicznie mieszkańcy Piastowa, ukrywali ich, 
żywili. Przy ul. Piłsudskiego działało RGO, które dawało ludziom schro-
nienie i pomoc.

Barbara Stanaszek z d. Olkowicz
Emerytowany pedagog,
Wychowawca wielu pokoleń młodzieży,
Piastowska harcerka

 W pamiętnych dniach sierpnia 1944 r. mój 
ojciec Antoni Olkowicz, wraz z naszymi są-
siadami, oraz mieszkańcami Piastowa wy-
chodził na szosę warszawską celem podania 
paczek z żywnością mieszkańcom Warszawy, 

pędzonym przez Niemców do obozu w Pruszkowie. W dniu 8 sierpnia 
1944 r. ojciec mój przyprowadził do naszego domu siedmioosobową ro-
dzinę p. Stokowskich, którym udało się odłączyć od transportu. Rodzina 
ta przebywała u nas przez jakiś czas, potem ruszyli w dalsza podróż 
do swoich krewnych. Nasi sąsiedzi, jednocześnie krewni p. Tkaczyko-
wie udzielili schronienia trzyosobowej rodzinie Olejarczyków. Była to 
najzwyklejsza pomoc mieszkańców Piastowa, udzielana mieszkańcom 
Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego.
 Prawdziwą bohaterką tamtych dni była moja ciotka Bronisława 
Bogucka mieszkająca w Piastowie przy ul. Poniatowskiego w budynku, 
w którym mieścił się posterunek Policji Granatowej. W swoim mieszkaniu 

ukrywała dwie kobiety, 
Żydówki, które cudem 
przeżyły zagładę Getta 
warszawskiego i wyszły 
z Powstania z ludno-
ścią cywilną. Niewątpli-
wie uratowała im życie.

Opracowano na podstawie wystawy: „Czas bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939-1945”
Organizatorem wystawy jest Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

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

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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W Piastowie jest niewie-
le drewnianych domów. Jeden 
z  nielicznych można zobaczyć 
przy ulicy Warszawskiej, niedale-
ko granicy naszego miasta. Ulica 
Warszawska nie była nigdy miej-
scem moich spacerów i zwykle 
przejeżdżałam nią tylko samo-
chodem w drodze do Ursusa. 
Dopiero nowe centrum handlo-
we, otwarte w lutym 2020 roku 
sprawiło, że wybrałam się tam na 
pieszą wycieczkę. A to dlatego, że 
z początkiem 2020 roku posta-
nowiłam (jak to z noworocznymi 
postanowieniami bywa), że po 
lekkie zakupy będę chodzić do 
sklepów piechotą. Płyta CD nie 
jest ciężka, więc dzięki mojemu 
postanowieniu i piastowskiemu 
Empikowi odkryłam ów drewnia-
ny dom. A  obok niego zupełnie 
zaskakujące w naszym klimacie 
drzewo - szarańczyn strąkowy. 
Opadłe zimą liście odsłoniły jego 
owoce. Duże, długie, brązowe 

strąki nazywane są chlebem 
świętojańskim. Szarańczyn strą-
kowy nazywany jest też drzewem 
karobowym, karobem lub cerato-
nią.

W Polsce trudno się to drze-
wo uprawia, bo wytrzymuje tylko 
niewielkie mrozy. Piastowski ka-
rob świetnie sobie jednak pora-
dził i wyrósł na potężne drzewo.

Szarańczyn strąkowy wystę-
puje bardzo licznie w rejonie 
Morza Śródziemnego i w Azji 
Mniejszej. Uprawiany jest tam od 
4000 lat do dziś. Karob rósł w wi-
szących ogrodach Semiramidy 
w Babilonie, zbudowanych na po-
lecenie króla Nabuchodonozora 
II, a znanych jako jeden z siedmiu 
cudów starożytnego świata. Na-
zywany był tam wówczas cheru-
ba, co oznaczało nadprzyrodzoną 
skrzydlatą postać.

Strąkami szarańczynu w  cza-
sach biblijnych karmiono zwie-
rzęta. Syn marnotrawny ze zna-

nej przypowieści biblijnej, po 
roztrwonieniu majątku danego 
mu przez ojca, najął się do pa-
sania świń, by móc podbierać 
im karobowe owoce. Hebrajskie 
słowo oznaczające szarańczę jest 
podobne do słowa określającego 
karob. Stąd wzięła się nazwa sza-
rańczyn. A nazywanie owoców 
ceratonii „chlebem świętojań-
skim” wiąże się z Janem Chrzcicie-
lem, który miał ponoć żywić się 
wyłącznie nimi i miodem leśnym. 

W starożytnym Egipcie cenio-
no drewno karobowe. Wykony-
wano z niego między innymi łuki. 

Strąki szarańczynu zawierają 
aż 50% różnych cukrów. Zanim 
upowszechniła się uprawa trzciny 
cukrowej i buraków cukrowych, 
chleb świętojański był źródłem 
słodyczy dla mieszkańców staro-
żytnego Rzymu, antycznej Grecji 
i Persji. 

Zmielone i wypalone nasiona 
karobu mogą z powodzeniem za-
stąpić kawę. Z nasion tych otrzy-
muje się także gumę karobową, 
zwaną inaczej mączką chleba 
świętojańskiego. Jest ona doda-
wana jako zagęstnik do różnych 
produktów spożywczych i ma 
oznaczenie E-410. Jak widać nie 
każde E w żywności to trucizna. 

W nasionach karobu wystę-
puje „glutenopodobna” proteina, 
która powoduje, że pieczywo bez-
glutenowe z ich dodatkiem ma 
znacznie lepszą konsystencję. 

Puste dojrzałe, brązowe strą-
ki karobu po zmieleniu przypomi-
nają w smaku osłodzone kakao 
i mogą być używane jako jego 
zamiennik. Co więcej, mają niską 

zawartość tłuszczu, nie zawierają 
kofeiny i nie powodują uczuleń. 
Są więc idealne dla osób odchu-
dzających się i dla dzieci. 

Odwary ze strąków pomagają 
przy stanach zapalnych jelit i żo-
łądka. Mogą być także stosowane 
jako łagodny środek przeciwbie-
gunkowy dla dzieci.

Ze świeżych zielonych strą-
ków szarańczynu wyciska się 
słodki sok o nazwie kaftan, który 
dodawany jest do napojów alko-
holowych i owocowych konserw. 

Karob stosowany jest też 
w  celach kosmetycznych. Już 
w  starożytności zmielone nasio-
na i strąki wymieszane z miodem 
służyły Egipcjankom jako masecz-
ka przeciwzmarszczkowa. 

Ta ciekawa roślina jest przed-
miotem wielu badań naukowych, 
które pokazują, że wyciągi z jej 
nasion i strąków wpływają ko-
rzystnie na przewód pokarmowy 
i układ krążenia. Są źródłem natu-
ralnych polifenoli, które zapobie-
gają chorobom nowotworowym, 
autoimmunologicznym (takim 
jak reumatoidalne zapalenie sta-
wów, stwardnienie rozsiane czy 
toczeń) i neurodegradacyjnym 
(takim jak choroba Parkinsona 
czy Alzheimera). 

Karob zawiera kwas galuso-
wy, który był używany w leczeniu 
cukrzycy w XIX wieku. Kwas ten 
hamuje także rozwój grzybów 
i bakterii. Tłumaczy to dużą trwa-
łość karobowych strąków oraz 
używanie ich niegdyś w leczeniu 
grzybic przewodu pokarmowego. 

Każde z nasion karobu waży 

równo 200 mg. Były one używane 
w starożytności przez złotników, 
aptekarzy i handlarzy jako jed-
nostka masy. Od greckiej nazwy 
szarańczynu – keration – pocho-
dzi słowo karat, używane do dziś 
przez jubilerów. 

Niegdyś Cypr słynął z uprawy 
szarańczynu. Dziś uprawy tego 
drzewa zajmują znacznie mniej-
szy obszar niż w latach 60. ubie-
głego wieku. Ale wciąż można 
tam kupić czekoladę karobową, 
pastę tahini z prażonego sezamu 
z syropem karobowym, melasę 
karobową lub produkowany od 
XVI wieku syrop charoupomelo. 
W wiosce Anogyra w regionie 
Limmassol wciąż tradycyjnie od 
maja do września ręcznie wyra-
bia się z karobu słodycze o na-
zwie Pastelli. 

Wybierzcie się na spacer na 
Warszawską. Strąki karobu leżą 
tam na chodniku i możecie się 
im przyjrzeć z bliska. Przy okazji 
rzućcie okiem na drewniany dom, 
który w naszym mieście jest już 
właściwie zabytkiem. 

Szarańczyn strąkowy, zwany też karobem lub ceratonią, występuje licznie w rejonie 
Morza Śródziemnego i w Azji Mniejszej. To niezwykłe drzewo wytrzymuje tylko 
niewielkie mrozy, a jednak na przedstawiciela tego gatunku można natrafić 
w Piastowie.

Piastów okiem zielarki
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CO SŁYCHAĆ
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Włodzimierz Golfert

 Mecze naszego zespołu wni-
kliwie obserwowane były przez 
trenerów Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej, czego owocem 
było powołanie do kadry Mazow-
sza naszej bramkarki Weroniki 
Tusiewicz. Kilka innych nazwisk 
piastowianek trafiło również do 
trenerskich notesów. 
 Na przełomie roku 2021/2022 
nasze zawodniczki uczestniczyły 
w turniejach halowych. Pierw-
szym sukcesem było zwycięstwo 

w Legia Cup, gdzie w pokonanym 
polu zostały Legia Warszawa, 
KS Raszyn, Warszawski Polonez 
i Diamenty.
 Na dorocznym pucharze 
EMKA w Skierniewicach piasto-
wianki wystąpiły w dwóch gru-
pach wiekowych – orliczek i mło-
dziczek. Nasze zespoły zajęły tam 
odpowiednio trzecie i czwarte 
miejsca, a bramkarki Weronika 
Tusiewicz i Lena Kukulak otrzy-
mały wyróżnienia jako najlepsze 

w zawodach.
 Kluczowym turniejem halo-
wym były ogólnopolskie roz-
grywki orliczek w podkrakowskiej 
Charsznicy. Po dwudniowych bo-
jach z takimi drużynami jak GKS 
Katowice, ROW Rybnik czy Ślęza 
Wrocław, nasze dziewczyny wró-
ciły do domu z brązowymi meda-
lami.
 W styczniu nasze orliczki roze-
grały już dwa mecze sparingowe 
na otwartym boisku - z KS Ursus 

i Mazovią Grodzisk Mazowiecki.
 Od 11 stycznia dziewczynki 
w dwóch grupach wiekowych 
powróciły do treningów w hali 
sportowej piastowskiego LO pod 
okiem szkoleniowców Adriana 
Gustowskiego i Mikołaja Dynero-
wicza. Od wiosny Zarząd Piastovii 

Orliczki Piastovii zakończyły rozgrywki ligowe sezonu jesiennego 2021 r. na bardzo 
dobrej, trzeciej pozycji w tabeli. Należy nadmienić, iż przeciwnikami naszych 
dziewczynek były zespoły chłopięce, co niewątpliwie podnosi rangę sukcesu.
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Pracowita zima w Piastovii

rozpatruje możliwość zgłoszenia 
do rozgrywek Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej, poza do-
tychczas grającym zespołem orli-
czek, również grupę Młodziczek.
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Legendarny sklep rybny i restauracja -

ul. posag 7 panien 11 u7
WarszaWa ursus

JUŻ W URSUSIE!

najLepsze ryby 
i owoce morza w poLsce!

Styczeń to z jednej strony miesiąc, w którym nie sposób 
ocenić swojej formy. W zasadzie jesteśmy dopiero 
w  połowie przygotowań do zbliżającego się sezonu. 
Z drugiej, to czas, w którym część z nas idąc za ciosem 
postanowień noworocznych, aktywnie uczestniczy 
w  treningach lub szuka możliwości do sprawdzenia 
się i weryfikacji stanu przygotowań. 

Zimowe zmagania 

Grupie nowicjuszy na tym eta-
pie pomoże przede wszystkim 
determinacja i konsekwencja. 
Bardziej doświadczonym dodat-
kowo doskwiera brak silnych 
emocji oraz rywalizacji, jakie 
mają miejsce w sezonie starto-
wym. Dlatego często poszukują 
oni miejsc, gdzie mogliby przy-
najmniej po części zaspokoić te 
potrzeby.

Ciekawym pomysłem na 
przełamanie treningowej rutyny 
jest udział w zawodach triath-
lonowych rozgrywanych „pod 
dachem”. Wszystkie konkuren-
cje odbywają się w tym samym 
obiekcie. Podobnie jak mam to 
miejsce w czasie tradycyjnych 
zawodów, czas poświęcony na 
poszczególne dyscypliny osta-
tecznie sumuje się w wyniku koń-
cowym. Do pokonania mamy od-
powiednio 600 metrów pływania 
na basenie o długości 25 metrów, 

następnie 15 km na rowerze ma-
gnetycznym (dość popularny typ 
roweru dostępny w większości 
siłowni), a na koniec biegniemy 
3 km na bieżni elektrycznej (mak-
symalna prędkość, jaką możemy 
ustalić to 20 km/h).

Indoor Triathlon Series to cykl 
zawodów promowanych przez 
Ironman Poland, obejmujący star-
ty w czterech różnych lokaliza-
cjach. W 2022 roku gospodarzami 
w/w cyklu są: Gdynia, Warszawa, 
Piaseczno oraz Poznań. Wszyscy 
głodni emocji mieszkańcy oko-
lic powinni rozważyć swój start 
w zawodach w Piasecznie – już 20 
lutego. Zarówno dystans, jak i bli-
skość lokalizacji zdecydowanie 
temu sprzyjają. W miniony week-
end, 23 stycznia miałem przyjem-
ność zadebiutować w Warszawie 
na tym samym dystansie i mogę 
szczerze polecić udział zarówno 
doświadczonym zawodnikom, 
jak i osobom, które nigdy do tej 
pory nie miały okazji uczestniczyć 
w tego typu imprezie.

Przede wszystkim nie ogra-
nicza nas sprzęt. Do pokonania 
części pływackiej wystarczy typo-
wy zestaw, z jakiego korzystamy 
na basenie – czepek otrzymuje-
my od organizatora. Na rowerze 
wystarczą sportowe buty oraz 
strój treningowy, podobnie jak na 
etapie biegowym, który możemy 
pokonać w zasadzie bez przebie-
rania się.

Niespełna miesiąc przygoto-
wania to może za mało, żeby wal-
czyć na tym dystansie o podium, 
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Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta

fot. Bartłomiej Zborowski  Sport Evolution
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ale spokojnie wystarczy, aby 
poczuć ducha sportowej rywali-
zacji. Propozycja jest naprawdę 
kusząca, zwłaszcza, że dojazd do 
Piaseczna większości z nas zajmie 
nie więcej niż 30 minut. 

Po pierwszym swoim starcie 
w  „zawodach pod dachem”, mu-
szę przyznać, że jestem bardzo 
pozytywnie zaskoczony ich orga-
nizacją. W czasie części pływackiej 
zawodnikom pomagają wolonta-
riusze. Każdy zawodnik ma dedy-
kowaną osobę, która na bieżąco 
informuje, który basen właśnie 
pokonaliśmy. To bardzo ułatwia 
skupienie się na pływaniu. W czę-
ści rowerowo-biegowej możemy 
liczyć na wsparcie bliskich osób. 
Mogą one swobodnie poruszać 
się między stanowiskami. I w koń-
cu – muzyka, której w normalnych 
warunkach nie możemy słuchać, 
w czasie zawodów. Indoor Triath-
lon podkręca tempo, motywując 
do jeszcze większego wysiłku.

Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, 
mam nadzieję, że w lutym będę 
miał okazję uczestniczyć w ko-
lejnej, trzeciej już odsłonie cyklu, 
do czego Was również gorąco za-
chęcam. Zapisy odbywają się na 
stronie organizatora. O ile pula 
miejsc się wcześniej nie wyczer-
pie, wystarczy wniesienie opłaty 
za udział.

 W czasie, gdy w naszej strefie 
klimatycznej imprezy na świeżym 
powietrzu z wiadomych wzglę-
dów stanowią rzadkość, warto 
szukać urozmaicenia treningu 
oraz dodatkowych bodźców, któ-
re pozytywnie wpływają na na-
sze samopoczucie. Jestem prze-
konany, że imprezy indoorowe 
stanowią ciekawe urozmaicenie 
i przełamanie treningowej ruty-
ny. Polecam przekonać się o tym 
osobiście. Piona i do zobaczenia 
na trasie.

orkaursusFb/ Jesteśmy też na
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Barbara Lipieta

 Kwiat ten liczy około dwu-
dziestu gatunków. Dwa gatunki 
występują od Wysp Brytyjskich 
po Hiszpanię, natomiast na Pół-
wyspie Bałkańskim rezyduje aż 
osiem gatunków. Niektóre ga-
tunki sięgają aż do Kaukazu. Chi-
ny upodobał sobie ciemiernik 
tybetański. W Polsce rosną dwa 
gatunki i obydwa są pod ścisłą 
ochroną. Są to ciemiernik zielony 
w Sudetach i ciemiernik czerwo-
ny w Bieszczadach.
 Ciemierniki dorastają do 60 
centymetrów wysokości. Ich liście 
są grube, nierzadko zimotrwałe, 

o ząbkowanych brzegach, przy-
twierdzone po kilka do długiego 
ogonka. Kwiaty ciemierników są 
okazałe, o pięciu płatkach i swym 
wyglądem przypominają kwiat 
zawilca. Występują w różnych 
kolorach, od białego przez różo-
wy po ciemnoczerwony, aż do 
czarnego. Bardzo atrakcyjne są 
te o pełnych kwiatach. Wszystkie 
części ciemierników są trujące. 
Spożycie nasion, korzeni lub ja-
kiejkolwiek innej części, powodu-
je zatrucie. Należy być ostrożnym 
podczas sadzenie i założyć ręka-
wice. O tym trzeba wiedzieć, lecz 

niech nie będzie to przeszkodą, 
która zniechęci nas do uprawy 
tych wyjątkowych roślin.
 Bez wątpienia ciemierniki to 
rośliny o pięknym wyglądzie. Są 
łatwe w uprawie i kwitną w cza-
sie, gdy inne rośliny są uśpione. 
W zależności od gatunku, pierw-
sze kwiaty pojawiają się jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem, 
a ostanie kwitną jeszcze w maju. 
Na termin kwitnienia ma wpływ 
temperatura, nasłonecznienie 
późną jesienią oraz zimą. Im wię-
cej słońca, tym wcześniej zakwita-
ją. Aby dobrze się poczuły i zosta-
ły z nami na lata, postarajmy się 
i przygotujmy im odpowiednie 
stanowisko, przypominające to 
w naturze. Gleba powinna być 
głęboko uprawiona, zasobna 
w próchnicę i wilgoć. Dobrze, gdy 
miejsce jest osłonięte od wiatru, 
półcieniste do cienistego. Do-
skonale się czują pod drzewami 
i krzewami liściastymi. Są niewy-
sokimi roślinami, wiec dobrze 
zasłaniają niskie partie mniej 
atrakcyjnych roślin – wymienię tu 
klematisy. Również z tego wzglę-
du dobrze prezentują się na 
przodzie rabat. Są doskonałymi 
sąsiadami dla ranników, sasanek, 
zawilców, miodunek, pierwiosn-
ków, żurawek, czy paproci.
 Po posadzeniu rośliny, nie na-

leży zruszać gleby, gdyż system 
korzeniowy ciemiernika jest bar-
dzo wrażliwy na wszelkie uszko-
dzenia. Z tego też powodu należy 
przemyśleć miejsce posadzenia, 
aby nie stresować rośliny częstym 
przesadzaniem. Ciemierników  
nie należy sadzić zbyt głęboko, bo 
na kwitnienie będziemy musieli 
poczekać dłużej. Rośliny bardzo 
szybko obrastają ciemnozielony-
mi, skórzastymi liśćmi, tworząc 
dorodne kępy. Jednak przed 
kwitnieniem usuwamy najstarsze 
z nich, czasem uszkodzone i ob-
suszone. Tym sposobem dostar-
czymy do środka rośliny światło. 
Jednak w mroźne i bezśnieżne 
zimy należy krzaczki okryć stro-
iszem, chroniąc rozwijające się 
już kwiaty przed uszkodzeniem. 
Aby ciemierniki zawiązały dużo 
pąków kwiatowych, latem należy 
im dostarczyć sporą ilość wilgoci. 
Zadowolone będą, gdy raz w roku 
zasilimy je nawozem wieloskład-
nikowym, a przed zimą obsypie-
my kompostem lub obornikiem.
Ciemierniki to wyjątkowe rośliny, 
jednak u nas mało popularne. Pa-
sują do każdego ogrodu. Można 
je również uprawiać w pojemni-
kach. Stanowią piękną, zimową 
dekorację wejścia, balkonu, okna. 
Najbardziej znany jest ciemiernik 
orientalny. Zwykle jeden okaz wy-
twarza 6-8 kwiatów. Kwitnie od 
marca do kwietnia. Ciemiernik 
biały ma duże kwiaty - do ośmiu 
centymetrów średnicy, o barwie 
białej. W trakcie przekwitania 
zmieniają one kolor przez róż, 
aż do zielonkawego. W cieplej-
szych rejonach Europy kwitnie 
już w  grudniu i jest nazywany 
,,Różą Bożego Narodzenia’’. U nas 
rozpoczyna kwitnienie w styczniu 
i kontynuuje aż do kwietnia. Przy 
cieplejszych zimach zakwita już 
w grudniu.
 Ciemiernik zielony ma zie-
lonkawo-żółte kwiaty zebrane 

Styczeń to mało atrakcyjny czas dla miłośników kwiatów ogrodowych. To śnieg, 
mróz, i przeszywający wiatr są bohaterami zimowego okresu. Ogrody przysypane 
białą pierzynką wydają się uśpione. Jednak zieloni przyjaciele mają swojego 
przedstawiciela, który dzielnie znosi trudne, zimowe warunki. To ciemiernik 
(Helleborus), należący do rodziny jaskrowatych. 
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Ciemierniki, kwiaty zimy

w kwiatostany po 2-3. Kwitnie od 
lutego do kwietnia. Ciemiernik 
purpurowy, bardzo piękny, ma 
kwiaty na początku zielonkawo-
-bordowe, które stają się purpu-
rowe i skierowane są ku dołowi. 
Kwitnie od marca do kwietnia. 
Ciemiernik cuchnący, jak sama 
nazwa wnosi, pachnie mało 
przyjemnie. Kwitnie od lutego 
do kwietnia zielonkawymi, drob-
niejszymi, kubkowatymi kwiat-
kami z czerwonym obrzeżem. 
Ciemiernik korsykański, w Polsce 
mało znany, kwitnie od lutego do 
kwietnia małymi, zielonkowatymi 
kwiatami.
 Większość ciemierników upra-
wianych w ogrodach, to mieszań-
ce międzygatunkowe. Zostały 
wyselekcjonowane dla nas przez 
wyspecjalizowanych hodowców 
tak, aby były łatwe w obsłudze 
i dawały maksimum radości 
z  uprawy. Dlatego polecam za-
kup roślin okazałych, kwitnących 
i zdrowych z dobrych źródeł. To 
daje nam pewność jaką roślinę 
kupujemy i jakie ma konkretne 
wymagania. Najłatwiejszym spo-
sobem samodzielnego rozmna-
żania jest wysiew nasion, a to 
jest banalnie proste. Pozwalamy 
nasionom spaść na ziemię i wy-
kiełkować. Siewki kwitną po kilku 
latach i różnią się nieco od rośli-
ny matecznej. Aby uzyskać taką 
samą roślinę, musimy wykonać 
podział karpy. Do takiego roz-
mnażania najlepiej użyć rozro-
śnięte rośliny i robić to zaraz po 
kwitnieniu lub pod koniec wrze-
śnia, gdy młode liście będą już 
duże i ciemnozielone. Ciemierniki 
są tak wyjątkowymi roślinami, że 
powinny być obowiązkową atrak-
cją każdego ogrodu.
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