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w numerze

Z Burmistrzem Grzegorzem Szu-
plewskim rozmawialiśmy o miej-
skich inwestycjach, jakie czekają 
nas jeszcze w tym roku, o zało-
żeniach Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej, a także o...
jodku potasu.

Mówi się, że sport kształtuje cha-
rakter. Że uczy nas wielu rzeczy, 
które możemy potem wykorzy-
stywać w innych dziedzinach 
życia. Uczy też nas wiele o nas 
samych.

Jest w Piastowie miejsce, w któ-
rym przez chwileczkę można 
poczuć się prawie jak we francu-
skiej Prowansji. Ale wrażenie to 
zawdzięczamy nie architekturze, 
lecz lawendzie.

To gatunek naturalnie występu-
jący w całej Polsce. Dawniej nazy-
wano ją złotą rózgą, złotnikiem, 
złotą dziewicą, czy mimozą. Co 
o nawłoci wiedzieć należy?

Poznaliśmy tegorocznych finali-
stów.

Trzy pytania do 
Burmistrza

Jak sport nauczył mnie 
marzyć

Piastów okiem zielarki

Tajemnice nawłoci

XXXI Mistrzostwa 
Piastowa w Tenisie

C ол і д а р н і  з  Ук р а ї н о ю

czaspiastowa.pl

Czytaj - str. 6

Czytaj - str. 5

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 9

Czytaj - str. 12

na drugiej kondygnacji salę gim-
nastyczną, której lata świetności 
zdążyły minąć jeszcze w czasach, 
gdy niechlubnym patronem 
szkoły był Karol Świerczewski. 
Konieczność wybudowania no-
wej hali sportowej przy piastow-
skiej „trójce” od lat była pod-

 Szkoła Podstawowa nr 3 
w  Piastowie im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego odda-
na została do użytku w 1958 
roku. W ramach infrastruktury 
sportowej obiekt ten oferuje 
swoim uczniom otwarte boiska 
zewnętrzne oraz zlokalizowaną 

Nowa hala „trójki”

reklama

Już niebawem uczniowie piastowskiej „trójki” doczekają się całkiem 
nowego obiektu sportowego. Urząd Miejski w Piastowie udostępnił właśnie 
zatwierdzoną dokumentację projektową i ogłosił przetarg na budowę hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3. 

mat. Architekt Radosław Guzowski

noszona na forum publicznym. 
Dzięki uzyskaniu przez Miasto 
Piastów w czerwcu br. dofinan-
sowania z  Rządowego Funduszu 
Polski Ład, w wysokości 15,3 mln 
zł, koncepcja ta w końcu docze-
ka się realizacji i właśnie nabiera 
tempa. Dziś znana jest już doku-

mentacja projektowa, zakładany 
termin realizacji, a Urząd Miejski 
w Piastowie ogłosił właśnie prze-
targ na budowę nowej hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
Nr 3. 
 Za projekt nowoczesnej hali 
sportowej odpowiada architekt 
Radosław Guzowski. Pracownia 
ta znana jest z wielu ciekawych 
realizacji, w tym m.in. przebu-
dowy sal koncertowych Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie, czy też 
zrealizowanej już na terenie na-
szego miasta, rozbudowy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza.
 Wedle zatwierdzonej doku-
mentacji projektowej, budynek 
hali sportowej zlokalizowany 
zostanie równolegle do północ-
nej elewacji szkoły. Łączna po-
wierzchnia użytkowa wyniesie 
1052 m². Przed halą powstanie 
parking na 33 stanowiska. Głów-
ne wejście usytuowane będzie 
w przeszklonym łączniku spaja-
jącym nowy obiekt z istniejącym 
budynkiem szkoły. Dwa dodatko-
we wejścia powstaną od strony 
nowego parkingu oraz od strony 
boisk szkolnych. Hala sportowa 
będzie w pełni dostosowana do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych.
 Bryła nowego obiektu sporto-
wego będzie prosta, dwuelemen-
towa. Otaczać będzie wewnętrzny 
dziedziniec, co korespondować 
ma z podobnym rozwiązaniem 
architektonicznym funkcjonują-
cym w obecnym budynku szkoły. 
Wyższa część budynku pomieści 
dużą salę gimnastyczną o po-
wierzchni prawie 575 m², wypo-
sażoną dodatkowo w rozsuwane 
kurtyny przytwierdzone do kon-
strukcji dachu, umożliwiające po-
dział sali na dwie mniejsze, nieza-
leżne. 

Dokończenie - str. 3
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• FRYZJERSTWO 
  DAMSKO-MĘSKIE

• KOSMETYKA

• PIELĘGNACJA PAZNOKCI

• MANICURE HYBRYDOWY

• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

22 723 59 30
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reklama

 Duża sala gimnastyczna bę-
dzie posiadała pole gry do piłki 
ręcznej, koszykówki i siatkówki 
Parterowa część budynku za-
wierać będzie w swoich ramach 
mniejszą salę gimnastyczną 
(104,22 m²) oraz pomieszczenia 
obsługujące dużą salę gimna-
styczną, w tym trzy szatnie z nie-
zależnymi umywalniami i  na-
tryskami, szatnię dla trenerów 
z  niezależnym węzłem sanitar-
nym oraz magazyn. 

Nowy obiekt sportowy zapro-
jektowany został zgodnie z  pro-
ekologiczną polityką miasta. Wy-
cinka drzew pod nową inwestycje 
ograniczona zostanie do niezbęd-
nego minimum. Część istnieją-
cego drzewostanu zachowana 
zostanie na wewnętrznym patio. 
Budynek zyska również „zielony 
dach” obsadzony trawą oraz ro-
ślinami płożącymi. Znajdą się na 
nim również panele fotowoltaicz-
ne, które pozwolą obniżyć przy-
szłe koszty eksploatacji budynku. 

Termin składania ofert prze-
targowych upływa 20 paździer-
nika. Wymagany termin realizacji 
inwestycji to 14 miesięcy od mo-
mentu podpisania umowy.

Na piastowskie ścieżki rowe-
rowe i ulice wyjechało kilkadzie-
siąt zielonych rowerów i hulajnóg 
elektrycznych. To dobry sposób 
na szybkie przemieszczanie się po 
mieście i omijanie zatorów drogo-
wych. 

Nowe, szybkie i ekologiczne 
środki transportu są odpowiedzią 
na rosnące potrzeby mobilności 
wśród mieszkańców, wpisują się 
również w politykę władz miasta. 
Jak podkreśla Burmistrz Miasta 
Piastowa, Grzegorz Szuplewski: 
- Nasze miasto przygotowuje się 
do opracowania Planu Zrówno-
ważonej Mobilności Miejskiej, któ-
ry to dokument powstaje w opar-
ciu o informacje od mieszkańców 
uzyskane w ramach konsultacji 
społecznych. Chcemy, by tak 
ważna sprawa, jaką jest szeroko 
rozumiana zrównoważona mobil-

ność miejska, znalazła rozwiąza-
nie zgodne z oczekiwaniami Pia-
stowian. Stąd działania na rzecz 
promocji transportu zbiorowego, 
który w ramach miejskiej linii au-
tobusowej P1 od ponad dwóch 
lat jest bezpłatny oraz wsparcie 
wszelkich form transportu nisko-
emisyjnego. 

Korzystanie z zielonych ro-
werów i hulajnóg elektrycznych 
wymaga pobrania z Google Play 
(Android) lub App Store (iOS) apli-
kacji Bolt oraz zapoznania się z in-
strukcją i wskazówkami dotyczą-
cymi bezpiecznego użytkowania 
i parkowania pojazdów. Odblo-
kowanie elektrycznej hulajnogi 
i roweru jest bezpłatne. Opłata 
za każdą minutę jazdy wynosi 85 
groszy niezależnie od rodzaju wy-
branego jednośladu.

Dokończenie ze str. 1 Hulajnogi i rowery elektryczne 
już w Piastowie
W naszym mieście pojawiły się dwa nowe, 
ekologiczne środki transportu miejskiego. 

mat. Architekt Radosław Guzowski

mat. Architekt Radosław Guzowski
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Jak sport nauczył mnie marzyć
Mówi się, że sport kształtuje charakter. Że uczy nas wielu rzeczy, które 
możemy potem wykorzystywać w innych dziedzinach życia. Uczy też nas 
wiele o nas samych.

Dla mnie to stwierdzenie jest 
w zasadzie dość nowym odkry-
ciem. Dlaczego? Bo nigdy wcze-
śniej nie byłam jakoś szczególnie 
zainteresowana aktywnością fi-
zyczną. Wręcz przeciwnie. By-
łam tą najmniejszą, najsłabszą 
dziewczynką w klasie. Tą, która 
podczas lekcji WF widząc lecącą 
w moją stronę piłkę, robiła odru-
chowy unik, zamiast ją łapać. Tą, 
którą wybierano jako ostatnią do 
drużyny podczas gry w zbijaka. 
I w efekcie tą, która szczerze nie 
lubiła sportu.

Dlatego też zadziwia mnie nie-
zmiennie ten kosmiczny proces, 
który przebiegł w mojej głowie, 
a  którego wynikiem było stwier-
dzenie, że „ ja w sumie to bym 
chciała spróbować w ten triath-
lon”.

Triathlon to trzy dyscypliny, 
z których w pierwszej byłam na-
prawdę słaba, drugiej nie znosi-
łam a trzecia szła mi przeciętnie. 
Więc sam pomysł brzmiał jak 
szaleństwo, bo do jego realizacji 
potrzeba było naprawdę wielu 
elementów, które były (na tam-
ten moment) mało realne do 
osiągnięcia. 

Musiałam nauczyć się pływać 

kraulem. Musiałam przekonać się 
(a nawet polubić) jazdę rowerem. 
No i musiałam zacząć szybciej bie-
gać. 

Zaowocowało to bardzo inten-
sywnym i naprawdę udanym tria-
thlonowym debiutanckim sezo-
nem, który finalnie ukończyłam na 
4. miejscu w klasyfikacji generalnej 

w swojej grupie wiekowej, co nie-
wątpliwe jest miłym i naprawdę 
niezłym wynikiem.

Ale jeszcze cenniejsze jest to, 
czego dowiedziałam się o sobie 
podczas tego ostatniego roku, 
czego się nauczyłam i co dzięki 
temu zyskałam.

Sport nauczył mnie wiary we 
własne siły. Bo żeby zacząć robić 
coś, czego się nie umie, co jest 
trudne i straszne (np. pływanie 
w jeziorze), trzeba uwierzyć w to, 
że można i że się uda.

Sport nauczył mnie koncen-
tracji. Wyłączenie dyskomfortu 
(zimno, strach, zmęczenie, cza-
sem ból) i skupienia na tu i teraz, 
danym zadaniu, kilometrze, ru-
chu. Każdy z nich przybliża mnie 

do celu, do mety.
Nauczył mnie też odwagi re-

alnej oceny ryzyka i moich moż-
liwości. Nigdy nie myślałam o so-
bie, jako o osobie odważnej ani 
skorej do podejmowania ryzyka, 
ale sport i rywalizacja w różnych 
warunkach pogodowych i róż-
nych okolicznościach towarzy-
szących niejako zmusza do tego, 
żeby szybko ocenić sytuacje i od-
powiedzieć sobie na pytanie – 
uda się, czy nie?

Sport nadał mojemu życiu 
ramy, schemat i dzięki temu, 
określony porządek. Codziennie 
5.15 pobudka, przygotowanie 
i  o  6 trening na basenie, bież-
ni lub rowerze. Niezależnie od 
innych elementów, to jest czas 
dla mnie. To uczy też doskonale 
zarządzania swoim czasem i wy-
wiązywania się z tej umowy, któ-
rą zawierasz ze sobą, podejmując 
decyzję, że będziesz uprawiać ja-
kiś sport.

Nauczyłam się też mierzyć 
z  własną słabością, niepowodze-
niem i rozczarowaniem, które są 
nieodzownym elementem zarów-

no rywalizacji sportowej, jak i ży-
cia w ogóle. Dziś nie wyszło, ale 
to nie znaczy, że nie będzie lepiej. 
Nie można się tak łatwo poddać, 
próbuj dalej!

Sport dał mi pasję. Coś, co 
sprawiło, że chcę się rozwijać, 
chcę stawać na linii startu i testo-
wać siebie, bo zwyczajnie okazało 
się, że naprawdę to LUBIĘ.

Dzięki wejściu w środowisko 
triathlonowe poznałam też nie-
samowitych ludzi, którzy są dla 
mnie inspiracją i motywacją, ale 
także takich, którzy po prostu mi 
kibicują z całego serca i cieszą 
się razem ze mną każdym moim 
najmniejszym sukcesem – czy to 
nowy rekord czasu na 400m na 
basenie, czy też zakupem nowych 
butów do biegania (w końcu je-
stem kobietą i… no cóż… lubię 
ładne buty:). To są osoby, na któ-
rych zawszę mogę polegać. Moja 
„grupa wsparcia”, do której nale-
żą mój partner z This is Sparta – 
Bartek, mój Mąż i moje wspaniałe 
przyjaciółki – Ela i Agata. Dzięki 
triathlonowi doceniam jeszcze 
bardziej takich ludzi wokół siebie, 
ich pozytywną energię i życzli-
wość, bo to dodaje skrzydeł.

I na koniec – sport nauczył 
mnie, że bariery, które widzimy 
przed sobą, są bardzo często tyl-
ko w naszych głowach i sercach. 
Jest takie powiedzenie: „Jeśli 
możesz to sobie wymarzyć, to 
możesz to zrobić”. Ja wymarzy-
łam sobie wbiegnięcie na metę 
zawodów triathlonowych w spek-
takularnym Zamku Krzyżackim 
w  Malborku i dzięki temu, że 
uwierzyłam w to marzenie, to sta-
nęłam tam pierwszy raz w życiu 
na podium, zajmując 2. miejsce 
w klasyfikacji generalnej sztafet.

Rok temu nigdy bym nie uwie-
rzyła w to wszystko, co udało mi 
się osiągnąć, przezwyciężyć i zdo-
być.

I to jest właśnie najpiękniej-
sze dla mnie w sporcie – czasem 
po cichutku, a czasem z hukiem 
dzwonu w katedrze Notre Dame 
pokazuje Ci, że z każdym dniem 
stajesz się jeszcze silniejszą, lep-
szą i wspanialszą wersją siebie 
i  to doświadczanie takiego roz-
woju jest dla mnie bezcenne. 
I mam takie poczucie, że dla każ-
dego sportowca, nawet amatora, 
jest to najlepsza siła napędowa 
do działania.

Więc … działajmy!

Dominika Kessler

Triathlonistka Amatorka
#ThisisSparta

fot.  Dominika Kessler (archiwum prywatne)

fot.  Dominika Kessler (archiwum prywatne)

fot.  Dominika Kessler (archiwum prywatne)

fot.  Dominika Kessler (archiwum prywatne)

fot.  Dominika Kessler (archiwum prywatne)

fot.  Dominika Kessler (archiwum prywatne)



6 www.czaspiastowa.pl WRZESIEŃ, 2022 r  |  CZAS PIASTOWA

wywiad

Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Nadeszła je-
sień, sezon inwestycyjny po-
woli dobiega końca. Co jeszcze 
wydarzy się w tym zakresie do 
końca roku?

Grzegorz Szuplewski: Przede 
wszystkim zwróćmy uwagę na 
te działania, które dobiegają 
końca. Mam tu na myśli bu-
dowę ulic: Piotra Wysockiego 
i Jaśminowej wraz z drogą we-
wnętrzną Placu Słonecznego. 
Budowany jest wodociąg w uli-
cy Dworcowej, a niezwłocznie 
potem rozpocznie się – mam 
taką nadzieję – długo ocze-
kiwana inwestycja budowy 
nawierzchni na tej ulicy. Nie-
dawno ogłoszony został przez 
starostwo powiatowe przetarg 
na to zadanie, współfinansowa-
ne m.in. przez Miasto Piastów. 
Od kilku tygodni trwa odbudo-
wa substancji mieszkaniowej 
w miejskiej kamienicy przy uli-
cy Mazurskiej. Jak pamiętamy, 
1  lutego ubiegłego roku, bu-
dynek ten ucierpiał w  wyniku 
pożaru i jego mieszkańcy mu-
sieli opuścić zniszczone miesz-
kania. Cieszę się, że udało się 
rozpocząć ich odtwarzanie 
przy jednoczesnej generalnej 
odnowie i poprawie funkcjo-
nalności budynku głównego 
i oficyny, która znajduje się na 
tej samej posesji. Oznacza to, 
że za kilka miesięcy odnowione 
obiekty będzie można na nowo 
zasiedlić. Kolejne ogłoszone 
ostatnio przetargi dotyczą 
obiektów oświatowych: budo-
wy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3 oraz remon-
tu nawierzchni boiska sporto-
wego przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, na które to zadania 
otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Trwa projektowanie obiektów, 
które powstaną w przyszłym 
roku w ramach zadania rozbu-
dowy zielono-niebieskiej infra-

struktury w  mieście. Działanie 
to realizować będziemy przy 
wsparciu funduszy norweskich 
i EOG w ramach umowy zawar-
tej z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej. W ramach grantu 
EUCF powstały już dwa ważne 
dokumenty o charakterze stra-
tegicznym, czyli „Piastów - mia-
sto zrównoważonej energii” 
oraz „Plan Adaptacji do Zmian 
Klimatu Miasta Piastowa”. Jesz-
cze w tym roku opracowana 
zostanie ponadto „Koncepcja 
planu działań na rzecz zrówno-
ważonej energii i klimatu” [red. 
Sustainable Energy and Clima-
te Action Plan – SECAP].

W nawiązaniu do planów 
strategicznych – zakończyły się 
konsultacje społeczne ws. zało-
żeń do Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej. Co wyni-
ka z ich wstępnej analizy?

Konsultacje polegały na wy-
pełnieniu ankiety zawierającej 
pytania dot. preferencji komu-
nikacyjnych mieszkańców i ich 
oceny infrastruktury drogowej 
oraz oczekiwań w zakresie 
udogodnień mobilności. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wzięli 
udział w konsultacjach. Analiza 
wyrażonych opinii pozwala na 
wyciągnięcie pewnych ogól-
nych wniosków, takich jak: pre-
ferowanym środkiem komuni-
kacji w celu dotarcia do pracy, 
na zakupy i do opieki zdrowot-
nej jest samochód, ale już na 
drugim miejscu są – pociąg, 
w przypadku pracy oraz poru-
szanie się piechotą, jeśli chodzi 
o zakupy i wizytę w placówce 
ochrony zdrowia. Dopiero na 
trzecim miejscu jest autobus. 
W przypadku dotarcia do miej-
sca nauki jest zgoła inaczej: tu 
priorytetem jest podróż pocią-
giem i autobusem, na trzecim 
miejscu jest samochód, a  na 

czwartym dotarcie pieszo. 
Inny ważny wniosek to pre-
ferencja zdecydowanej więk-
szości wyrażonych opinii dla 
rozszerzenia o Piastów I strefy 
komunikacyjnej stolicy, wpro-
wadzenia wspólnego biletu na 
różne środki komunikacji oraz 
wprowadzenia niższych stawek 
komunikacyjnych na przejazdy 
środkami komunikacji publicz-
nej. Większość z uczestników 
konsultacji dosyć krytycznie 
ocenia istniejącą infrastrukturę 
drogową w mieście oraz uwa-
ża, że powinno się promować 
transport publiczny i ruch ro-
werowy, monitorować hałas 
komunikacyjny i ograniczyć 
ruch ciężkich samochodów. 
Wśród osób, które zechciały 
wyrazić swoją opinię w kon-
sultacjach, 51,5% to kobiety, 
a 48,5% mężczyźni. To propor-
cja zbliżona do ogółu miesz-
kańców Piastowa. W strukturze 

demograficznej dominowały 
osoby w wieku 35-50 (43,5%) 
i 51-65 lat (30,5%), a zawodo-
wej – osoby pracujące (79,5%) 
przed uczącymi się i emerytami 
– po 7,6%. Wkrótce opracujemy 
bardziej szczegółową analizę 
i przystąpimy do dalszych prac 
zmierzających do opracowania 
Planu Zrównoważonej Mobil-
ności Miejskiej.

Jodek potasu to związek 
chemiczny, którego popular-
ność rośnie ostatnio gwałtow-
nie...

Mówimy oczywiście o  sub-
stancji ochronnej, która po-
winna być zastosowana 
w przypadku uwolnienia do 
atmosfery radioaktywnego 
jodu? Taka sytuacja może mieć 
miejsce w  przypadku awarii 
elektrowni jądrowej, do czego 
na szczęście nie doszło, ale ry-
zyko oczywiście istnieje. Gdyby 
jednak tak się stało, osobom 

znajdującym się na skażonym 
terenie należy podać specjal-
ne tabletki o wysokim stężeniu 
stabilnego jodu nasycającego 
tarczycę. Działanie preparatu 
blokuje wchłanianie i groma-
dzenie radioaktywnego jodu. 
Stosowanie profilaktyki jo-
dowej wdraża się dopiero 
po wydaniu komunikatu 
upoważnionych służb o wy-
stąpieniu skażenia radiacyj-
nego. To bardzo ważne, by nie 
sięgać po ten preparat bez po-
wodu – dlatego zachęcam do 
zapoznania się z instrukcjami 
MSWiA i wojewody mazowiec-
kiego, które dostępne są i stale 
uaktualniane na stronie inter-
netowej www.piastow.pl. Uzu-
pełniając tę informację pragnę 
dodać, że wskazaliśmy już miej-
sca ew. dystrybucji jodku pota-
su w naszym mieście.
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2 października 1944 roku dobiegło końca Powstanie 
Warszawskie. Układ o zaprzestaniu działań wojennych 
w stolicy podpisany został w kwaterze dowódcy wojsk 
niemieckich gen. von dem Bacha w Ożarowie w obec-
ności gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, komen-
danta głównego Armii Krajowej. Od 2015 roku ten 
dzień decyzją Sejmu RP ustanowiony jest jako szczegól-
ny dzień pamięci. „Ofiarna, zdeterminowana postawa 
mieszkańców Warszawy spowodowała, że Powstanie 
utrzymało się przez 63 dni. Ustanawiając 2 paździer-
nika Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstań-
czej Warszawy, oddajemy im sprawiedliwość, czcimy 
pamięć pomordowanych, których tak wielu spoczy-
wa nadal bezimiennie na Cmentarzu Powstańców na 
stołecznej Woli” – to fragment sejmowej uchwały. Od 
2016 roku (z dwuletnią przerwą) w pierwszą niedzie-
lę października w Piastowie odbywa się Bieg Pamięci 
Powstańczej Warszawy organizowany w ramach Grand 
Prix Piastowskich Biegów Historycznych. Od 16 lipca 
Ulica Warszawska w Piastowie nosi dodatkową nazwę 
„Trakt Pamięci 1944” nadaną jej decyzją władz samo-
rządowych Miasta Piastowa, zawartą we wspólnym 
stanowisku. W dokumencie zapisano:

Rada Miejska w Piastowie oraz Burmistrz Miasta Pia-
stowa proponuje nadać ulicy Warszawskiej w Piastowie 
dodatkowy, symboliczny tytuł: „TRAKT PAMIĘCI 1944”, jako 
uczczenie tragicznych losów mieszkańców Powstańczej 
Warszawy oraz upamiętnienie historycznych wydarzeń 
roku 1944.

W tym szczególnym dniu pamięci obchodzi także 
swoje święto piastowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Pamiętamy o Powstaniu Warszawskim i dramacie 
walczącej stolicy Polski, o losach powstańców i miesz-
kańcach wypędzonych ze swoich domów. Pamiętamy 
o zniszczonym bohaterskim mieście odznaczonym 
Krzyżem Virtuti Militari…

Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy

źródło: Muzeum Dulag 121

źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Wypędzeni na Dworcu Zachodnim w Warszawie

Ulotka rozrzucana przez Niemców na terenie Warszawy
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Był poniedziałek, wcześnie rano. Siódmy dzień Powsta-
nia Warszawskiego. Ulicą Warszawską szła długa kolum-
na słaniających się ze zmęczenia starców, kobiet i dzieci. 
Nieśli walizki, torby i zawiniątka – cały dobytek, jaki pozo-
stał im po wypędzeniu z mieszkań i domów. Popędzani 
i eskortowani przez uzbrojonych Niemców. Męczeńska 
droga wiodła ze spalonej Woli, od grobów pomordowa-
nych mężów, ojców, braci…

 Taki widok 65 lat temu zobaczyli mieszkańcy Piastowa. Od stro-
ny Ursusa przez nasze miasto szli wypędzeni mieszkańcy walczą-
cej Stolicy. Pierwsi, którzy ocaleli. Licząca trzy tysiące osób kolum-
na zmierzała do Dulagu 121, zorganizowanego na terenie byłych 
warsztatów kolejowych w Pruszkowie obozu przejściowego. Od 
7 sierpnia 1944 roku do końca Powstania Warszawskiego i jeszcze 
długo potem przez to miejsce przeszło ok. 600 tysięcy osób: po-
nad 300 tysięcy trafiło do różnych miast i wsi na terenie General-
nej Guberni, 150 tysięcy wywieziono na roboty do Niemiec, a 50 
tysięcy do obozów koncentracyjnych. Około 100 tysięcy udało się 
mniej lub bardziej legalnie wyprowadzić poza granice Dulagu. Kil-
kaset osób nie przeżyło drogi i pobytu w obozie. Są pochowani na 
okolicznych cmentarzach: w Gołąbkach, w Pruszkowie i w Twor-
kach. Historię Dulagu 121 zapisały przede wszystkim dramatyczne 
losy mieszkańców Warszawy, z których wielu nigdy już nie wróciło 
do swojego miasta. Exodus Warszawy 1944 to także zapis wielkiej 
solidarności społeczeństwa Włoch, Ursusa, Piastowa, Pruszkowa 
i innych okolicznych miejscowości. Miarą tej solidarności była wie-
loraka pomoc okazywana ludności Stolicy, zarówno w drodze do 
Dulagu (dostarczanie żywności i lekarstw, wyciąganie pojedyn-
czych osób z transportu i ukrywanie ich), jak też już na terenie 
obozu (organizacja wyżywienia, opieka pielęgniarska i lekarska, 
dostarczanie fałszywych dokumentów – szczególnie zagrożonym 
wywózką do obozu koncentracyjnego powstańcom i wyprowa-
dzanie ich poza bramy obozu, przekazywanie informacji, pomoc 
w odnajdywaniu zaginionych członków rodzin).

Droga wiodła przez Piastów

źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Obóz Dulag 121

W drodze do Dulagu

Kolumna wypędzonych (okolice Hali Mirowskiej w Warszawie)
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Obóz Dulag 121 
 Świadek tamtych wydarzeń, żołnierz AK i historyk Zdzi-
sław Zaborski w książce o obozie Durchgangslager 121 
nazwał jego utworzenie i działanie niemiecką zbrodnią 
specjalną. Trudno nie zgodzić się z tym określeniem, jeśli 
poznamy choćby po części prawdę o tym miejscu cierpie-
nia setek tysięcy ludzi.
 Wszystko zaczęło się 5 sierpnia 1944. Niemcy zawia-
domili Radę Główną Opiekuńczą w Pruszkowie o utwo-
rzeniu na terenie miejscowych warsztatów kolejowych 
obozu przejściowego Durchgangslager 121 dla wypę-
dzonych mieszkańców Warszawy. Poinformowali też, że 
nie będą w stanie zorganizować dla nich żadnej opieki 
i tym mają zająć się Polacy. Nazajutrz, w niedzielę, oko-
liczni księża ogłosili to z ambony zwracając się o zorga-
nizowanie dostaw żywności dla wypędzonych. Wieczo-
rem 6 sierpnia pierwsza kolumna ponad trzech tysięcy 
kobiet, dzieci i  starców wyruszyła pieszo z kościoła św. 
Wojciecha na Woli. To byli pierwsi ocaleni z rzezi, która 
miała miejsce w  tej dzielnicy w pierwszych dniach po-
wstania. Po długim marszu skrajnie wycieńczeni dotarli 
nad ranem do Piastowa i ulicą Warszawską dalej do bra-
my nr XIV warsztatów kolejowych, a od tej pory obozu 
Dulag 121. Przez tę bramę przez kolejne tygodnie, aż do 
10 października, przeszło ponad sześćset tysięcy wypę-
dzonych mieszkańców stolicy Polski. Za tą bramą rodziny 
przeżywały dramat rozdzielenia mężczyzn – ojców, bra-
ci, synów od żon, matek i córek. Często – już na zawsze. 
Po selekcji i kilku dniach życia w straszliwych warunkach, 
bez środków higieny, przy dotkliwym braku lekarstw i le-
dwo starczającym pożywieniu, Niemcy formowali z prze-
bywających w obozie transporty kolejowe, kierowane ge-
neralnie w trzech kierunkach: na roboty w głąb III Rzeszy, 
na teren Generalnej Guberni i do obozów koncentracyj-
nych. Pani Krystyna Siedlecka miała wówczas dziesięć lat. 
Tak wspomina tamte dni: to był koniec sierpnia lub nawet 
początek września. Do naszego mieszkania na Jelonkach 
wpadli Niemcy i towarzyszący im żołnierze przypominający 
Kałmuków. Wypędzili wszystkich, nie pozwolili niczego za-
brać. Popędzili nas pieszo do stacji kolejowej we Włochach, 
a nasze domy spalili. Na stacji czekał pociąg, którym doje-
chaliśmy do Piastowa. Poznałam tę miejscowość, bo wcze-
śniej przyjeżdżałam kilka razy z ojcem do mieszkającej tu 
ciotki. W Piastowie wypędzono nas z pociągu i pognano 
torami w stronę Pruszkowa. Przez bramę nr XIV weszliśmy 
na teren obozu, w którym przebywaliśmy przez kilka dni. 
Ojca od razu zabrano do jednej hali, nas z mamą do dru-
giej. Dzięki pomocy polskiego personelu medycznego, udało 
się nam szczęśliwie odzyskać ojca, który pojawił się niespo-
dziewanie z obandażowaną głową. Jako niezdolny do pracy 
został z nami i wkrótce opuściliśmy obóz w transporcie sfor-
mowanym z wagonów towarowych do przewozu bydła. Do-

jechaliśmy do Końskich. Tam wyrzucono nas po prostu gdzieś w polu. 
Trafiliśmy do jakiejś zagrody wiejskiej, gdzie mogliśmy się przebrać 
w czyste ubrania, a dotychczasowe – brudne i zawszone – spaliliśmy. 
Oczywiście nie mogliśmy nadużywać gościnności naszych gospodarzy, 
którzy nie byliby w stanie utrzymać wszystkich. Postanowiliśmy wrócić 
jak najbliżej Warszawy, wybór padł na Piastów, gdzie mieliśmy rodzi-
nę. Po kilkudniowej wędrówce pieszej dotarliśmy tu szczęśliwie. Byli-
śmy uratowani, choć nasze dotychczasowe życie legło w gruzach… 
 Pan Andrzej Siedlecki w tym czasie miał niespełna dziesięć lat. 
Mieszkał z rodzicami i z siostrą w Piastowie tuż przy torach kole-
jowych. Pamięta transporty wiozące ludzi z Warszawy do obozu 
Dulag 121. Mój dziadek miał duży sad niedaleko naszego domu. Wraz 
z kolegami chodziliśmy do tego sadu i zrywaliśmy jabłka, które potem 
rzucaliśmy tym biednym ludziom. Żal było patrzeć na ich zmęczone 
i przerażone twarze, każdy jak mógł tak starał się pomóc. W naszym 
domu w tym czasie mieszkało kilkanaście osób z Warszawy, którym 
udało się uciec. W Piastowie było dużo takich osób. Zdarzało się jed-
nak często, że do domów i mieszkań zaglądali niemieccy żandarmi 
poszukujący osób z warszawskimi dokumentami. W naszym domu 
było dość łatwo ich ukryć, bo mieliśmy pomieszczenie sklepowe z od-
dzielnym wyjściem. Pamiętam jedną z takich kontroli żandarmów, 
która mogła zakończyć się groźnie. Akurat mieszkał z nami znajomy 
ojca, artysta muzyk. W ostatniej chwili ukryliśmy go za drzwiami i za-
słoniliśmy wiszącymi na wieszaku ubraniami. Niemcy rozejrzeli się po 
mieszkaniu i zauważyli fortepian. Jeden z nich zasiadł do instrumentu 
i zaczął grać, zresztą całkiem nieźle. Trochę to potrwało, ale znajomy 
ojca ocalał…  
 Jest wiele świadectw wspaniałej solidarności mieszkańców 
Pruszkowa, Piastowa, Ursusa, Włoch i innych miejscowości z wy-
pędzonymi mieszkańcami Warszawy. Historia obozu Dulag 121 to 
także dzieje jego placówek filialnych utworzonych w Ursusie, Pia-
stowie i Ożarowie Mazowieckim w czasie największego zaludnie-
nia, gdy na terenie pruszkowskich warsztatów kolejowych prze-
bywało jednorazowo nawet czterdzieści tysięcy osób. Trzeba też 
pamiętać, że na terenie fabryki Tudor i zakładów kauczukowych 
w  Piastowie znalazły miejsce w październiku 1944 roku ewaku-
owane z Warszawy szpitale, wśród nich szpital maltański i szpital 
Dzieciątka Jezus. Działały tu do stycznia 1945 roku.

źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Wydawanie zupy na terenie obozu Dulag 121
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 W niedzielę 2 października br. odbył się piąty Bieg Powstania Warszawskiego, zor-
ganizowany tradycyjnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i w tym roku przy 
współpracy organizacyjnej Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów. Uczestnicy biegu po-
konali tradycyjnie dystans 10 kilometrów. Trasa biegu wiedzie historycznym szlakiem 
męczeństwa wypędzonej z walczącej Warszawy ludności kierowanej do niemieckiego 
obozu przejściowego Dulag 121 -  ul. Warszawską w Piastowie i po terenie b. obozu 
m.in. przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa”. Na starcie tegorocznego, piątego już 
Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy stanęło 92 zawodniczek i zawodników. Wśród 
nich także Pani Beata Konca, mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego. Pobiegła by uczcić 
pamięć swojego dziadka, który przeszedł męczeński szlak mieszkańców wypędzonych 
z walczącej Warszawy do Dulagu 121. Oto relacja Pani Beaty: Pochodzę z warszawskiej 
Woli. Mój Dziadek Wacław Kalczyński mieszkał przy ulicy Białowiejskiej, obecnie stacja me-
tra Ulrychów. Pracował od 14 roku życia, aby pomóc mamie i siostrom po śmierci ojca. 
Praca w garbarni w okolicy Powązek , przy ulicy Piaskowej była ciężka i szkodliwa – chemia 
, odczynniki do garbowania skór. Teren , na którym była garbarnia został włączony do 
getta. Dziadek idąc do pracy przechodził przez punkt kontrolny, gdzie sprawdzano, czy nie 
wnosi do getta jedzenia. Widział tam straszne sceny śmierć i ludzkie cierpienie. W sierpniu 
1944 roku jakimś cudem uniknął rzezi Woli i został ewakuowany do przejściowego obo-
zu Dulag 121 w Pruszkowie. Po śmierci żony dziadek sam wychowywał syna. Być może 
dlatego, aby nie został wywiezionym do Niemiec, jego siostry, które pracowały w szpita-
lu zakaźnym na ul Płockiej, przebrały go za pacjenta i z za-
bandażowanymi głową i nogą (jako pacjent ewakuowanego 
szpitala) trafił do obozu przejściowego a nie w głąb Rzeszy. 
Warunki panujące w obozie były bardzo trudne. Szalały cho-
roby, „krwawa dezynteria”. Dziadek zajmował się w obozie 
chowaniem zmarłych. Śmierć była codziennością. Mimo tych 
strasznych przeżyć Dziadek był osobą dobrą, pozytywną, cie-
płą i życzliwą. Dożył 81 lat. Został pochowany na cmentarzu 
Wolskim. To jedna z wielu historii opisującej dramatyczne 
ludzkie losy z czasu Powstania Warszawskiego.

Wyniki V Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy

Mężczyźni:

1. Paweł Krochmal
2. Konrad Kobiałka
3. Marcin Stachowicz
 
Kobiety:

1. Marta Wojtkowiak
2. Karolina Słomczyńska
3. Małgorzata Rędzińska

fot: Krzysztof Selerski

fot: Krzysztof Selerski

fot: Krzysztof Selerski
Wacław Kalczyński (źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego)

fot: Krzysztof Selerski

V Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy
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 Na tegoroczne Obchody 
złożyły się m.in. uroczystości 
pod pomnikiem „Tędy prze-
szła Warszawa” oraz spek-
takl muzyczny „Pejzaż Polski” 
w  wykonaniu zespołu muzyki 
klasycznej Les Femmes. Uro-
czystości po raz kolejny Patro-
natem Narodowym w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości ob-
jął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Pan Andrzej Duda.
 24 września uczciliśmy pa-
mięć Ludności Cywilnej wypę-
dzonej z powstańczej Warsza-
wy, która między sierpniem 
a październikiem 1944 roku gi-
nęła w masowych egzekucjach 
i bombardowaniach oraz prze-
żyła dramat wypędzenia i po-
byt w obozie Durchgangslager 
121, a także tych, którzy często 
z narażeniem  życia, nieśli im 
bezinteresownie pomoc.
 Podczas tegorocznych uro-
czystości mieliśmy zaszczyt 
gościć wielu Świadków Historii 
– byłych więźniów obozu Du-
lag 121 – naszych najważniej-
szych gości. Na uroczystości 
przybyli również Powstańcy 
oraz kombatanci z terenu Po-
wiatu Pruszkowskiego i okolic. 
Naszymi gośćmi byli również 
przedstawiciele władz pań-

stwowych i samorządowych, 
przedstawiciele środowisk pa-
triotycznych oraz uczniowie ze 
szkół pruszkowskich i powia-
towych.

Uroczystości na Cmentarzu 
Żbikowskim i Cmentarzu 
Szpitalnym w Tworkach

 Obchody Dnia Pamięci roz-
poczęliśmy o godz. 12.00 od 
niewielkiej ceremonii złożenia 
kwiatów na Cmentarzu Szpi-
talnym w Tworkach pod tabli-
cą upamiętniającą więźniów 
obozu przejściowego Dulag 
121 w Pruszkowie, żołnierzy 
Powstania Warszawskiego 
1944 r. i ofiary cywilne na te-
renie cmentarza w  Tworkach. 
Następnie o godz. 13.00 odby-
ła się ceremonia złożenia kwia-
tów na Cmentarzu Żbikowskim 
pod tablicą upamiętniającą 
zmarłych i zamordowanych 
więźniów obozu, którzy zostali 
pochowani w zbiorowych mo-
giłach na terenie cmentarza.
 Wiązanki złożyli m.in. Pan 
Adam Siwek – Dyrektor Biu-
ra Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa IPN, Poseł na Sejm 
Pan Zdzisław Sipiera, Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego Pan 

Krzysztof Rymuza, Prezydent 
Miasta Pan Paweł Makuch, 
a także Komendant Hufca ZHP 
Pruszków phm. Krystian Ra-
dziejewski, wiceprezes ŚZŻAK 
– Koło nr 6 w Pruszkowie Pani 
Barbara Ratyńska i przedsta-
wiciele Stowarzyszenia „Dzieci 
Wojny”.

Obchody pod Pomnikiem 
„Tędy przeszła Warszawa”

 Główna część Obchodów 
pod Pomnikiem „Tędy prze-
szła Warszawa” rozpoczęła się 
o godz. 14.00 od wprowadze-
nia pocztów sztandarowych 
przybyłych na uroczystości.
 Tradycyjnie została odpra-
wiona polowa Msza Święta 
w intencji więźniów obozu 
Dulag 121 i niosących im po-
moc, którą koncelebrował ks. 
kanonik Bogdan Przegaliński 
– proboszcz parafii Niepo-
kalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Żbikowie. 
Oprawę muzyczną Mszy Świę-
tej zapewniła Orkiestra Dęta 
„Pruszkowianka” pod batutą 
Adama Malcherka.
 Po zakończonej Mszy na te-
ren uroczystości została wpro-
wadzona Kompania Repre-
zentacyjna Wojska Polskiego 
dowodzona przez ppor. Pawła 
Szubę. Orkiestra Wojskowa 
odegrała Hymn Rzeczypospo-
litej Polskiej, a następnie, po 
powitaniu gości, przeszliśmy 
do listów i przemówień skie-
rowanych do uczestników Ob-
chodów Dnia Pamięci.
 Jako pierwszy w imieniu 
Premiera Pana Mateusza Mo-
rawieckiego list odczytał Pan 
Wojciech Labuda – Pełnomoc-
nik Prezesa Rady Ministrów ds. 
ochrony miejsc pamięci. Głos 
zabrali również Pan Grzegorz 
Kołpaczyński, który odczytał 
list od Wicepremiera i Mini-
stra Obrony Narodowej Pana 
Mariusza Błaszczaka, a także 
Pani Agnieszka Kazimierczak, 
która odczytała list od Pana 
Ministra Jana Józefa Kasprzy-
ka – Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. W imieniu Pre-
zesa partii „Prawa i Sprawiedli-
wości” Jarosława Kaczyńskiego 
list odczytał Poseł na Sejm IX 
kadencji Pan Zdzisław Sipie-
ra. Listy do uczestników uro-
czystości skierowali również 
Pani Marlena Maląg – Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
Pan Konstanty Radziwiłł – Wo-
jewoda Mazowiecki oraz Pan 
Adam Struzik – Marszałek 

Województwa Mazowieckie-
go. W trakcie Obchodów prze-
mówienie wygłosił również dr 
Mateusz Szpytma – Zastępca 
Prezesa Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Głos zabrali także 
przedstawiciele władz lokal-
nych – Starosta Pruszkowski 
Pan Krzysztof Rymuza oraz 
Prezydent Miasta Pruszkowa 
Pan Paweł Makuch.
 Następnym punktem pro-
gramu uroczystości było wrę-
czenie Odznaki Pamiątkowej 
„Kolumbowie. Rocznik 20” dla 
Pana Zdzisława Zaborskiego 
ps. „Błyskawica” – żołnierza AK 
VI Rejonu VII Obwodu „Obro-
ża” Okręgu Warszawskiego. 
Odznaczenia dokonała Pani 
Anna Lewak – Sekretarz Za-
rządu Głównego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, przemówienie wygłosił 
Pan Robert Falkowski – Pre-
zes Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Koło nr 
6 w Pruszkowie.
 Po wręczeniu nastąpiło 
uroczyste odczytanie Apelu 
Pamięci przez oficera Pułku 
Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego por. Marcina Zienta-
rę, a następnie żołnierze Kom-
panii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego oddali salwę hono-
rową.
 Na zakończenie uroczy-
stości odbyła się ceremonia 
złożenia wieńców i wiązanek 
kwiatów przed pomnikiem 
„Tędy Przeszła Warszawa”. 
Jako pierwsi wiązankę złoży-
li Świadkowie Historii – byli 
więźniowie obozu Dulag 121: 
Pan Janusz Bober z żoną Pa-
nią Jadwigą Adrjańską-Bober, 
Pani Danuta Charkiewicz, 
Pan Tadeusz Cieślak i Pan 
Marek Halter.  Kwiaty złożyli 
przedstawiciele władz pań-
stwowych: Pani Zofia Roma-
szewska – były więzień obozu, 
doradca Prezydenta RP Pana 
Andrzeja Dudy, Pan Wojciech 
Labuda reprezentujący Preze-
sa Rady Ministrów Pana Ma-
teusza Morawieckiego i Pan 
Grzegorz Kołpaczyński repre-
zentujący Ministra Obrony Na-
rodowej Pana Mariusza Błasz-
czaka, a  także reprezentanci 
państwowych instytucji m.in. 
dr Mateusz Szpytma zastępca 
Prezesa IPN oraz Pani Agniesz-
ka Kazimierczak reprezentu-
jąca Szefa  Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób  Repre-
sjonowanych. Wiązanki złożyli 
także przedstawiciele władz 
lokalnych – Starosta Prusz-
kowski Pan Krzysztof Rymuza, 

przewodniczący Rady Powiatu 
Pan Rafał Sieradzki, Prezydent 
Miasta Pruszkowa Pan Paweł 
Makuch i Wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Pan Piotr 
Bąk. Przed Pomnikiem kwiaty 
złożyły reprezentacje stowa-
rzyszeń kombatanckich i or-
ganizacji pozarządowym m.in. 
Zarząd Główny ŚZŻAK, ŚZŻAK 
Koło nr 6 w Pruszkowie, Sto-
warzyszenie Dzieci Powstania 
Warszawskiego 1944, Stowa-
rzyszenie Dzieci Wojny, Stowa-
rzyszenie Polskich Kombatan-
tów  w Pruszkowie, PTKN czy 
Hufiec ZHP Pruszków. Swoje 
delegacje kwiatowe miały rów-
nież instytucje kultury m.in. 
Muzeum Getta Warszawskie-
go, Muzeum Warszawy, czy 
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego oraz szko-
ły pruszkowskie i powiatowe.
 Po odprowadzeniu pocz-
tów sztandarowych i asysty 
wojskowej Pani Małgorzata 
Bojanowska – dyrektor Mu-
zeum Dulag 121, zaprosiła 
wszystkich gości do udziału 
w  dalszej części Obchodów 
Dnia Pamięci.

Spektakl muzyczny „Pejzaż 
polski”

 Po zakończeniu oficjalnej 
części tegorocznych Obcho-
dów uczestnicy uroczystości 
zostali zaproszeni do Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszko-
wie, gdzie po krótkim poczę-
stunku rozpoczął się koncert 
„Pejzaż polski” w wykonaniu 
zespołu Les Femmes. W cza-
sie muzycznego spektaklu 
Natalia Krajewska-Kitowska 
(sopran), Joanna Sobowiec-
-Jamioł (sopran), Emilia Osow-
ska (mezzosopran) i Justyna 
Korpak (fortepian) zaprezen-
towały sceny z życia kobiet  
XIX i XX wieku, którym towa-
rzyszyły utwory najwybitniej-
szych polskich kompozytorów 
m.in.: Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Igna-
cego Paderewskiego, Karo-
la Szymanowskiego, Piotra 
Perkowskiego, Franciszka 
Maklakiewicza, Mieczysława 
Karłowicza, Bohdana Rieme-
ra, Feliksa Nowowiejskiego, 
Stefana Kisielewskiego, Sta-
nisława Niewiadomskiego, 
Romualda Twardowskiego 
i Ludomira Różyckiego. Kon-
cert został zorganizowany we 
współpracy z Biurem Wyda-
rzeń Kulturalnych Instytutu 
Pamięci Narodowej.

W sobotę, 24 września odbyły się coroczne 
obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 
121 i Niosących Im Pomoc organizowane 
przez Powiat Pruszkowski, Miasto Pruszków, 
Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz  
Muzeum Dulag 121. Mieliśmy zaszczyt być 
partnerem medialnym tego wydarzenia.

Obchody Dnia Pamięci 2022 

fot. Jacek Sulewski / Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Na ulicy Popiełuszki była kie-
dyś kolejarska łaźnia. Działała 
od czasów przedwojennych do 
lat 70-tych XX wieku. Potem był 
tam „Klub Kolejarza” i sklep. Te-
raz ładnie odrestaurowany i wy-
posażony w nowoczesne dodatki 
architektoniczne budynek mieści 
przedszkole. Przed jego wejściem 
posadzono sporo lawendy.

Lawenda przypomina mi nie 
tylko Prowansję ale także tatarski 
Bachczysaraj, gdzie Mickiewicz 
pisał „Sonety krymskie” i  „elek-
triczkę” do Sewastopola, w któ-
rej podczas mojej niegdysiejszej 
wyprawy na Krym spotkałam 
starowinki sprzedające czebureki 
i pęki suszonej lawendy. Kiedyś 
pola lawendy zajmowały na Kry-
mie ponad 2 tysiące hektarów. 
Teraz wiele z nich jest opuszczo-
nych, zaniedbanych i zdziczałych, 
ale wciąż pachną tak samo. 

Nazwa lawenda pochodzi od 

łacińskiego słowa lavare – kąpać 
się, myć i nadali ją roślinie sta-
rożytni Rzymianie. Roślina ta do-
brze sobie radzi z suszą, a olejki 
eteryczne, które występują we 
wszystkich jej częściach odstra-
szają zwierzęta, które chciałyby 
się nią pożywić. Jedynie pszczoły 
nie stronią od lawendy i produ-
kują z jej nektaru bardzo aroma-
tyczny miód. 

Lawenda jest stosowana od 
wieków. Kiedyś używano jej do 
prania, odświeżania powietrza 
i  odstraszania owadów. Diosku-
rydes, słynny lekarz i podróżnik 
z czasów Nerona, pisał o niej, 
że leczy rany i oparzenia. W zio-
łolecznictwie stosuje się kwiaty 
lawendy. Wysuszone w tempe-
raturze nie przekraczającej 30 
stopni Celsjusza przydadzą się 
przy kolce jelitowej i regulacji 
procesów przyswajania pokar-
mów. Napar z kwiatów lawendy 

stosuje się w łagodnych dole-
gliwościach trawiennych, braku 
apetytu u osób starszych i przy 
nerwicach. Niekwestionowany 
zielarski autorytet, nieżyjący już 
profesor Aleksander Ożarowski, 
zalecał następujące użycie napa-
ru z kwiatów lawendy: 

Łyżkę suszonych kwiatów la-
wendy należy zalać 1 i 1/2 szklan-
ki wrzątku i parzyć pod przykry-
ciem 15 minut. Potem odstawić 
na 10 minut i przecedzić. Taki 

Powietrze w Piastowie zwykle nie pachnie zbyt ładnie. Nasze miasto znalazło 
się na niechlubnej liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. I choć 
z drugiej strony przodujemy podobno wśród podwarszawskich gmin w ilości 
wymienionych „kopciuchów”, to po wieczornych spacerach często wracam 
pachnąc dymem i niezbyt ładnymi aromatami. Ale jest w Piastowie miejsce, 
w którym przez chwileczkę mogę poczuć się prawie jak we francuskiej 
Prowansji.

Piastów okiem zielarki
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fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Shutterstock
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napar pity 3 razy dziennie po 1/2 
szklanki między posiłkami pomo-
że na trawienie i zapobiegnie gro-
madzeniu się gazów w jelitach. 
Stosowany dwa razy dziennie 
po 1/2 szklanki po posiłku rano 
i wieczorem zadziała uspokajają-
co i rozkurczowo.

Szerokie zastosowanie ma 
olejek eteryczny z kwiatów la-
wendy. Można używać go po roz-
cieńczeniu do płukania dziąseł 
przy stanach zapalnych, do inha-
lacji w infekcjach płuc czy oskrze-
li. Po wymieszaniu z olejem moż-
na stosować go na skórę. Leczy 
trądzik, rozstępy i zapobiega cel-
lulitowi. Pomaga także w bólach 
reumatycznych. Inhalacje z  olej-
ku lawendowego zmniejszają 
stan napięcia nerwowego, uczu-
cia niepokoju i mogą pomagać 
w zasypianiu. Olejek lawendowy 
stosowany jest też przy migre-
nach, bólach menstruacyjnych, 
przy wypadaniu włosów, łupieżu 
i wielu innych dolegliwościach. 
Zapach lawendy odstrasza mole. 

Różne olejki eteryczne były 
używane w medycynie od wie-
ków. Stosowano je w starożyt-
nym Egipcie, Grecji, w Chinach 
i w Indiach. Z czasem zapomnia-
no o leczniczych właściwościach 
olejków i traktowano je jako 
substancje zapachowe, służące 
przemysłowi perfumeryjnemu. 
Na początku XX wieku to właśnie 
olejek lawendowy stał się bohate-
rem historii, która zapoczątkowa-
ła rozwój współczesnej aromate-
rapii. W 1910 roku Rene - Maurice 
Gattefosse, francuski chemik 
pracujący w przemyśle perfume-
ryjnym, dzięki olejkowi lawendo-
wemu wyleczył ciężkie rany po-
oparzeniowe, których nabawił się 
podczas pożaru w swoim labo-
ratorium. To skłoniło go do roz-

poczęcia badań nad leczniczym 
działaniem olejków eterycznych. 
Napisał o tym książkę, której tytuł 
„Aromaterapia” stał się terminem 
używanym dziś na określenie te-
rapii olejkami eterycznymi. 

Prawdziwą karierę zrobiła 
lawenda w przemyśle perfume-
ryjnym. W 1709 roku Włoch Gio-
vanni Maria Farina dodał nieco 
zapachu lawendowego do pro-
dukowanych przez siebie perfum 
i nazwał je od miasta Kolonia (Co-
logne), w którym mieszkał, Eau 
de Cologne. W niedługim czasie 
woda kolońska zyskała sławę 
w całej Europie. Zaopatrywali się 
w nią królowie i książęta, nie wy-
łączając naszego pełnego splen-
doru i elegancji króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Podob-
no Napoleon używał jednej bute-
leczki wody kolońskiej dziennie, 
co miało go kosztować krocie. 
Z czasem tańsze podróbki „Eau 
de Cologne” zaczęły „trafiać pod 
strzechy” i wody kolońskiej mógł 
używać już każdy. 

Przechodząc wieczorem obok 
dawnej łaźni w Piastowie i  wdy-
chając unoszący się leciutki za-
pach lawendy pomyślałam, że 
kiedy łaźnia jeszcze działała, w jej 
pobliżu musiał unosić się podob-
ny zapach. W tamtych czasach po 
kąpieli i goleniu „Przemysławka” 
była dla eleganckiego mężczyzny 
obowiązkowa.
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 Nawłoć pospolita (Solidago 
virgaurea) porasta Euroazję. 
To gatunek naturalnie wystę-
pujący w całej Polsce. Daw-
niej nazywano ją złotą rózgą, 
złotnikiem, złotą dziewicą, czy 
mimozą. Nazwy te zawdzię-
cza swoim żółtym kwiatom. 
To roślina, której kwitnienie 
zwiastuje odejście lata. Widać 
wtedy wielkie żółtozłote plamy 
pokryte gęstym kwieciem. 
 Porasta głównie łąki, mie-
dze, nieużytki i miejsca, na 
których inne rośliny miałyby 
problemy z przetrwaniem. 
Możemy ją też spotkać w na-
szych ogrodach, jako roślinę 
ozdobną. Jest wyjątkowo od-
porna na niekorzystne warun-
ki środowiskowe. Z łatwością 
kolonizuje nowe obszary, wy-
pierając wcześniej zadomo-
wioną tam roślinność. Zapyla-
cze chętniej wybierają kwiaty 
nawłoci, co przynosi opłakany 
skutek, gdyż wymierają gatun-
ki rodzime i zmniejsza się róż-
norodność biologiczna.
 Żółte kwiatostany nawłoci 
produkują wielkie ilości na-
sion, które są przenoszone 
przez podmuchy wiatru. Roz-
przestrzenia się również przez 
kłącza, które czasem przypad-

kowo przenosimy podczas 
prac polowych i ogrodniczych. 
Trzeba być bardzo czujnym, 
bo bardzo podstępnie potrafi 
przejąć łąki, ogrody i skwery. 
 Z Ameryki Północnej przy-
wędrowała do nas nawłoć 
kanadyjska (Solidago cana-
densis) o nazwie ludowej 
,,Drzewko Matki Boskiej’’. Róż-
ni się ona nieco od nawłoci 
pospolitej. Ma mniejsze kwia-
tostany i łodygę pokrytą drob-
nymi włoskami. 
 `Również z Ameryki Pół-
nocnej dotarła do nas nawłoć 
późna, zwana olbrzymią (Soli-
dago gigantea Aiton). Jak sama 
nazwa wskazuje, jest wysoka 
i sięga do dwóch i pół metra 

wysokości. Posiada również 
sztywną łodygę, która od dołu 
jest naga, lecz rozrastając się 
ku górze, zaczynają ją pora-
stać drobne włoski.
 Jednak na rabatach war-
to sadzić ozdobne odmiany 
nawłoci ogrodowej (Solidago 
x  hybryda), które mogą róż-
nić się miedzy sobą terminem 

kwitnienia, siłą wzrostu i po-
krojem. 
 Nawłoć pospolita jest rośli-
ną powszechnie uważaną za 
chwast. Jednak ze względu na 
jej cenne właściwości leczni-
cze, już od dawna stosowana 
jest w medycynie naturalnej, 
a jej działanie jest potwierdzo-
ne badaniami klinicznymi. 
 Ziele nawłoci pospolitej ma 
gorzki smak. Jest bogatym źró-
dłem substancji aktywnych 
o prozdrowotnym działaniu. 
Może być stosowane we-
wnętrznie, jak i zewnętrznie. 
Posiada działanie przeciw-
zapalne, przeciwbakteryjne, 
antyoksydacyjne, ściągające, 
detoksykujące, żółciopędne, 
moczopędne, napotne. Re-
dukuje ciśnienie krwi, a także 
działa przeciwzakrzepowo, 
uszczelniająco na naczynia 
włosowate.
 Nawłoć pospolita używana 
zewnętrznie zmniejsza dole-
gliwości zapalenia gardła, za-
palenia jamy ustnej, zapalenia 
mieszków włosowych, poma-

Ma długą, gładką i sztywną łodygę, obrośniętą zielonymi, szpiczastymi 
liśćmi. Na niej kołyszą się drobniutkie, żółte kwiatostany.
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Co o nawłoci wiedzieć należy

ga w gojeniu ran. 
 Suszone, ale również świe-
że kwiaty nawłoci mogą być 
wykorzystywane do przygoto-
wania naparów, nalewek oraz 
syropów.
 Podobnie jak z innymi zio-
łami, tak i z nawłocią należy 
zachować środki ostrożności, 
aby uniknąć skutków ubocz-
nych.
 Bardzo ważną właściwością 
nawłoci jest jej miododajność. 
Intensywnie żółte kwiaty są 
pełne wartościowego pyłku. 
Jasnożółty miód nawłociowy 
ma lekko kwaskowaty smak 
z nutą cytrusową. Ze względu 
na późny okres kwitnienia na-
włoci, pszczelarze zostawiają 
dużą cześć miodu z pyłku na-
włoci w ulu, jako pszczeli po-
karm na zimę. Dlatego miód 
ten trudniej spotkać. Gdyby-
śmy stali się posiadaczami 
tegoż miodu, to pamiętajmy, 
że zawiera dużo rutyny i jest 
pomocny w jesiennych prze-
ziębieniach. Uważa się też, że 
systematyczne przyjmowanie 
wspiera stawy i zapobiega po-
stępowaniu zwyrodnień. 
 Nawłoć jest jedną z naj-
mniej wymagających roślin. 
Choć rośnie bujnie, nie potrze-
buje dodatkowych składników 
mineralnych i specjalnego na-
wożenia. Jeśli chcemy ja po-
siadać u siebie, pamiętajmy 
o podlewaniu, szczególnie jeśli 
posadzimy ją do donicy. 
 Czy nawłoć jest pożyteczna, 
czy nie, zostawiam każdemu 
pod rozwagę. Niewątpliwie 
robi oszałamiające wrażenie. 
Julian Tuwim napisał: ,,Mimo-
zami jesień się zaczyna, złota-
wa krucha i miła…’’, a Czesław 
Niemen nastrojowo zaśpie-
wał. 
 Coś w niej musi być niezwy-
kłego.

Barbara Lipieta
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ogłoszenie zamówione

Bezpłatne konsultacje ze specja-
listą psychoterapii uzależnień

Szanowni Mieszkańcy, 
przypominamy, iż cały czas jest 
możliwość skorzystania z bez-
płatnych konsultacji ze specja-
listą psychoterapii uzależnień. 
Konsultacje są skierowane do 
osób (zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn) żyjących w bliskiej relacji 
z osobą uzależnioną od alkoho-
lu i/lub innych substancji psy-
choaktywnych czy zachowań 
(hazardu, gier komputerowych, 
Internetu, pracy, zakupów), któ-
re z tego powodu doświadczają 
problemów emocjonalnych oraz 
nie wiedzą jak sobie z nimi po-
radzić, mają poczucie, że ich ży-
cie utknęło w jakimś martwym 
punkcie i potrzebują impulsu, 
aby ruszyć do przodu, przeży-
wają wiele trudności, frustracji 
i przykrych sytuacji oraz mają 
wrażenie, że są z tym sami. Na 
konsultacje nie obowiązują za-
pisy, wystarczy przyjść w każdy 
wtorek każdego miesiąca mię-
dzy godziną 18:00 a 20:00 do 
Filii Świetlicy Środowiskowo-In-
tegracyjnej „Dom Jana Pawła II” 
w Piastowie przy ul. Pułkownika 
Józefa Sułkowskiego 29 A. Na 
spotkanie z terapeutą można 
również zabrać małe dziecko, 
jeśli w tym czasie jest problem 
z zapewnieniem mu opieki. 
 Być może właśnie, to jest ten 
moment, w którym warto byłoby 
zastanowić się po co przedłużać 
swoje cierpienie i zwrócić się po 
profesjonalną pomoc.

każdy wtorek
w godzinach 18:00 – 20:00

Filia Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej 
„Dom Jana Pawła II” w Piastowie przy ul. Pułkownika Józefa Sułkowskiego 29 A

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
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ogłoszenie zamówione

 Listę różnego typu placó-
wek, które w ramach świad-
czeń Narodowego Funduszu 
Zdrowia prowadzą terapię 
uzależnień, można znaleźć na 
stronie internetowej: 

www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.

 Osoby uzależnione mogą 
skorzystać z pomocy grup 
Anonimowych Alkoholików.
 Listę grup AA można zna-
leźć na stronie internetowej 

www.aa.org.pl.

 Na terenie Piastowa dzia-
łają 4 grupy AA: grupa „Piast”, 
grupa „Wszechświat”, grupa 
„Anioły” oraz grupa „Wszech-
świat II”, których spotkania 
odbywają się zgodnie z poniż-
szym harmonogramem:

Poniedziałek: 

18:00 - grupa „Piast”, ul. al. 
Krakowska 17 ( Dom Parafial-
ny, wejście schodami metalo-
wymi od ul. Powstańców War-
szawy, I piętro.) 

Środa:

18:30 -  grupa „Wszechświat”,  
ul. 11 Listopada 8 (Świetlica 
„Dom Jana Pawła II” - wejście 
od ul. Popiełuszki).

Czwartek: 

19:00 -  grupa „Anioły”, ul. Eli-
zy Orzeszkowej 23 (sala przy 
Kościele, wejście od ul. Norwi-
da).

Niedziela:

17:00 -  grupa „Wszechświat 
II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica 
„Dom Jana Pawła II” - ”-wejście 
od ul. Popiełuszki).

 Pomocy we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików 
można także szukać poprzez 
infolinię: 801-033-242 (co-
dziennie w godz. 8:00-20:00).
 Natomiast krewni i przy-

jaciele osób uzależnionych 
mogą skorzystać z pomo-
cy grup rodzinnych Al-Anon 
(www.al-anon.org.pl)”.
 Na terenie naszego miasta 
działa grupa „Wdzięczność”. 
Spotkania odbywają się w każ-
dy czwartek o godzinie 18:00 
w  Domu Parafialnym przy 
ul.  al. Krakowska 17 (wejście 
schodami metalowymi od ul. 
Powstańców Warszawy, I pię-
tro). 

 W wielu miejscowościach 
funkcjonują tzw. kluby absty-
nenta, które w ramach swojej 
działalności proponują pomoc 
i wsparcie w trzeźwieniu oraz 
zmianie stylu życia poprzez 
alternatywne do picia formy 

spędzania wolnego czasu. Li-
stę takich stowarzyszeń i klu-
bów można znaleźć na stronie 
internetowej www.krajowara-
da.pl.

 W każdym województwie 
funkcjonuje Wojewódzki Ośro-
dek Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia 
(WOTUW), w którym można 
uzyskać informacje o działa-
jących na terenie danego wo-
jewództwa placówkach terapii 
uzależnień. 

Opracowano na podstawie informacji pocho-
dzących ze strony internetowej: https://www.
parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-
-uzaleznienie-od-alkoholu - broszura pn. 
„Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na 
funkcjonowanie rodziny”.

W Polsce jest dobrze działający system pomocy dla osób uzależnionych 
i ich bliskich. Z terapii mogą skorzystać zarówno osoby uzależnione, 
osoby pijące alkohol szkodliwie, jak i bliscy tych osób (osoby 
współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików).

Choroba alkoholowa. Gdzie szukać pomocy?
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sport

 Wrzesień to tradycyjny mie-
siąc rozgrywania Mistrzostw 
Piastowa w tenisie. W dniach 
17-18.09 na kortach Piastow-
skiego Towarzystwa Tenisa 
i  Bocce zorganizowano już 
XXXI edycję tej imprezy, w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Do przeprowadzenia turnieju 
głównie przyczynili się: prezes 
PTTiB- Andrzej Makowski, wice 
prezes Zbyszek Stanecki, Bar-
tek Krajnik i Waldemar Zieliń-
ski.

WYNIKI

DZIECI
do lat 9

1. Kapłan Franek 
2. Krajnik Michał 
3. Wikieł Filip

do lat 10

1. Stasiak Adam 
2. Kapłan Franek 
3. Tarczyński Staś

do lat 12 

1.Winnicki Krzysztof 
2.Mojek Wiktor 
3.Mikielski Michał

do lat 14 

1. Mrożek Szymon 
2. Hatem Szymon 
3. Winnicki Krzysztof
 
DOROŚLI 
Open finał 

Sołtys Grzegorz - KizlerTomek 6/0, 6/0

+45 finał 

Doliński Krzysztof - Charuta Artur 9/1

3 miejsce - Bobynko Maciej

Gra deblowa finał

Kabat Jacek-Zychowicz Andrzej / Sołtys 
Grzegorz-Sołtys Franek 6/2

 Wszyscy uczestnicy odwo-
ływali się do tradycji turnie-
ju, podkreślali sympatyczną 
i sportową atmosferę.
 Miłym akcentem był gest 
Andrzej Homy, który ufundo-
wał torbę na rakiety tenisowe. 
Otrzymała ją 8-letnia Sofija 
Nestuk z Ukrainy. Przyjechała 
ona z Kijowa, gdzie wcześniej 
uczyła się grać. Rywalizuje 
już z sukcesami. Na co dzień 
uczęszcza do szkoły nr 2 w Pia-
stowie.

XXXI Mistrzostwa Piastowa w Tenisie

fot. PTTiBfot. PTTiB

fot. PTTiB fot. PTTiB fot. PTTiB

Leszek Grabarczyk

Wrzesień to tradycyjny miesiąc rozgrywania 
Mistrzostw Piastowa w tenisie.


