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w numerze

Burmistrz Miasta Piastowa 
wydał zarządzenie w sprawie 
powołania Zespołu ds. po-
mocy uchodźcom wojennym 
z Ukrainy.

w sprawie agresji zbrojnej 
na Ukrainę

8 lutego oddano do użytku 
inwestycję, w ramach której 
kompleksowo wyremontowana 
została Willa Millera wraz z ota-
czającym ją parkiem. 

28 stycznia odbył się pierwszy 
w tym roku wernisaż grupy pla-
styka Walor pt.  „CZTERY PORY 
ROKU”.

Koordynacja działań

Stanowisko Miasta 

Willa Millera już gotowa

Cztery Pory Roku

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

Czytaj - str. 2

Czytaj - str. 2

Czytaj - str. 3

Czytaj - str. 6

i  otoczmy życzliwą opieką. 
Sprawmy, by ten czas ich 
cierpienia nie przerodził 
się w traumę, ale odwrot-
nie – dał nadzieję i siłę do 
przetrwania. Także dzięki 
naszej pomocy. Każdy z nas 
może zrobić coś dobrego 
dla naszych sióstr i braci 
z  Ukrainy. Wierzę, że oka-
zaną w tym trudnym cza-
sie życzliwość i gościnność 
mieszkańców Piastowa za-
chowają oni trwale w swo-
ich sercach.

z  dziećmi uciekające przed 
wojennym zagrożeniem już 
znalazły bezpieczne schro-
nienie w  naszym mieście. 
Zwracam się do miesz-
kańców Piastowa z prośbą 
o życzliwość dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy, któ-
rych już gościmy i wszyst-

W związku z zaistniałą 
sytuacją agresji zbrojnej na 
Ukrainę i zagrożenia życia 
obywateli tego kraju mamy 
obowiązek zorganizowa-
nia dla nich pomocy w  ra-
mach naszych możliwości.  
Pierwsze rodziny ukra-
ińskie, a  właściwie matki 

kich, którzy do nas w naj-
bliższym czasie przybędą. 
Wszyscy mamy nadzieję, że 
ta straszna wojna wkrótce 
dobiegnie końca i będą mo-
gli bezpiecznie powrócić do 
swojej ojczyzny. 

Ale zanim to nastąpi, 
okażmy im solidarność 

Jesteśmy z Wami

reklama

Piastów pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
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wiadomości lokalne

W celu koordynacji działań związanych z akcją pomocy 
wydane zostało 28 lutego Zarządzenie nr 32/2022 
Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie powołania Zespołu 
ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Zespół pracuje w ramach 
utworzonego 11 marca 2020 
roku Miejskiego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego.

Zespół koordynuje na terenie 
Miasta Piastowa działania w za-
kresie:

• pomocy w zakwaterowaniu, 
pomocy rzeczowej i socjalnej 
uchodźcom wojennym z Ukrainy

• opieki medycznej, pomocy 
psychologicznej i doradztwa

• wsparcia i opieki edukacyjnej
• pomocy w organizacji co-

dziennych spraw, takich jak: kon-

takt z urzędami, przygotowanie 
pism i wniosków oraz ich tłuma-
czenia 

• koordynacji działań orga-
nizacji, stowarzyszeń i fundacji 
zajmujących się pomocą uchodź-
com

• podejmowania innych dzia-
łań pomocowych, takich jak 
udzielanie bieżących informacji, 
redagowania komunikatów, or-
ganizacja spotkań itp.

reklama

Solidarni z cierpiącymi
Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa 

w sprawie agresji zbrojnej na Ukrainę

          Od 24 lutego wojsko i ludność cywilna Ukrainy walczy w obronie swojego państwa. Agresja dokonana przez potężnego sąsiada, Rosję, 
jest aktem barbarzyństwa. Skala działań podejmowanych nie tylko wobec sił obronnych Ukrainy, ale przede wszystkim wobec mieszkańców 
miast i wsi budzi przerażenie. Ocena jest jednoznaczna – mamy do czynienia z wojną, która ma doprowadzić do zniszczenia wolnego, de-
mokratycznego państwa, którym jest Ukraina. Zbrodnicze działania agresora mają w wielu sytuacjach charakter zaplanowanego ludobójstwa 
i zapewne taka będzie ocena trybunału przed którym staną kiedyś odpowiedzialni  za podejmowane dziś decyzje politycy i wojskowi oraz 
bezwzględni wykonawcy ich rozkazów.

         Wobec cierpienia milionów obywateli Ukrainy, stojących dziś w sytuacji zagrożenia życia otwieramy dziś przed nimi granice wolnych 
państw, także naszej Ojczyzny. Otwieramy też nasze serca na przyjęcie uchodźców wojennych. Miasto Piastów już teraz, ale także przez cały 
czas trwania tej strasznej wojny, jest otwarte dla sióstr i braci z Ukrainy. Chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do bezpiecznego życia, 
umocnić i dać nadzieję. Razem jesteśmy solidarni i silni wobec zła, którego doświadczają dziś w tak dramatyczny sposób. 

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

ogłoszenie zamówione



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne

3www.czaspiastowa.pl

Willa Millera już gotowa
8 lutego oddano do użytku inwestycję, w ramach której kompleksowo wyremontowana 
została Willa Millera wraz z otaczającym ją parkiem. Piastów zyskał nowy teren zielony 
do odpoczynku i rekreacji.  

 Willa, zbudowana z charakte-
rystycznej czerwonej cegły, przed 
wojną należała do dyrektora „Tu-
dora”, znanego przemysłowca 
i filantropa, Fryderyka Müllera. 
Mieszkał on tam ze swoją rodziną. 
Po wojnie, za podpisanie volkslisty, 
utracił cały swój majątek, w tym 
okazały budynek mieszkalny przy 
ul. Bohaterów Wolności 23. Na 
przestrzeni lat willa służyła m.in. 
jako przedszkole oraz gimnazjum. 
Z biegiem lat popadała w coraz 
większą ruinę. Na szczęście docze-
kała się w końcu zasłużonej, kom-

pleksowej renowacji.
 Odnowiony budynek wykorzy-
stany będzie jako filia Biblioteki 
Publicznej wraz z czytelnią. Do-
datkowo wyodrębnione zostaną: 
przestrzeń dla seniorów, sala ślu-
bów piastowskiego Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz Archiwum Miejskie. 
Kompleks dostosowany jest do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
 Warto dodać, że remontu do-
czekał się również nieduży budynek 
sąsiadujący z willą. Miasto Piastów 
postanowiło oddać go w nieodpłat-
ne użytkowanie piastowskim har-

cerzom. Aktualnie swoją siedzibę 
posiada tam Hufiec ZHP Piastów 
im. hm. Aleksandra Kamińskiego 
„Kamyka”. Drugie życie otrzymał 
również teren otaczający obydwa 
budynki. Powstała tam mała archi-
tektura miejska – plac zabaw oraz 
dodatkowa tężnia. Cały obiekt jest 
ogólnodostępny i zachęca do spa-
cerów i odpoczynku na świeżym 
powietrzu.

reklama
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wywiad

Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Od 24 lu-
tego trwa wojna na Ukrainie. 
Jednym z jej skutków jest 
ucieczka ludności cywilnej, 
głównie kobiet i dzieci z tery-
torium zaatakowanej przez 
Rosję Ukrainy. Co możemy 
zrobić w Piastowie dla tych 
osób?

Grzegorz Szuplewski: 
Mamy do czynienia z sytu-
acją, której chyba nikt jeszcze 
niedawno nie przewidywał. 
Kryzys spowodowany agre-
sją Rosji na Ukrainę zmienił 
całkowicie codzienne życie 
milionów mieszkańców tego 
kraju. Brutalna wojna spo-
wodowała masowy exodus 
rodzin ukraińskich, którego 
główny szlak wiedzie przez 
Polskę. Pierwsze rodziny 
ukraińskie, a właściwie mat-
ki z dziećmi uciekające przed 
wojennym zagrożeniem, 
przybyły do naszego miasta 
już kilkadziesiąt godzin po 
rozpoczęciu agresji rosyjskiej 
na Ukrainę. W Piastowie zna-
lazły bezpieczne schronienie. 
Takich osób będzie coraz 
więcej. Mamy obowiązek zor-
ganizowania dla nich pomo-
cy w każdym zakresie, oczy-

wiście też w miarę naszych 
możliwości. Ale pamiętajmy, 
że każdy z nas może coś do-
brego dla nich zrobić. Chciał-
bym już teraz podziękować 
przede wszystkim tym, który 
przyjęli uchodźców pod swój 
dach. Tym, którzy otoczyli 
ich opieką, pomagają w co-
dziennych sprawach. Wszy-
scy pragniemy, by ta strasz-
na wojna zakończyła się jak 
najszybciej, ale zanim to 
nastąpi, okażmy solidarność 
i  otoczmy życzliwością tych, 
którzy najbardziej cierpią 
w tej sytuacji, czyli kobiety 
i dzieci ukraińskie. Spraw-
my, by ten bardzo trudny 
dla nich czas nie przerodził 
się w traumę, ale odwrotnie 
– dał nadzieję i siłę do prze-
trwania. Także dzięki naszej 
pomocy. Ufam, że okazaną 
w tym trudnym czasie życz-
liwość i gościnność miesz-
kańców Piastowa zachowają 
oni trwale w swoich sercach. 
W celu koordynacji działań 
związanych z akcją pomo-
cy wydane zostało 28 lute-
go Zarządzenie nr 32/2022 
Burmistrza Miasta Piastowa 
w sprawie powołania Zespo-

łu ds. pomocy uchodźcom 
wojennym z Ukrainy. Pracuje 
on w ramach utworzonego 
11 marca 2020 roku Miej-
skiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Wszelkie infor-
macje dotyczące akcji pomo-
cy publikujemy w specjalnej 
zakładce na stronie interne-
towej naszego miasta: www.
piastow.pl. Zachęcam do 
korzystania  z  wiadomości, 
które publikujemy na bieżą-
co, bo w sytuacji kryzysowej, 
z którą bez wątpienia mamy 
do czynienia, aktualność in-
formacji nabiera szczególne-
go znaczenia.

CP: Ile osób z Ukrainy zna-
lazło już schronienie w  na-
szym mieście?

GS: Z pewnością kilkadzie-
siąt - jeśli chodzi o uchodź-
ców, bo przecież mieszkali 
w Piastowie już wcześniej 
obywatele tego kraju. Jak 
dowiadujemy się, są opraco-
wywane na bieżąco proce-
dury dotyczące uchodźców, 
bo przecież trzeba stworzyć 
ramy prawne ich pobytu 
w Polsce. Wiemy, że te osoby, 
które przekroczyły granicę 
już po 24 lutego, otrzymają 
prawo pobytu w naszym kra-
ju przez najbliższych 18 mie-
sięcy. Będą miały prawo do 
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zatrudnienia, otrzymają za-
siłki, ubezpieczenie, zostaną 
objęte opieką medyczną - co 
jest szczególnie ważne dla 
kobiet i dzieci, a to one dziś 
przede wszystkim przybywa-
ją do nas. Dzieciom w wie-
ku szkolnym umożliwiona 
będzie nauka. Wiadomo, że 
to wszystko trzeba formal-
nie i  prawnie przygotować, 
zabezpieczyć finansowo. 
Nie mieliśmy jeszcze dotąd 
takich doświadczeń, to sy-
tuacja nowa dla wszystkich. 
Oczywiście, niezwykle ważne 
jest by zadbać o każdy szcze-
gół natury formalnej, ale 
najważniejsze jest okazanie 
solidarności z cierpiącymi 
w wyniku rosyjskiej agresji, 
tak bardzo przypominającej 
brutalne metody imperium 
sowieckiego. Nie wolno nam 
zawieść.

 CP: Za dwa miesiące pla-
nowane są tradycyjne Dni 
Piastowa. Odbędą się?

GS: Tak, taką mam na-
dzieję. Czasy są niepewne. 
Doświadczyliśmy pandemii, 
która tak bardzo nas dotknę-
ła. Teraz naszą uwagę skupia 
sytuacja wojenna na Ukra-
inie. Czy dwa, trzy lata temu 
można było spodziewać się 
tak dramatycznych wyda-

rzeń? To doświadczenie uczy 
nas ostrożnego planowania 
i przewidywania. Ale bądźmy 
dobrej myśli. Tegoroczne Dni 
Piastowa, jak mam nadzieję, 
pozwolą nam powrócić do 
tradycji świętowania w pierw-
szych dniach maja. Nie udało 
się dwa lata temu, w ubiegłym 
roku świętowaliśmy później 
- we wrześniu. Teraz pora na 
termin majowy, trudno zresz-
tą o nim zapomnieć, szczegól-
nie w tym roku, gdy świętuje-
my 70. rocznicę nadania praw 
miejskich. A to wydarzyło się 
3 maja. Już teraz zapraszam 
mieszkańców naszego miasta 
na wiele wydarzeń, które za-
planowaliśmy. Z okazji nasze-
go jubileuszu zaprosimy do 
udziału w kilku konkursach 
- muzycznym, plastycznym, 
literackim. Tematem wiodą-
cym jest oczywiście Piastów. 
Już wkrótce podamy więcej 
szczegółów. A na scenie mu-
zycznej usłyszymy m.in. Jacka 
Stachurskiego i zespół Kombi. 
Planujemy też szczególny wie-
czór poświęcony Ukrainie, hi-
storii i kulturze naszych sąsia-
dów. To wydarzenie odbędzie 
się w odnowionej Willi Mille-
ra. Serdecznie zapraszam.

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
Sing2
USA | b/o dubbing

04-06.03.2022 r 17:00 110 
min.

Miłość jest blisko
PL | l. 15+

04-06.03.2022 r. 19:00 103 
min.

Skarb Mikołajka
FR | 6+ dubbing

11-13.03.2022 r 17:00 103 
min.

Sonata
PL | l. 15+

11-13.03.2022 r. 19:00 118 
min.

Wiki i jej sekret
FR | 6+ dubbing

18-20.03.2022 r. 17:00 87 
min.

Wyjdź za mnie
USA | l 12+

18-20.03.2022 r. 19:00 121 
min.
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Cztery Pory Roku
ogłoszenie własne wydawcy

Wernisaż otworzyła instruk-
tor plastyki  magister sztuki Mi-
riam Brzezińska, po czym kurator 
wystawy i jednocześnie opiekun 
malarzy-  artysta, malarz prof. 
zw. Ryszard Sekuła poprowadził 
dalszą część wystawy omawiając 
zaangażowanie i twórczość arty-
stów, wyraził dumę i zadowolenie 
z tego, że Klub Plastyka „Walor” 
prężnie się rozwija i cały czas roz-
kwita artystycznie, prezentując 
bardzo wysoki poziom, porówny-
walny do osiągnięć absolwentów 

ASP.
Po krótkim wprowadzeniu 

nastąpiła prezentacja wszystkich 
uczestników wystawy, których 
pozwolę sobie z przyjemnością 
wymienić: Teresa Biczyk, Bożena 
Łumińska, Grażyna Piotrowska, 
Anna Sawicka, Bożenna Sujka, 
Danuta Zyśk, Renata Zielińska, 
Michał Karasiński, Marek Strój-
wąs oraz Sławomir Bielewicz.

Uczestnicy wystawy zapre-

zentowali prace w różnych tech-
nikach,  począwszy od kolażu, 
malarstwo olejne i akrylowe. 
Prezentowana ekspozycja jest 
owocem dwu-miesięcznej pra-
cy wszystkich artystów. Pełna 
emocji, zaangażowania i serca, 
doskonale oddaje piękno tema-
tyki i zachęca do indywidualnego 
utożsamiania się ze sztuką.

Liczne przybycie gości utwier-
dziło Nas w przekonaniu, iż bar-
dzo tęskniliśmy za wspólnym 
dzieleniem się sztuką i jesteśmy 
pełni nadziei na kolejne artystycz-
ne wydarzenia.

Nie zabrakło również wspa-
niałej oprawy muzycznej nawią-
zującej do tytułu wystawy „Cztery 
Pory Roku” i wykonaniu dzieła 
wybitnego mistrza A.L. Vivaldiego 
przez wspaniałą artystkę/ skrzy-
paczkę, Panią Kaję Kulimicz.

Ekspozycja „Cztery Pory 
Roku” można obejrzeć do końca 
marca w Sali Kolumnowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej 24, do 
czego serdecznie zachęcamy!

28 stycznia odbył się pierwszy w tym roku wernisaż grupy plastyka Walor 
pt. „CZTERY PORY ROKU”.
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	 W	obliczu	Boga	Wszechmogącego	i	Najświętszej	Marii	Panny	Królowej	Korony	Polskiej,	kładę	swe	ręce	na	ten	świę-
ty	Krzyż,	znak	męki	i	Zbawienia.	Przysięgam	być	wiernym	Ojczyźnie	mej,	Rzeczpospolitej	Polskiej,	stać	nieugięcie	na	
straży	Jej	honoru	i	o	wyzwolenie	Jej	z	niewoli	walczyć	ze	wszystkich	sił,	aż	do	ofiary	mego	życia.	

	 Prezydentowi	Rzeczypospolitej	i	rozkazom	Naczelnego	Wodza	oraz	wyznaczonemu	przezeń	dowódcy	Armii	Krajo-
wej	będę	bezwzględnie	posłuszny,	a tajemnicy	dochowam	niezłomnie	cokolwiek	by	mnie	spotkać	miało.	

80 lat temu powstała Armia Krajowa
Największa konspiracyjna siła zbrojna okupowanej Europy

Tekst przysięgi żołnierzy Armii Krajowej
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PIASTOWAHistoria ilustrowana

AK w Piastowie

 Pierwsze formacje konspiracji zbrojnej w naszym mieście zawiązały się 
już jesienią 1939 roku w ramach Związku Obrony Rzeczypospolitej, potem 
Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, przemianowanej w lutym 
1942 roku w Armię Krajową. Główną siła zbrojną działającą na terenie Piasto-
wa była 7 Kompania „Jowisz” Armii Krajowej wchodząca w skład podobszaru 
„Helenów” VI Obwodu „Obroża”. Dowódcą i organizatorem kompanii aż do 
jesieni 1944 roku był Jan Sadowski. W ramach działań podejmowanych przez 
żołnierzy „Jowisza” były zarówno działania bojowe, jak i wywiadowcze, sabo-
tażowe, szkoleniowe. Zorganizowana została w Piastowie tajna fabryka broni 
prowadzona przez Józefa Kaplera ps. „Jutkiewicz”. Działały: tajna drukarnia 
i redakcja biuletynu informacyjnego oraz nasłuch radiowy. Członkami AK byli 
organizatorzy tajnego nauczania, państwo Krygierowie. Za działalność w sze-
regach Armii Krajowej najwyższą cenę życia zapłaciły trzy dzielne piastowianki: 
Helena Pipiórska „Sowa” kierowniczka radiostacji Komendy Głównej AK, Irena 
Grabowska „Ewa Kalinowska” , kurierka „Zagrody” (obie aresztowane i tortu-
rowane na Pawiaku zostały rozstrzelane) i Hanna Mużecka „Walka” łączniczka 
i sanitariuszka, rozstrzelana 2 sierpnia 1944 roku w Pęcicach. Z Piastowem 
związani byli dwaj bohaterowie Szarych Szeregów i Armii Krajowej: Jan Bytnar 
ps. „Rudy”, odbity z rąk gestapo w słynnej akcji pod Arsenałem zmarł w wyni-
ku  odniesionych w więzieniu ran oraz  Zbigniew Gęsicki ps. „Juno”, uczestnik 
akcji bojowej „Kutschera”, który zginął w Wiśłe 1 lutego 1944 roku po skoku 
z zamkniętego przez Niemców mostu Kierbedzia. Wielu  mieszkańców nasze-
go miasta, żołnierzy AK , Szarych Szeregów, Wojskowej Służby Kobiet i innych 
formacji konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego poniosło śmierć            
w walce o wolną Polskę. Pamiętajmy!

Czas Żołnierzy Niezłomnych
 Po rozwiązaniu Armii Krajowej rozkazem jej ostatniego dowódcy gen. 
Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” wydanym 19 stycznia 1945 roku w Czę-
stochowie rozpoczął się okres nazwany po latach „drugą konspiracją”. Wielu 
żołnierzy sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego kontynuowało wal-
kę z nowym okupantem Polski, armią sowiecką i jej bezwzględnym i brutal-
nym aparatem terroru. Wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę swojego życia 
za wolność Polski. Represje objęły tysiące osób – bezpośrednich uczestni-
ków walki i nowej konspiracji oraz ich rodzin.  
 Ostatni „Żołnierz Wyklęty” został ujęty przez siły bezpieczeństwa w roku 
1963. Od  2011 roku obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych ustanowiony ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przypada 
w dniu 1 marca na pamiątkę męczeńskiej śmierci w mokotowskim więzieniu 
płka Łukasz Cieplińskiego i innych członków IV Komendy Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość. Zostali zamordowani strzałem w tył głowy w piwnicy 
mokotowskiego więzienia 1 marca 1951 roku.
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Różańce ofiar, mgły nad rojstami,

A tętent kopyt rytm wybija. 

To pułki armii rozstrzelanej,

To przeszłość, która nie przemija.

Przez mgły pamięci, życia zamęt

Wędruje szwadron za szwadronem.

Błyszczą honorem klingi szabel,

Stygnie koralem krew na skroniach.

W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki,

To śpiący rycerze majora Łupaszki.

Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom,

Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.

W dusznych oparach współczesności

Kręcą się mroczne interesy.

Na euro się przelicza kości

A pamięć leczy się ze stresu.

Nad polskim Wilnem zaszło słońce,

Snuje się wieczór niespokojny,

A Ostrobramska Matka wita

Swe dzieci wracające z wojny.

Od wrót Ostrej Bramy do katowni Gdańska –

Tak się zakończyła przygoda ułańska.

Zagrała pobudka, rżą w przestworzach konie,

Odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach 

Andrzej Kołakowski „Rozstrzelana armia”

źródło zdjęć: IPN
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

Perspektywa otrzymania diagnozy uzależnienia od alkoholu 
wywołuje lęk i zniechęca osoby pijące problemowo do 
wizyty w placówkach leczenia uzależnień. 

mieć różny przebieg, a większość 
osób uzależnionych, mimo wielo-
letniego nadużywania alkoholu, nie 
doświadcza powikłań zespołu abs-
tynencyjnego, nie traci wszystkich 
zasobów i utrzymuje się w rolach 
społecznych (współmałżonka, rodzi-
ca, pracownika), choć mogą nie wy-
wiązywać się z nich zadowalająco. 
 „Alkoholicy kłamią, manipulu-
ją, oszukują”. 
Przypisywanie osobom uzależnio-
nym cech szczególnej nieuczciwości 
wynika z nierozróżniania intencjo-
nalnych, świadomych kłamstw od 
nieświadomych, obronnych mecha-
nizmów psychologicznych, chronią-
cych wizję destrukcyjnego picia jako 
nieodbiegającego od społecznej 
normy. 
 „Uzależnienie to beznadziejny 
problem”. 
Przekonaniu, że osoba, u której 
zdiagnozowano uzależnienie, jest 
skazana na picie i samozniszczenie, 
przeczą w sposób oczywisty miliony 
osób na świecie, u których zdiagno-
zowano uzależnienie, a które zdecy-
dowały się na rozstanie z alkoholem 
i zbudowały na fundamencie absty-
nencji satysfakcjonujące życie. Moż-
na się o tym przekonać osobiście, 
uczestnicząc w otwartym spotkaniu 
grupy Anonimowych Alkoholików. 
O  miejscach i terminach spotkań 
tych grup informuje strona interne-
towa AA w Polsce: www.aa.org.pl. 
 „Leczenie uzależnienia polega 
na przymusie, terapii lekowej, 
ciągłej pracy nad sobą”. 
W długiej historii leczenia osób uza-
leżnionych rzeczywiście próbowano 
różnych metod, które okazały się 
mało skuteczne. Z punktu widzenia 
współczesnej wiedzy najbardziej 
skuteczną metodą jest psychote-
rapia, która zmierza do tego, aby 
osoba uzależniona poznała lepiej 
siebie i swoje zaburzenie, wzmoc-
niła swoją motywację do rozstania 
się z alkoholem oraz nauczyła się 
żyć w abstynencji i zaspokajać swo-
je potrzeby psychologiczne bez ko-
nieczności sięgania po substancje 
psychoaktywne. 
 „Leczenie uzależnienia jest 
nieskuteczne”.
W leczeniu uzależnień przez długie 
lata uznawano za sukces terapeu-
tyczny utrzymywanie przez osoby 
leczone długotrwałej abstynencji. 
W badaniach losów pacjentów po 
terapii odwykowej interpretowano 
powroty do picia alkoholu jako nie-
powodzenie, nie analizując szczegó-
łowo zmian, jakie zaszły we wzorze 
spożywania alkoholu i w życiu tych 
osób w porównaniu do okresu 
przed leczeniem. W rzeczywistości 
proces zdrowienia w uzależnieniu 
rzadko opiera się na pojedynczym 
postanowieniu czy jednej próbie le-

czenia. Najczęściej obserwowanym 
przebiegiem zdrowienia jest wy-
dłużanie się okresów abstynencji, 
przerywanych coraz krótszymi i co-
raz mniej intensywnymi epizodami 
picia. Taką zmianę należy postrze-
gać w kategoriach sukcesu, a  nie 
porażki. 

Gdzie szukać pomocy? 

Najlepszym miejscem, gdzie można 
uzyskać pomoc w sytuacji proble-
mów alkoholowych, jest placówka 
leczenia uzależnień. Pierwsze kroki 
warto skierować do poradni, gdzie 
specjaliści po postawieniu diagnozy 
(picie szkodliwe lub uzależnienie) 
zaproponują pomoc, dostosowaną 
do rozpoznania, potrzeb pacjenta 
i  jego możliwości. Lista placówek, 
w tym poradni z podziałem na 
województwa, znajduje się na 
stronie internetowej Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych: www.parpa.
pl. 
 Pierwsza wizyta, rozpoznanie 
i  nazwanie problemu alkoholowe-
go oraz propozycja konkretnego 
programu leczenia mogą nasilić 
niepokój i chęć ucieczki lub choćby 
odroczenia czasu leczenia. Może się 
uruchomić obronne myślenie kwe-
stionujące diagnozę („to niemoż-
liwe”, „pomylili się”, „skąd mogą to 
wiedzieć”), terapię („gadaniem nikt 
jeszcze nikogo nie uleczył”, „kole-
ga był i mu nie pomogło”), osoby 
pomagające („co oni tam wiedzą”, 
„taka młoda”), bagatelizujące wagę 
problemu („nie jest tak źle”, „inni 
mają gorzej”). To naturalna reakcja 
obronna w momencie podejmowa-
nia decyzji o leczeniu. Warto o tym 
wiedzieć, by takiemu myśleniu prze-
ciwstawić ważne, osobiste powo-
dy, dla których warto zaryzykować 
zmianę. Każdy człowiek ma wyobra-
żenie dobrego życia, marzenia, dą-
żenia, wartości. Podjęcie leczenia 
daje szansę na spełnienie, samo-
realizację, zadowolenie z siebie, na 
dobre relacje z ludźmi. Jest wiele 
ważnych powodów, aby nie kon-
tynuować aktualnego wzoru picia. 
Terapia może w tym pomóc”. 

Informacje pochodzą ze strony inter-
netowej Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
(obecna nazwa: Krajowe Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom):  
https://www.parpa.pl/index.php/e-
-publikacje/category/5-uzaleznienie-
-od-alkoholu  - broszura pn. Czy moje 
picie jest już problemem. O zaburze-
niach związanych z używaniem alko-
holu.

Informacje o dostępnej ofercie 
pomocy można również uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Piastowie 
pod numerem telefonu 
22 770-52-15. 

ogłoszenie zamówione

UzALEŻNIENIE od ALKohoLU 

 Wynika to z wielu przyczyn. Wie-
rzą one, że są w stanie samodzielnie 
poradzić sobie z piciem. Ich mecha-
nizmy obronne pomniejszają i ra-
cjonalizują szkody, będące następ-
stwem destrukcyjnego stylu picia. 
Nawet kiedy już wiedzą, że mają 
problem z alkoholem, to nie są go-
towi do zmiany. Boją się etykiety 
„alkoholika”, jaka przylgnie do nich 
w następstwie diagnozy i podjęcia 
leczenia odwykowego. Niepokoi ich 
perspektywa abstynencji, jaka nie-
uchronnie pojawi się w zaleceniach 
terapeutycznych. Często brakuje 
im nadziei na to, że są w stanie po-
radzić sobie w życiu bez alkoholu. 
Nie wiedzą, na czym polega terapia 
uzależnienia i mogą obawiać się 
sytuacji, której nie znają. Niechęć 
do kontaktu z placówką odwykową 
wzmacniają też mity na temat uza-
leżnienia i leczenia, które, choć nie-
prawdziwe, są mocno zakorzenione 
w świadomości społecznej. Oto nie-
które z nich: 
 „Każda osoba nadużywająca 
alkoholu wcześniej czy później się 
uzależni”. 
Uzależnienie od alkoholu zawsze 
poprzedza okres intensywnego 
picia, ale nadmierne spożywanie 
alkoholu nie zawsze prowadzi do 
uzależnienia. O tym, czy ktoś się 
uzależni, decyduje wiele czynników, 
w tym indywidualne predyspozycje 
biologiczne. Nie ma sposobów, aby 
przewidzieć, kto z pijących szkodli-
wie się uzależni, a kto nie. Jedyną 
szansą, aby zapobiec rozwinięciu się 
cech uzależnienia jest zaprzestanie 
picia lub przynajmniej ograniczenie 
spożywania alkoholu do poziomu 
niskiego ryzyka szkód. 
 „Uzależniają się ludzie z nizin 
społecznych”. 
Uzależnienie od alkoholu dotyka 
wszystkich, niezależnie od wykształ-
cenia, stanu posiadania czy wykony-
wanych zawodów. Faktem jest, że 
niektóre czynniki sytuacji społecznej 
sprzyjają nadużywaniu alkoholu, ale 
nie dotyczy to uzależnienia, które 
jest zjawiskiem bardzo demokra-
tycznym. Nie chroni przed nim ani 
wiek, ani wykształcenie, ani zasoby 
materialne. Uzależniają się zarówno 
osoby niemające elementarnej wie-
dzy na temat uzależnienia, jak i oso-
by, które dysponują wiedza medycz-
ną i psychologiczną na ten temat. 
 „Alkoholicy”, to osoby z margi-
nesu społecznego, które piją co-
dziennie, z powodu nałogu stra-
ciły już wszystko (rodzinę, pracę, 
zasoby materialne), piją alkohole 
niespożywcze, doświadczają „de-
lirki”, „padaczki alkoholowej”, 
nie dbają o siebie itp. 
W rzeczywistości tylko kilka pro-
cent osób uzależnionych „pasuje” 
do tego opisu. Uzależnienie może 
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 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-Anon

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck



8 www.czaspiastowa.pl LUTY, 2022 r  |  CZAS PIASTOWA

zdrowie

Małgorzata Adamiak-zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl

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

Z nostalgią myślę o tym miejscu, 
choć nie pamiętam już, jak się nazy-
wało. Obok poczty rosną stare drze-
wa. Sądząc po ilości jemioły, która 
je porasta, one na pewno tę nazwę 
pamiętają. 

Jemioła to dziwna roślina. Jest 
półpasożytem. Za pomocą ssawek 
pobiera z drzewa sole mineralne 
i wodę. Ale sama potrafi jednak wy-
produkować dla siebie „pożywienie” 
produkując przy tym tlen. Zawiera 
bowiem chlorofil i ma zdolność fo-
tosyntezy. W  czasie suszy drzewo 
obrośnięte jemiołą musi się z nią 
dzielić niewielką ilością wody i cza-
sem je to osłabia. Stąd powszechna 
opinia, że jemioła zabija drzewa. 
Ale stare drzewa potrafią jednak 
żyć z jemiołą w zgodzie przez długie 
lata. Mając bardzo rozległy system 
są w stanie nawet w czasie suszy 
pobierać sporo wody z gleby i dzielić 
się nią ze swoim lokatorem. 

Jemioła zawsze budziła zainte-
resowanie ludzi. Na przykład Celto-
wie otaczali ją bardzo wielką czcią. 
Starożytni celtyccy kapłani zwani 

druidami używali jej w wielu obrzę-
dach. Szczególnie szanowali jemiołę 
rosnącą na dębach. Uważali, że to 
dar niebios, który pojawia się na 
drzewie wraz z uderzeniem pioruna. 
Roślina ta była dla nich symbolem 
nieśmiertelności. Jemiołę ścinano 
złotym sierpem z wielką dbałością, 
by nie dotknęła gleby i podawano 
niepłodnym zwierzętom, wierząc, 

że jej owoce to „boskie nasienie”. 
W Anglii na przełomie XVIII i XIX 
wieku, na fali powrotu do celtyckich 
wierzeń, modne stało się całowanie 
pod jemiołą. Z każdym pocałunkiem 
zdejmowano jedno nasionko z je-
mioły imożna było całować się, póki 
nasionek starczyło. Dziewczyna nie 
mogła odmówić pocałunku pod 
jemiołą, bo mogło to przynieść jej 
nieszczęście. Jemioła z dużą ilością 
nasion była więc doskonałym pre-
tekstem do częstych czułości w pu-
rytańskim kraju, gdzie ludzi cecho-
wała powściągliwość w okazywaniu 

uczuć.  Widoczne zapewne po ja-
kimś czasie efekty niektórych z tych 
karesów pod jemiołą utwierdzały lu-
dzi w odwiecznym przekonaniu, że 
jemioła to ziele płodności. Dziś wia-
domo już z  badań naukowych, że 
wyciągi z jemioły mają rzeczywiście 
wpływ na płodność, choć nie o cało-
wanie tutaj idzie. Niemniej i ono na 
pewno płodności nie zaszkodzi. 

W Anglii jemioła jest ciągle bar-
dzo lubiana. W sieci można znaleźć 
wiele poradników pokazujących, jak 

zasiać jemiołę na swoim drzewie. 
Miasto Tenbury Wells w hrabstwie 
Worcestershire mieni się stolicą 
angielskiej jemioły. W starych sa-
dach tego miasta porasta ona wiele 
drzew. A od kiedy angielski parla-
ment ustanowił 1 grudnia Dniem Je-
mioły roślina ta ma w  Tenbury swój 
festiwal. 

Jemioła ma też swoje miejsce 
w mitologii skandynawskiej. Baldur, 
syn Odyna, miał według legendy 
zginąć ugodzony strzałą z jemioły. 
O jemiole zapomniała bowiem mat-
ka Baldura prosząc wszystkie żywe 
i  martwe rzeczy, by nie zrobiły jej 
synowi krzywdy. 

Jemioła od wieków zadziwiała 
ludzi, bo pozostaje zielona nawet 
zimą i zimą owocuje. Lepkie owoce 
smakują jemiołuszkom, które roz-
siewają tę roślinę z jednego drzewa 
na drugie. Dawniej, kiedy nie znano 
tego sposobu rozmnażania się je-

W Parku Niepodległości, w czasach kiedy nie miał jeszcze nazwy, w miejscu gdzie 
teraz stoi budynek poczty, była kawiarnia. W szklanej witrynie kusił łasuchów krem 
sułtański i pucharki z kostkami kolorowej galaretki – chyba dwa jedyne desery, 
które tam wówczas serwowano.

Piastów okiem zielarki
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mioły, sądzono, że spada ona z nie-
ba. Dziś także roślina ta zdumiewa 
nawet naukowców. Okazuje się bo-
wiem, że rosnąca u nas powszech-
nie jemioła pospolita potrafi obejść 
się bez pewnego białka, które jest 
niezbędne do życia wszystkim orga-
nizmom wielokomórkowym na Zie-
mi. Może więc rzeczywiście jemioła 
„spadła z nieba”?

Właściwości lecznicze jemioły 
są imponujące. W wielu krajach na 

świecie stosuje się w chorobach on-
kologicznych oficjalny lek z jemioły. 
Zbadano, że w zależności od drze-
wa, na którym rośnie, jemioła ma 
różne właściwości lecznicze i działa 
na różne nowotwory. W medycynie 
ludowej od wieków stosowano owo-
ce jemioły w maściach na problemy 
skórne, oparzenia, odmrożenia 
i zmiany rakowe. Ze względu na to, 
że owoce jemioły są bardzo lepkie, 
wykonanie takiej maści jest dość 
pracochłonne. Ale jest ona bardzo 
skuteczna przy opornych zmianach 
skórnych takich jak na przykład 
kłykciny. 

Wyciągi z liści jemioły obniżają 
ciśnienie krwi i są skuteczne w za-
burzeniach rytmu serca. Redukują 
także objawy menopauzy i mogą 
być przydatne w artretyzmie. Ze 
względu na silne działanie związków 
występujących w tej roślinie nale-
ży stosować ją ostrożnie i najlepiej  
w konsultacji z  fitoterapeutą lub 
lekarzem. Zwłaszcza wtedy, kiedy 
leczymy się farmakologicznie. Jeśli 
stosujemy jemiołę samodzielnie, 
zwracajmy baczną uwagę na zaleca-
ne dawki. Jemioła przedawkowana 
może wywołać majaczenia i drgaw-
ki. 

Szkoda, że nie można się już 
umówić na randkę w kawiarni 
w  parku i pocałować się pod je-
miołą gwarantując sobie wieczną 
miłość. Jak bowiem głoszą legendy 
pocałunek pod jemiołą taką właśnie 
ma moc. Legendy mówią też, że je-
mioła obdarowuje ludzi dostatkiem 
i dobrobytem. Czyżby to był powód 
wiecznych kolejek na naszej pia-
stowskiej poczcie?
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 Drodzy mieszkańcy, stanęli-
śmy w obliczu wydarzeń, których 
chyba nikt z nas się nie spodzie-
wał. Zapewne wszyscy czujemy 
strach i smutek. W takich chwi-
lach najlepiej przekuć te emocje 
w działanie. Takie by realnie zo-
stawiać świat lepszym.
 Począwszy od niedzieli 27 lu-

tego w godz. 18:00 a 20:00 w bu-
dynku Hufca Piastów (Bohaterów 
Wolności 25) codziennie można 
przekazać dary.
 Zachęcamy do śledzenia stro-
ny i ogłoszeń ma grupie na Face-
booku ZHP Piastów: 

Harcerze z Piastowa organizują zbiórkę dla Ukrainy   

fot. ZHP Piastów

fot. ZHP Piastów

zbiórka zhP dla Ukrainy
www.facebook.com/hufiecpiastow

Lista priorytetowych potrzeb co-
dziennie się zmienia. 

Pomagamy Ukrainie! 

Zbieramy:

• Bandaże
• Opatrunki
• Środki pierwszej pomocy
• Koce
• Śpiwory
• Środki pielęgnacyjne i czystości
• Woda w butelkach
• Żywność puszkowana. 

hufiec zhP Piastów
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Luty dla triathlonistów to zazwyczaj półmetek 
przegotowań do sezonu. W przypadku biegaczy to 
ostatni krok przed pierwszym ważnym startem. Ten 
luty okazał się jednak całkiem inny. 

Solidarni w czasie próby  

Przygotowując się do napisania 
dla Was drodzy czytelnicy materia-
łu, byłem przekonany, że poświę-
cę kilka słów na „budzący się do 
życia” sportowy świat, który już za 
chwilę przyniesie nam pełen wa-
chlarz emocji. Pojawią się pierwsze 
życiówki, łzy szczęścia osób, które 
po raz kolejny pokonały swoje sła-
bości. Aktywują się Ci, co po starcie 
czują niedosyt i z chęcią „pokażą” 
na co ich stać przy następnej nada-
rzającej się okazji. 

Zazwyczaj luty dla triathloni-
stów to półmetek przegotowań 
do sezonu. W przypadku biegaczy 
to ostatni krok przed pierwszym 
dużym sprawdzianem, czyli Półma-
ratonem w Wiązownej. W zasadzie 
do czwartku wszystko tak wyglą-
dało. Dziś już wiemy, że ten sezon 
dla każdego z nas może wyglądać 
inaczej. Po kolejnej fali pandemii 
z nadzieją spoglądaliśmy na coraz 
większą liczbę potwierdzonych im-
prez masowych, które po zaakcep-

towaniu obostrzeń w zasadzie nie 
odbiegały od dawnej formuły. Dziś 
sportowy świat, podobnie jak każ-
dy inny, po raz kolejny wystawiony 
jest na próbę, na egzamin z solidar-
ności oraz z człowieczeństwa. Ni-
czym nieuzasadniona agresja Rosji 
na Ukrainę niesie za sobą konse-
kwencje dla nas wszystkich, zarów-
no w aspekcie międzynarodowym, 
jak i lokalnym. Na ten pierwszy 
w  zasadzie nie mamy dużego 
wpływu, na drugi jak najbardziej. 
Możemy wyrazić swój głos, naszą 
solidarność lub po prostu pomóc 
na tyle, na ile możemy na dzień 
dzisiejszy. Powszechna mobilizacja, 
jaką w  miniony weekend miałem 
przyjemność obserwować i w niej 
uczestniczyć, sprawia, że mocno 
wierzę zarówno w ludzi z  najbliż-
szego otoczenia, jak i zupełne ob-
cych, z którymi stałem w kilometro-
wym korku, aby przekazać dary. Na 
dodatek, po wcześniejszym odesła-
niu z innego punktu, który jak się 
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Bartosz Nowicki

zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)
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okazało był już całkowicie zapeł-
niony. Dzień później, biorąc udział 
wraz z ponad 2000 osób w półma-
ratonie w Wiązownej, praktycznie 
na każdym kroku widziałem flagę 
Ukrainy oraz hasła wyrażające 
sprzeciw w  geście solidarności. 

Równocześnie, te same osoby 
chwilę później, już po zakończeniu 
zawodów, odjeżdżają pospiesz-
nie, aby zdążyć z przygotowanymi 
wcześniej paczkami do punktów, 
ponieważ ktoś inny czeka w samo-
chodzie, aby dostarczyć je na gra-
nicę i następnie zabrać w drodze 
powrotnej osoby, które właśnie ją 
przekroczyły. Gdzieś w tym całym 
chaosie, po drugiej stronie granicy 
są ludzie, którzy podobnie jak my, 
w chwili obecnej powinni się za-
stanawiać nad formą, nad planem 
startów w  nadchodzącym sezonie, 
a nie, czy na ich dom w ciągu naj-
bliższych godzin nie spadną bom-
by. Liczę, że świat sportu nie będzie 
obojętny. W ciągu ostatnich 24 go-
dzin międzynarodowe organizacje 
sportowe lub same kluby podjęły 
pierwsze decyzje o zawieszeniu 
swojego udziału w zawodach roz-
grywanych na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. Lokalnie, organizatorzy 
imprez masowych poza gestami 
solidarności, rozważają możliwość 
udziału w zawodach osób z Ukrainy 
nieodpłatnie. Firmy prywatne zwią-
zane ze sportem pomagają w orga-
nizacji sprzętu dla osób, które do 
tej pory trenowały i z dnia na dzień 
musiały opuścić swój rodzinny dom 
i uciekać przed wojną. Cieszę się, 
że na każdym polu widać wspar-
cie i mocno trzymam kciuki za nas 
wszystkich w tym czasie próby. 
Czasami takie prozaiczne działania, 
jak wspólny trening lub udział w za-
wodach sprawiają, że osoby przez 
nas wspierane wiedzą, że nie są 
same i mogą na Nas liczyć.

#solidarnizukrainą
#thisissparta
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Barbara Lipieta

 Czy wiecie o czym mowa? 
Brawo! Tak, to celofan, lub 
tomofan (tak nazywano go 
w  Polsce). Powstanie celofa-
nu, jak wiele odkryć na świe-
cie, było dziełem przypadku. 
Przyczynił się do tego szwaj-
carski inżynier Jacques Edwin 
Brandenberger, gdy podczas 
obiadu kolega niezdarnie roz-
lał kieliszek czerwonego wina 
na biały obrus. Wtedy powstał 
pomysł stworzenia wodood-

pornego i plamoodpornego 
obrusa. Poszukując rozwią-
zania, przeprowadził wiele 
badań i doświadczeń. Jednak 
otrzymany produkt nie speł-
niał oczekiwań. Coś, co miało 
być wygodne i nadawać się 
do wielokrotnego użycia, było 
sztywne i łamliwe. Branden-
berger jednak nie zaniechał 
prac, a jego upór, poświęcony 
czas i zaangażowanie przynio-
sły efekty. Zaobserwowane 

zjawisko złuszczania się wi-
skozy zaowocowało powsta-
niem wiskozy w formie folii. 
Powstał produkt o nazwie 
celofan, który zdobył zainte-
resowanie rynku. Maszynę, 
dzięki której przystąpił do 
produkcji arkuszy celofanu, 
opatentował w  1908 roku. 
Kiedy kilka lat później inny 
wynalazca ulepszył celofan, 
sprawiając, że ten nie prze-
puszczał już wilgoci, zainte-
resowała się nim branża spo-
żywcza. Ogrom zalet sprawił, 
że zagościł w naszym codzien-
nym życiu i doskonale spraw-
dza się w  wielu branżach. 
Jest bezwonny, bezsmakowy 
i bezpieczny dla żywności. 
Cechują go wysokie walory 
estetyczne, które pozwalają 
zaprezentować pięknie pro-
dukt, od którego nie potrafi-
my oderwać oczu. 
 Czy zastanawialiście się kie-
dyś, z czego powstaje i jak od-
działuje na środowisko pro-
dukcja celofanu? Celofan jest 
tworzywem produkowanym 
na bazie celulozy i jest podat-
ny na biodegradację. Myślimy 
sobie, to naturalny produkt, 

wspaniale. Niestety są też 
minusy. Produkcja folii celu-
lozowej jest uciążliwa dla śro-
dowiska. Otrzymujemy ją z re-
generowanej wiskozy. Zanim 
ona powstanie, oczyszczona 
masa drzewna poddawa-
na jest obróbce chemicznej. 
Najczęściej powstaje z sosny, 
świerka, buka. Masę poddaje 
się działaniu ługu sodowego, 
a następnie dwusiarczku wę-
gla. Po takim zabiegu otrzy-
mujemy produkt przejściowy, 
który następnie rozpuszcza 
się w rozcieńczonym wod-
nym roztworze zasady sodo-
wej. W wyniku tego procesu 
otrzymujemy wiskozę, płyn 
przędzalniczy o konsystencji 
miodu. Ciecz ta jest tłoczona 
przez zespół dysz o drobnych 
otworach w kąpieli kwasu 
siarkowego. W roztworze tym 
następuje koagulacja wisko-
zy, czyli łączenie drobnych 
cząsteczek w  fazę ciągłą. Po-
stępując w  ten sposób moż-
na formować włókno zwane 
jedwabiem wiskozowym lub 
cienkie arkusze celofanu. Do 
tej pory wszystko pięknie, 
lecz mamy też skutki ubocz-
ne. Zużyte wielkie ilości żrą-
cych substancji chemicznych. 
Jedną z nich jest dwusiarczek 
węgla. W naturze emitowany 
jest w pierwszej fazie erupcji 
wulkanu. Jest to związek tru-
jący, działający szkodliwie na 
ośrodkowy układ nerwowy. 
Ma nieprzyjemny zapach, 
zbliżony do zapachu zepsu-
tych rzodkiewek. Ze względu 
na uciążliwy wpływ na śro-
dowisko, firmy wytwarzające 
celofan były stopniowo za-
mykane. W Polce pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku taki los spotkał 
zakład w Tomaszowie Mazo-
wieckim. 

Mamy z nim kontakt poprzez różne opakowania ochronne. 
Kiedyś owijało się nim głównie bukiety kwiatów. Dziś znajduje 
szerokie zastosowanie jako folia dekoracyjna. Folia celulozowa, 
otrzymywana jest na bazie wiskozy i znamy ją wszyscy.
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Szeleszczący i przezroczysty

 Wymogi środowiskowe 
zmusiły zakłady do poszu-
kiwania bardziej ekologicz-
nych rozwiązań w zakresie 
stosowania współczynników. 
Zaczęto wprowadzać mniej 
uciążliwe metody produkcji, 
co jest bardzo ważne dla oto-
czenia. Ciekawy jest fakt, że 
kilka fabryk na świecie pro-
dukujących celofan jest w rę-
kach jednego właściciela. 
 Zapotrzebowanie na folię 
celulozową jest ogromne. Na 
wielkość popytu nie wpływa 
wielkość kraju, lecz kwestie 
przyzwyczajeń konsumen-
tów. Przykładem może słu-
żyć wschód Europy, gdzie 
folia jest naturalnym opa-
kowaniem dla wyrobów wę-
dzonych. Polska jest jednym 
z nich.
 Opakowania z użyciem fo-
lii celulozowej spotykamy na 
każdym kroku. Pakowane są 
w nią cukierki, sery, owoce, 
warzywa, artykuły higienicz-
ne i wiele innych rzeczy. Folia 
jest biodegradowalna, jed-
nak jej produkcja jest ener-
gochłonna, kosztowna i  pra-
cochłonna. Do jej produkcji 
wykorzystuje się ogromne 
ilość wody. A wszystko po to, 
by na konsumentach zrobić 
dobre wrażenie, bo jesteśmy 
przyzwyczajeni do estetycz-
nie wyglądających opakowań. 
Przecież kluczowa dla nas 
powinna być zawartość. Przy-
chodzi mi na myśl powiedze-
nie, że przyzwyczajenie jest 
drugą naturą człowieka. Może 
to dobry moment, aby zadać 
sobie pytanie, czy nie warto 
zmienić naszych przyzwycza-
jeń, aby ratować naszą piękną 
naturę?!
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