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w numerze

Po 123 latach niewoli, jesienią 
1918 roku Polacy odzyskali swoje 
państwo. W dodatku historycz-
nym znajdziesz sylwetki najważ-
niejszych Ojców Niepodległości 
oraz kalendarium drogi, jaką po-
konał Naród Polski w drodze do 
upragnionej wolności.

Przed nami 104. rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. Zapoznaj się z programem 
miejskich obchodów tego święta. 

Jak się okazuje nawet w mieście, 
na ulicy i chodniku da się znaleźć 
naturalne leki i coś do jedzenia. 
Naczelna zielarka miasta, Małgo-
rzata Adamiak-Zabłocka zabiera 
nas na jesienny spacer ulicą Bo-
haterów Wolności. 

Jest niekwestionowanym symbo-
lem jesieni i Halloween. Co jesz-
cze wiemy o tym efektownym 
i smacznym warzywie?

5 listopada każdy mieszkaniec 
Piastowa będzie mógł wymienić 
wybrane odpady na sadzonki 
drzewek, krzewów lub na rośli-
ny doniczkowe. Zapoznaj się ze 
szczegółami nowej, proekologicz-
nej akcji.

Droga do wolności

Obchody 11 listopada

Piastów okiem zielarki

Czas na dynię

Odpad dasz, drzewko masz
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w Kancelarii Prezydenta RP. Uro-
czystość odbyła się w mieszkaniu 
Anny Dydy. Odznaczenie zostało 
przyznane jej za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz przemian 

W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski wręczył Pani Annie 
Andrzej Dera, Sekretarz Stanu 

Piastowianka z odznaczeniem

reklama

Pani Anna Dyda, piastowianka, emerytowana nauczycielka i zasłużona 
działaczka społeczna została 19 października odznaczona wysokim 
odznaczeniem państwowym. 

fot. Jacek Mikołajko

demokratycznych w Polsce. Nie-
spełna trzy tygodnie wcześniej, 
30 września, Pani Anna została za 
swoją działalność opozycyjną od-
znaczona Krzyżem Wolności i So-

lidarności. W imieniu Prezydenta 
RP odznaczenie wręczyła Marze-
na Kruk, Dyrektor Archiwum In-
stytutu Pamięci Narodowej.

Pani Anna Dyda jest doskona-
le znana szczególnie starszym ab-
solwentom Szkoły Podstawowej 
nr 3, gdzie przez wiele lat uczyła 
języka polskiego. Tu, po wydarze-
niach Sierpnia’80, przy wsparciu 
mecenasa Jana Olszewskiego, 
zakładała NSZZ „Solidarność” 
nauczycieli. Od 1981 r.  podjęła 
współpracę z Hanną Grabiń-
ską, która wraz z ks. Jerzym Po-
piełuszką prowadziła magazyn 
z  pomocą materialną dla osób 
represjonowanych. Przygotowy-
wała paczki z odzieżą i żywnością, 
a następnie dostarczała je rodzi-
nom osób uwięzionych i ukrywa-
jących się. Ponadto kolportowała 
prasę podziemną w środowisku 
nauczycielskim. W 1985 r. zo-
stała zwolniona z pracy w szko-
le za zorganizowanie wycieczki 
klasowej do grobu ks. Jerzego 
Popiełuszki (pracowała wówczas 
w  SP4). Działalność opozycyjną 
prowadziła do 1989 r. Wówczas 
zaangażowała się aktywnie w pra-
ce Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” w Piastowie, szczegól-
nie w działalność charytatywną, 
organizując wsparcie dla potrze-
bujących mieszkańców naszego 
miasta. Przez cały czas blisko 
współpracuje ze środowiskiem 
duszpasterskim przy kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie, 
gdzie znajduje się grób ks. Jerze-
go Popiełuszki i muzeum zamor-
dowanego w roku 1984 Kapelana 
Solidarności. 

Wywiad z p. Anną Dydą - str. 2
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Urszula Zaorska: Czym dla 
Pani jest przyznanie medali?

Anna Dyda: Przede wszyst-
kim to jest dla mnie wielka ra-
dość. Traktuję je nie tylko jako 
pamiątki o minionych wydarze-
niach. Odznaczenia te są dowo-
dem na to, że coś zrobiłam dla 
Polski i to jest dla mnie bardzo 
ważne.

Dlaczego zajęła się Pani dzia-
łalnością opozycyjną w czasach 
PRL-u?

Na przełomie lat 70 i 80 przy-
szło nam żyć w systemie wielkie-
go zakłamania. Odczuwało się to 
w życiu codziennym – czytając 
prasę, słuchając telewizji, radia. 
Wykonując zawód nauczycie-
la, czułam odpowiedzialność za 
przekazywaną dzieciom wiedzę, 
ale przede wszystkim za ich wy-
chowanie. Widząc potrzebę zmia-
ny tego stanu rzeczy, nawiązałam 
kontakt z ludźmi z Żoliborza, 
którzy gromadzili się wokół Księ-
dza Jerzego. Dołączyłam do nich. 
Wkrótce okazało się, że spotkania 
te stały się spoiwem, tworzeniem 
więzi między ludźmi, umacnia-
niem się w duchu sprzeciwu wo-
bec ówczesnej szarej i smutnej 
rzeczywistości.

Czym zajmowała się Pani kon-
kretnie w środowisku Księdza Je-
rzego Popiełuszki?

Przede wszystkim działałam 
pod przewodnictwem prof. Anny 
Grabińskiej i Księdza Jerzego. 
Roznosiłam paczki z żywnością 
i odzieżą rodzinom osób interno-
wanych, uwięzionych, pozbawio-
nych pracy i środków do życia za 
działalność opozycyjną. Jednym 
z punktów, z którego pobierałam 
paczki pomocowe dla potrzebu-
jących, był kościół św. Marcina 
na Starówce, później odbierałam 

je z  Tamki. Pracowałam również 
dla potrzeb drukarni podziemnej. 
Z wyznaczonych punktów w War-
szawie odbierałam wydrukowane 
ulotki, broszury, gazetki, następ-
nie rozwoziłam je określonym 
odbiorcom.

Czy znała Pani Księdza osobi-
ście, czy rozmawiała z nim, jeśli 
tak, to o czym?

Tak, wszystkie spotkania 
z Księdzem umacniały. Był otwar-
tym, przyjaznym i oddanym 
swojej duszpasterskiej misji, ale 
przede wszystkim wrażliwym 
na krzywdzonych ludzi. Czasami 
czytał nam fragmenty przygoto-
wywanych przez siebie kazań. 
Księdzu Jerzemu można było 
wszystko powiedzieć, zawsze 
przemyślał, doradził...

Jakie były okoliczności zwol-
nienia Pani z pracy w szkole? Jak 
do tego doszło?

W roku 1985 pracowałam 
jako nauczyciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 4. Pod 
koniec roku szkolnego zazwy-
czaj w szkołach organizowane 
są wycieczki. Ja zdecydowałam 
o zwiedzaniu Warszawy z moimi 
wychowankami z klasy czwartej. 
Poprosiłam mojego brata pra-
cującego w zakładach STOMIL, 
aby pomógł nam wypożyczyć 
autokar z ww. fabryki. Dwoje 
rodziców moich wychowanków 
pełniło rolę dodatkowych opieku-
nów wycieczki. Tak dojechaliśmy 
na spotkanie z przewodnikiem 
w  Warszawie, który nadzwyczaj 
ciekawie opowiadał o odwiedza-
nych miejscach stolicy. Pod ko-
niec wycieczki zapytałam, czy ze-
chciałby z nami pojechać na grób 
Księdza Jerzego. Odpowiedział: 
Proszę bardzo. Kiedy dojechali-
śmy do kościoła św. Stanisława 

Kostki, wyszedł do nas Ksiądz 
Prałat Bogucki, opowiedział dzie-
ciom o życiu Księdza Jerzego, 
dzieci zadawały mu pytania, na-
stępnie otaczając grób Księdza 
odśpiewały pieśń „Ojczyzno ma”, 
złożyły kwiaty. Wsiedliśmy do 
autokaru zaparkowanego nie-
opodal kościoła i wróciliśmy do 
domu. Nazajutrz zostałam we-
zwana przez dyrektora szkoły do 
gabinetu. Czekało w nim dwóch 
panów – funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa, którzy wcześniej 
zdążyli odwiedzić mojego brata 
w miejscu jego pracy, skąd wypo-
życzyliśmy autokar (brat przypła-
cił to później naganą wpisaną do 
akt). Zaczęło się przesłuchiwanie 
mojej skromnej osoby z  doma-
ganiem się podania danych prze-
wodnika oraz dwojga rodziców, 
którzy odbyli z nami wycieczkę. 
Odmówiłam, zasłaniając się tym, 
że nikt mnie do tego nie upo-
ważnił. Stawiano mi zarzut bycia 
nieodpowiedzialnym pedago-
giem, osobą, która przyczynia 
się do burzenia ładu w państwie, 
wzniecania niepokoju itd. Po kil-
ku godzinach rozmowy z panami 
SB usłyszałam słowa: „No trud-
no, rozliczymy się z Panią”. Pod 

koniec wakacji zgłosiłam się do 
szkoły, by rozpocząć przygotowa-
nia do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego lecz dowiedziałam się, 
że już nie jestem zatrudniona. 
Otrzymałam skromniutką emery-
turę i każda ze szkół odmawiała 
mi możliwości pracy. Dopiero po 
pięciu latach otrzymałam zatrud-
nienie w SP 3.

Od pięciu lat w Piastowie jest 
pomnik Księdza Jerzego, który 
widzi Pani ze swojego okna. Czy 
w przestrzeni publicznej powinno 
się upamiętniać takie postaci jak 
Ksiądz Jerzy, szczególnie dzisiaj?

Przede wszystkim, jak spojrzę 
na ten pomnik, to się modlę. Wi-
dzę i przypominam sobie Księdza 
Jerzego.Ten, w skromnym wyda-
niu, dobrze, że został postawio-
ny. Ludzie się przy nim groma-
dzą, składają kwiaty. Ksiądz Jerzy 
był i jest niezastąpiony w walce 
o  prawdę, o wolność. Oprócz 
tego, że winniśmy upamiętniać 
takie postaci, to powinniśmy je 
bronić przed atakami tych, dla 
których obco brzmią słowa „zło 
dobrem zwyciężaj”.

W Piastowie działała Pani 
w  Komitecie Obywatelskim SO-
LIDARNOŚĆ. Na czym ta praca 

polegała? Jak ważna była działal-
ność charytatywna i społeczna tej 
organizacji?

W czasie, kiedy pracowałam 
w Szkole Podstawowej nr 4, na-
wiązałam kontakt ze znanym już 
wtedy działaczem Solidarności 
z Huty Warszawa, Sewerynem 
Jaworskim, aby pomógł mi w za-
łożeniu Niezależnego Samo-
rządnego Związku Solidarność 
Nauczycieli. Korzystając z  jego 
wskazówek oraz ogromnej praw-
nej pomocy mecenasa Jana Ol-
szewskiego, udało się najpierw 
w tej szkole, następnie w LO im. 
A. Mickiewicza tę organizację 
powołać. Organizowaliśmy spo-
tkania, w czasie których przeka-
zywaliśmy prawdziwe informacje 
dotyczące wydarzeń w Polsce 
(media w dalszym ciągu były zdo-
minowane przez władze reżimo-
wego systemu). Zapraszani na te 
spotkania goście reprezentowali 
Solidarność z innych zakładów 
pracy, udzielali nam porad praw-
nych, podpowiadali sposoby roz-
wiązywania trudnych spraw pra-
cowników i poprawę warunków 
ich pracy.

Czy zechciałaby Pani na ko-
niec naszej rozmowy przekazać 
nam, żyjącym w wolnej Polsce, 
słowa Księdza Jerzego, które za-
pamiętała Pani najbardziej?

Jest ich wiele. W obecnych 
czasach, tak jak wtedy, gdy żył 
Ksiądz Jerzy, niektórzy starają się 
zatrzeć wyraźny podział na dobro 
i zło, prawdę i kłamstwo. Często 
rozważam słowa wypowiedzia-
ne przez Księdza na kilka godzin 
przed Jego męczeńską śmiercią 
w czasie modlitwy różańcowej 
w  Bydgoszczy: „Chrześcijanin 
musi pamiętać, że bać się należy 
tylko zdrady Chrystusa za parę 
srebrników jałowego spokoju.”

Życząc Pani wiele zdrowia, 
pogody ducha i wszelkiej pomyśl-
ności, dziękuję serdecznie za roz-
mowę.

Dziękuję.

Rozmowa przeprowadzona przez Urszulę 
Zaorską z Anną Dydą, odznaczoną Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

fot. Jacek Mikołajko
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Od środy 26 października se-
niorzy zamieszkali w powiecie 
pruszkowskim mogą korzystać 
z  darmowych szczepień na gry-
pę – we wtorki, środy i czwartki 
w godz.13:00 – 16:00. Wyznaczo-
ny punkt szczepień znajduje się 
w Szpitalu Powiatowym przy al. 
Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie.

Nie obowiązują zapisy – wy-
starczy posiadać ze sobą dowód 

osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem, potwierdzający toż-
samość. Kwalifikacje odbywają 
się bezpośrednio przed szcze-
pieniem i dokonywane są przez 
uprawniony personel SPZZOZ. 
W tym sezonie stosowana jest 
szczepionka VaxigripTetra. Akcja 
potrwa do końca bieżącego roku.

Szczepienia przeciw grypie 65+

Ruszyły darmowe szczepienia przeciw grypie 
dla mieszkańców powyżej 65 roku życia. Akcja 
finansowana jest przez powiat pruszkowski.

reklama



ogłoszenie zamówione
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Jesienne sprzątanie miasta 

Odpad dasz, drzewko masz

W piątek 21 października br. miała miejsce akcja „Jesienne sprzątanie 
Piastowa”. Z terenu miasta usunięto prawie pół tony śmieci.

Burmistrz Miasta Piastowa serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta do 
wzięcia udziału w 1. edycji akcji „Odpad dasz, drzewko masz”.

 W miejskiej akcji udział wzię-
li uczniowie piastowskich szkół 
podstawowych: nr 2, nr 3, nr 4 
i nr 5 oraz uczniowie z Zespo-
łu Szkół im. Fridtjofa Nansena. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom za zaan-
gażowanie i aktywny udział w tym 
przedsięwzięciu.

Razem z młodzieżą z Zespo-
łu Szkół teren wokół wilii Millera 

Akcja ma na celu przede 
wszystkim propagowanie ochro-
ny środowiska i postaw ekolo-
gicznych poprzez redukcję od-
padów, które zamiast trafić na 
składowiska, mogą zostać podda-
ne recyklingowi lub mogą zostać 
bezpiecznie zutylizowane.

W dniu 5 listopada 2022 
r. w godzinach od 10.00 do 14.00 
na terenie parkingu Liceum Ogól-
nokształcącego im. A. Mickie-
wicza odbierane będą 4 frakcje 
odpadów: przeterminowane leki, 
makulatura, drobne elektroodpa-
dy i baterie.

Każdy mieszkaniec, który 
odda 4kg danego opadu, otrzy-
ma w zamian sadzonkę drzewka, 
krzewu lub rośliny doniczkowe.

Organizatorami akcji są: Mia-
sto Piastów, Partner Gospodarka 
Odpadami, Leroy Merlin Połczyń-
ska.

sprzątali przedstawiciele partne-
ra akcji Leroy Merlin Połczyńska.

Pracownicy Przedszkola nr 
3 także przyłączyli się do akcji 
i uporządkowali okoliczny teren.

Tereny publiczne porządko-
wali pracownicy Urzędu Miejskie-
go.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy.

W trakcie akcji z terenu miasta 
zebrane zostało ok 70 worków 

z odpadami o łącznej wadze bli-
sko 500 kg.

Pragniemy również podzię-
kować partnerom tego przed-
sięwzięcia firmom: Partner 
gospodarka odpadami którzy 
zapewnili worki na odpady i ich 
odbiór, Leroy Merlin Połczyńska, 
którzy ufundowali upominki dla 
młodzieży oraz Stowarzyszeniu 
MOŻESZ, które zakupiło sadzon-
ki roślin dla osób indywidualnych 
biorących udział w akcji.

fot. Shutterstock

fot. Urząd Miejski w Piastowie fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

ogłoszenie zamówione

Urząd Miejski w Piastowie
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Czy Piastów 
weźmie udział w akcji sprzeda-
ży węgla mieszkańcom?

Grzegorz Szuplewski: Tak, jak 
już informowałem wcześniej, 
taka decyzja została podjęta. 
Przygotowujemy się organiza-
cyjnie do rozpoczęcia sprze-
daży węgla. Wszelkie aktualne 
informacje publikujemy na 
miejskiej stronie internetowej 
www.piastow.pl. Do zakupu 
węgla organizowanego przez 
miasto uprawnieni są miesz-
kańcy, którzy już otrzymali do-
datek węglowy lub znajdują 
się w rejestrze źródeł ogrze-
wania po wcześniejszym zgło-
szeniu pieca węglowego. Wę-
giel uprawnionym odbiorcom 
sprzedawany będzie w dwóch 
transzach, maksymalnie po 
półtorej tony w każdej z nich. 
Akcję sprzedaży prowadzić bę-
dzie na zlecenie miasta nasza 
spółka PPUK. Wnioski w spra-
wie chęci zakupu węgla należy 
złożyć osobiście w Urzędzie 
Miejskim, w budynkach przy 
ul. 11 Listopada 2 i 11 Listo-
pada 8, wypełniając stosowny 
formularz dostępny na miejscu 
bądź pobierając go ze strony 
internetowej. Nabór wniosków 
prowadzić będziemy do 10 li-
stopada.

Kilka dni temu pojawiły się 
na odcinku ul. Fiołkowej w Oża-
rowie Mazowieckim wzmocnio-
ne zapory drogowe, uniemoż-
liwiające przejazd tą drogą od 
strony Piastowa. Czy oznacza 
to koniec ruchu ciężkich samo-
chodów w tym rejonie?

Mam taką nadzieję, a raczej 
pewność, że tak właśnie się 
stanie. To efekt wielomiesięcz-

nych naszych zabiegów o takie 
właśnie rozwiązanie drogo-
we. W końcu się udało, dzię-
ki współpracy z właścicielem 
magazynów usytuowanych 
przy ul. Fiołkowej i władzami 
gminy Ożarów Mazowiecki, za 
co chciałbym podziękować. 
Informacja o braku możliwo-
ści dojazdu do magazynów 
od strony Piastowa ulicą Orła 
Białego i sąsiednimi, wkrótce 
zostanie dodatkowo umiesz-
czona przy ul. Warszawskiej. To 
tylko właściwie przypomnienie, 
bo istniejące od dawna ozna-
kowanie tych ulic uniemożliwia 
poruszanie się nimi przez cięż-
kie pojazdy. W tym rejonie jest 
ponad dwadzieścia znaków 
takiego zakazu. Niestety były 
one - aż dotąd - notorycznie 
łamane przez kierowców. Te-
raz to się zmienia. Dodam, że 
trwają prace budowlane przy 
skrzyżowaniu ul. Lisa-Kuli i dro-
gi wewnętrznej łączącej się z ul. 
Fiołkową, w związku z nową or-
ganizacją ruchu i dojazdem do 
magazynów od strony północ-
no-zachodniej. Zakończenie in-
westycji ma nastąpić do końca 
roku. W wyniku przebudowy 
układu drogowego, pojawi się 
sygnalizacja świetlna, nowe 
przejścia dla pieszych i chodnik 
po południowej stronie ul. Lisa-
-Kuli, a także - bezpośrednio 
przy skrzyżowaniu - pasy dla 
samochodów zmierzających 
do magazynów i w przeciwnym 
kierunku. Ulica Lisa-Kuli zyska 
też nową nawierzchnię. Chciał-
bym także poinformować, że 
zgodnie z zawartym w ub. roku 
porozumieniem, na terenie 
magazynów przy korycie rzeki 

Żbikówki powstały dodatkowe 
zbiorniki retencyjne mające 
na celu zatrzymanie nadmiaru 
wody opadowej z terenu maga-
zynów. Te wszystkie działania 
stanowią pakiet inwestycji po-
prawiających bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i zabezpie-
czenie od ew. podtopień w tej 
części naszego miasta.

W piątek 21 października 
odbyła się akcja jesiennego 
sprzątania miasta. Jak przebie-
gła?

Bardzo udanie. W sprzą-
tanie miasta zaangażowało 
się kilkaset osób, zebraliśmy 
ponad pół tony śmieci zalega-
jących w parkach i terenach 
zielonych. Dziękuję uczestni-
kom akcji: dzieciom, młodzieży 
i  pracownikom z naszych pla-
cówek oświatowych - Przed-
szkola nr 3, szkół podstawo-
wych nr 2,3,4 i 5 oraz Zespołu 
Szkół im. F.  Nansena. Pragnę 
także podziękować partnerom 
naszej akcji: firmom Partner 
Gospodarka Odpadami i Leroy 
Merlin Połczyńska oraz Stowa-
rzyszeniu Możesz. Korzystając 
z okazji zachęcam do udziału 
w  kolejnej akcji pod hasłem: 
„Odpad dasz, drzewko masz!”, 
którą organizujemy 5 listopada 
w godz. 10.00-14.00 na par-
kingu przy UM i LO im. A. Mic-
kiewicza. Zbierać będziemy 
4 rodzaje odpadów: makulatu-
rę, baterie, przeterminowane 
lekarstwa i drobne elektrood-
pady. Za 4  kg przyniesionych 

odpadów otrzymamy sadzon-
kę drzewka, krzewu lub roślinę 
doniczkową. To kolejne dzia-
łanie na rzecz poprawy stanu 

środowiska, w  którym żyje-
my. Serdecznie zapraszam do 
udziału.

reklama

reklama
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Po 123 latach niewoli, od chwili gdy I Rzeczpospo-
lita Polska zniknęła z map Europy i została ostatecz-
nie podzielona przez trzech zaborców, jesienią 1918 
roku Polacy odzyskali swoje państwo. Jego ostatecz-
ne granice ustalone zostały dopiero w roku 1921, po 
trzech Powstaniach Śląskich, Powstaniu Wielkopolskim 
i krwawej wojnie z Rosją. Ale już odzyskanie państwa 
w roku 1918 okupione zostało krwawą ofiarą Polaków 
walczących na wielu frontach I wojny światowej i wy-
walczone wysiłkiem dyplomatycznym podejmowanym 
przez wielu wybitnych polityków. W gronie Ojców Nie-
podległości znajdują się wielcy wizjonerzy i ludzie czy-
nu: politycy i wodzowie, przywódcy różnych stronnictw 
i partii politycznych, działacze społeczni, wielcy twórcy 
kultury narodowej. Najwybitniejsi z nich to Józef Pił-
sudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Igna-
cy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Józef 
Haller. Wiele ich dzieliło i różnymi drogami prowadzili 
naród do upragnionej niepodległości. Wszyscy jedna-
ko wpatrzeni w wizerunek Orła Białego i biało-czerwo-
ne barwy. Pomimo dzielących ich różnic politycznych, 
z hasłem Bóg-Honor-Ojczyzna na sztandarach, walczyli 
o sprawę najważniejszą – wolną Polskę. W przededniu 
kolejnej rocznicy, już 104, odzyskania naszej Niepodle-
głości, przypomnijmy ich sylwetki i główne wydarzenia 

z czasu I wojny światowej, gdy 
w dramatyczny sposób waży-
ły się losy sprawy polskiej.

Związku Walki Czynnej, w czasie I wojny światowej Ko-
mendant I Brygady Legionów Polskich, twórca Polskiej 
Organizacji Wojskowej, w Drugiej Rzeczypospolitej m.in. 
Naczelnik Państwa Polskiego, po przejęciu władzy w maju 
1926 r. dwukrotnie premier, w latach 1926-1935 minister 
spraw wojskowych oraz Generalny Inspektor Sił Zbroj-
nych, faktyczny przywódca państwa polskiego.

Józef Piłsudski (1867-
1935), działacz niepodle-
głościowy, I  Marszałek Pol-
ski, Naczelny Wódz Wojska 
Polskiego, jeden z  twórców 
i  przywódców Polskiej Partii 
Socjalistycznej oraz jej Or-
ganizacji Bojowej, kierownik 

Ignacy Jan Paderewski 
(1860-1941), pianista, wirtuoz, 
kompozytor, polityk, przedsta-
wiciel Komitetu Narodowego 
Polskiego w Stanach Zjednoczo-
nych, prezydent rady ministrów 
i minister spraw zagranicznych, 
delegat Polski na konferencję 
pokojową w Paryżu, współinicja-
tor opozycyjnego wobec rządów 
piłsudczyków tzw. Frontu Mor-
ges, podczas II wojny światowej 
przewodniczący Rady Narodo-
wej RP.

Roman Dmowski (1864-
1939), polityk, pisarz polityczny, 
publicysta, przywódca i ideolog 
Narodowej Demokracji, dzia-
łacz Ligi Polskiej, następnie je-
den z  twórców Ligi Narodowej, 
współtworzył Stronnictwo Na-
rodowo-Demokratyczne, poseł 
do Dumy Rosyjskiej, podczas 
Wielkiej Wojny prezes Komitetu 
Narodowego Polskiego, delegat 
Polski na konferencję pokojo-
wą w Paryżu, w Drugiej Rzeczy-
pospolitej m.in. minister spraw 
zagranicznych, założyciel Obozu 

Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego, autor wielu 
dzieł programowych i publicystycznych.

Zanim... NIEPODLEGŁA!

Józef Piłsudski (domena publiczna)

Ignacy Paderewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Roman Dmowski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Ignacy Daszyński (1866-
1936), polityk, pisarz politycz-
ny i publicysta, działacz socja-
listyczny i niepodległościowy, 
współtwórca Polskiej Partii So-
cjalno-Demokratycznej Galicji 
i Śląska Cieszyńskiego, poseł 
do austriackiej Rady Państwa, 
w listopadzie 1918 r. premier 
Tymczasowego Rządu Ludowe-
go Republiki Polskiej, w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej jeden 

z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałek Sejmu 
(1928-1930) oraz jeden z przywódców Centrolewu.

Wojciech Korfanty (1873-
1939), polityk, działacz naro-
dowy i niepodległościowy, re-
daktor i publicysta, wydawca 
górnośląskiego „Polaka”, poseł 
do Reichstagu, polski komisarz 
plebiscytowy na Górnym Śląsku, 
faktyczny dyktator III powstania 
śląskiego, poseł na Sejm RP oraz 
do Sejmu Śląskiego, przywód-
ca Chadecji, sądzony i skazany 
w  procesie brzeskim, od 1935 

roku na emigracji w Czechosłowacji, współtwórca opozy-
cyjnego wobec sanacji tzw. Frontu Morges, wiosną 1939 
roku powrócił do kraju, gdzie wkrótce zmarł.

Wincenty Witos (1874-1945), 
polityk, działacz ludowy i nie-
podległościowy, jeden z twór-
ców Stronnictwa Ludowego oraz 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go „Piast”, poseł do austriackiej 
Rady Państwa, przewodniczący 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej, 
w  okresie Drugiej Rzeczypo-
spolitej trzykrotny premier, je-
den z przywódców Centrolewu, 
sądzony i skazany w procesie 

brzeskim, w latach 1933-1939 na emigracji politycznej 
w Czechosłowacji, w czasie II wojny światowej internowa-
ny przez Niemców.

Ignacy Daszyński (domena publiczna)

Wojciech Korfanty (domena publiczna)

Wincenty Witos (domena publiczna)

28 czerwca 1914
W zamachu w Sarajewie zginął wraz z żoną następca 

tronu Austro-Węgier arcyksiążę Franciszek Ferdynand. 
Skutkiem zamachu stał się kryzys międzynarodowy 
w efekcie którego wybuchła wojna światowa.

3 sierpnia 1914
W Warszawie utworzony został polski Rząd Narodo-

wy, który mianował komendantem sił wojskowych Jó-
zefa Piłsudskiego.

Rok 1914

5-6 sierpnia 1914
I Kompania Kadrowa pod dowództwem Józefa Pił-

sudskiego wyruszyła z Oleandrów pod Krakowem 
i przekroczyła granicę pomiędzy Galicją a Królestwem 
Polskim. Marsz niewielkiego (około 160-osobowego) 
oddziału miał wywołać powstanie antyrosyjskie na te-
renie Królestwa Polskiego. Kompania zajęła Kielce, ale 
po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy, 
zmuszona została do odwrotu w stronę Krakowa.

22 października 1914
Józef Piłsudski stworzył na terenie Królestwa Polskie-

go niezależną i tajną Polską Organizację Wojskową. 

Fotografia zbiorowa członków Polskiej Organizacji Wojskowej (Narodowe Archiwum Cyfrowe) 

25 listopada 1914
W Warszawie utwo-

rzony został Komitet 
Narodowy Polski – or-
ganizacja skupiająca 
polskich polityków, 
którzy szansę na odzy-
skanie niepodległości 
widzieli w sojuszu z Ro-
sją i państwami enten-
ty. Komitet, na którego czele stanęli Zygmunt Wielopol-
ski oraz Roman Dmowski, skupiał głównie siły związane 
z narodową demokracją i innymi formacjami o charak-
terze prawicowym i nacjonalistycznym. Objął także pa-
tronat nad tworzeniem w Rosji polskich oddziałów na-
zwanych od miejsca pierwotnej koncentracji Legionem 
Puławskim.
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9 stycznia 1915
W Lozannie w Szwajcarii (27 stycznia przeniesiony na 

stałe do Vevey) z inicjatywy m. in. Henryka Sienkiewicza 
utworzony został Komitet Generalny Pomocy Ofiarom 
Wojny w Polsce. Jego głównym zadaniem była pomoc 
finansowa dla ofiar wojny na ziemiach polskich oraz re-
prezentowanie sprawy polskiej wśród zachodniej opinii 
publicznej.

30 maja 1915
W Chicago odbył się potężny wiec środowisk polonij-

nych. Przed ponad stutysięcznym tłumem wystąpił zna-
ny pianista Ignacy Jan Paderewski, który w swoim prze-
mówieniu domagał się od władz amerykańskich podjęcia 
starań o uwzględnienie w ładzie powojennym istnienia 
niepodległego Państwa Polskiego. Pod podejmującą ten 
temat petycją do prezydenta USA Woodrowa Wilsona 
podpisać się miało 600 tys. osób.

30 września 1915
W wyniku załamania frontu wschodniego, wojska 

państw centralnych zajęły większość ziem polskich. 
W walkach po stronie niemieckiej i austriackiej aktywnie 
uczestniczyły Brygady Legionów Polskich. Do legendy 
przejdą bitwy pod Rokitną (13 czerwca 1915), Tarłowem 
(30 czerwca – 2 lipca 1915) i pod Raśną (21-24 sierpnia 
1915). 

5 listopada 1916
W Pszczynie ogłoszono akt podpisany przez cesarza 

niemieckiego i austro-węgierskiego, który zapowiadał 
utworzenie z  ziem Królestwa Polskiego „państwa sa-
modzielnego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym 
ustrojem”. Był to pierwszy akt wydany przez najwyższych 
przedstawicieli państw biorących udział w I wojnie, w któ-
rym zapowiadano utworzenie Państwa Polskiego.

Rok 1915

Rok 1916

25 grudnia 1916
W odpowiedzi na akt 5 listopada w rozkazie noworocz-

nym car Mikołaj II zapowiedział „stworzenie Polski wol-
nej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielo-
nych”.

14 stycznia 1917
W Warszawie, z inicjatywy Niemiec i Austro-Węgier, 

zainaugurowała swoją działalność Tymczasowa Rada 
Stanu z Wincentym Niemojewskim na czele. Była to 
instytucja quasi-rządowa, która przygotować miała 
polską administrację na terenie Królestwa Polskiego. 
Miał być to pierwszy krok do powołania obiecanego 
w akcie 5 listopada Państwa Polskiego.

2 lipca 1917
Wobec kunktatorskiej polityki cesarzy względem 

Polski oraz podporządkowania formowanego wojska 
polskiego niemieckiemu dowództwu, Józef Piłsud-
ski odmówił dalszej współpracy z Tymczasową Radą 
Stanu. Zaapelował także do polskich żołnierzy o nie-
składanie przysięgi na wierność cesarzom i niewstę-
powanie do Polskich Sił Zbrojnych. Konsekwencją 
tzw. kryzysu przysięgowego było internowanie dużej 
części żołnierzy służących do tej pory u boku państw 
centralnych i osadzenie w obozach w Beniaminowie 
i Szczypiornie. Józefa Piłsudskiego osadzono w twier-
dzy w Magdeburgu. Wydarzenia z lipca 1917 roku 
były także końcem nadziei, że niepodległe państwo 
uda się odzyskać w sojuszu z państwami centralnymi.

15 sierpnia 1917
W Lozannie utworzono Komitet Narodowy Polski 

na czele z Romanem Dmowskim. Siedzibą KNP miał 
być Paryż. Do najważniejszych zadań komitetu nale-
żała integracja zachodnich środowisk polonijnych, re-
prezentowanie sprawy polskiej wobec rządów państw 
ententy, organizowanie polskiego życia politycznego 
na Zachodzie oraz nadzór nad formowaniem się pol-
skich jednostek wojskowych we Francji.

12 września 1917
W reakcji na dymisję Tymczasowej Rady Stanu, 

Niemcy powołały na terenie Królestwa Polskiego 
Radę Regencyjną. Miała ona – do czasu powołania no-
wego monarchy – sprawować formalnie tymczasową 
władzę na ziemiach Królestwa Polskiego. W jej skład 
weszli arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, 
Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski.

Rok 1917
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8 stycznia 1918
Prezydent USA Woodrow Wilson w orędziu noworocz-

nym ogłosił 14 punktów stanowiących, jego zdaniem, 
fundament powojennego ładu międzynarodowego. 
W 13 punkcie stwierdził, że powinno powstać niepodległe 
Państwo Polskie z bezpiecznym dostępem do morza, obej-
mujące ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie 
polską. Była to pierwsza deklaracja zagranicznego polity-
ka, w której określono zasady, na jakich miały się formo-
wać granice odrodzonego państwa.przejdą bitwy pod Ro-
kitną (13 czerwca 1915), Tarłowem (30 czerwca – 2 lipca 
1915) i pod Raśną (21-24 sierpnia 1915). 

7 października 1918
Wobec coraz gorszej sytuacji Niemiec na froncie za-

chodnim, Rada Regencyjna proklamowała powstanie nie-
podległego Państwa Polskiego, które zbudowane miało 
być zgodnie z założeniami opisanymi w trzynastym punk-
cie orędzia Wilsona.

10 listopada 1918
Józef Piłsudski został wypuszczony z twierdzy w Magde-

burgu. W godzinach popołudniowych dotarł do Warsza-
wy.

11 listopada 1918
W wagonie kolejowym w miejscowości Compiegne 

koło Paryża z udziałem przedstawicieli Niemiec oraz 
Francji i Anglii podpisano zawieszenie broni. I wojna 
światowa dobiegła końca.

18 listopada 1918
Józef Piłsudski powołał koalicyjny rząd na czele z so-

cjalistą Jędrzejem Moraczewskim. Rząd nie zyskał jed-
nak przychylności Narodowej Demokracji i części ruchu 
ludowego.

26 grudnia 1918
Do Poznania przybył przedstawiciel Komitetu Naro-

dowego Polskiego Ignacy Paderewski. Został entuzja-
stycznie przywitany przez tłumy Polaków. Dzień później 
w Wielkopolsce wybuchło powstanie przeciwko władzy 
niemieckiej. Wizyta Paderewskiego była iskrą, która roz-
nieciła nastroje patriotyczne i doprowadziła do wybu-
chu rewolty.

18 stycznia 1919
W Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa.

Rok 1918

Woodrow Willson przemawia przed Kongresem USA (Hulton Archive, domena publiczna)

Piłsudski w czasie internowania w Magdeburgu (domena publiczna)

Paderewski w Poznaniu (Narodowe Archium Cyfrowe)
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 Jednak obok znakomitej więk-
szości amatorów, którzy udali 
się na zasłużony sportowy urlop, 
pozostała jeszcze grupa szczę-
śliwców. To finaliści IronMan 
oraz IronMan 70.3, którzy wybrali 
się na Hawaje, aby zmierzyć się 
z  wymagającą i nie wybaczającą 
błędów trasą, a wśród nich rekor-
dowa, bo aż ponad 150-osobo-
wa reprezentacja triathlonistów 
z Polski. Smaczku rywalizacji 
wśród najlepszych dodał fakt, że 
ze względu na pandemię, w ubie-
głych dwóch latach zawody te się 
nie odbyły. Kolejnym ważnym 
aspektem, który miał wpływ na 
atrakcyjność tej imprezy, jest 
fakt, że finały mistrzostw świata 
na dystansie popularnej „połów-
ki” odbywają się niespełna mie-
siąc po finale dystansu pełnego, 
również w USA. Wielu spośród 
moich kolegów planując wyjazd 
na Hawaje założyło, że sportowa 
przygoda potrwa ponad półtora 
miesiąca.
 Zawody, które odbyły się po-
nownie na Big Island na Kona, 
zaskoczyły największych optymi-
stów. Aby zilustrować sobie, jak 
dobrze przygotowanych zawod-
ników w tym roku przyciągnęły 
Hawaje, warto wspomnieć, że 
TOP10 zawodników PRO poko-
nało w tych morderczych warun-
kach dystans 3,8 km pływania, 

180 km roweru oraz 42 km biegu 
w czasie poniżej 8 godzin(!). Mia-
łem przyjemność rozmawiać za-
raz po zawodach z kilkoma kole-
gami, których poznałem startując 
na Cozumel w Meksyku. Dla mnie 
osobiście były to najtrudniejsze 
zawody, jakie miałem okazję 
ukończyć do tej pory. Potwierdzili 
oni moje podejrzenia, że warun-
ki na trasie były do siebie bardzo 
zbliżone, z tą różnicą, że w Meksy-
ku prąd oceaniczny już na samym 
początku zawodów testował 
przygotowanie zawodników, a na 
Hawajach ten etap trasy i warun-
ki były dość łaskawe, potem już 
było tylko trudniej. 
 Ostatecznie pełną sportowych 
emocji rywalizację ukończyli bez-
piecznie wszyscy nasi reprezen-
tanci, a wyniki końcowe możemy 
uznać za sukces. Dla mnie osobi-
ście na szczególną uwagę zasłu-
gują trzej nasi rodacy. Robert Wil-
kowiecki – dzięki niemu pierwszy 
raz po kilkunastu latach mieliśmy 
okazję śledzić i kibicować w kate-
gorii PRO Polakowi. Robert poka-
zał w tym sezonie, że zasługuje na 
miano najlepszego polskiego tria-
thlonisty. Miałem okazję „ścigać” 
się z Robertem w Warszawie oraz 
w Poznaniu, w  czasie zawodów 
IronMan 70.3. Oczywiście ścigać 
się z przymrużeniem oka, w cza-
sie, gdy Robert wbiegał na metę, 

ja byłem bowiem dopiero w po-
łowie trasy biegowej. Nie zmienia 
to faktu, że naprawdę mocno mu 
kibicuję, trzymam za niego kciuki 
i wierzę, że na Hawajach zobaczy-
my go kiedyś na podium. W tym 
roku ostatecznie zakończył rywa-
lizacje na 39. miejscu, ale jestem 
pewny, że wróci tam po więcej i to 
podium to tylko kwestia czasu. 
Kolejną osobą, której rywalizację 
śledziłem z zapartym tchem, był 
Marcin Konieczny, popularny za-
wodnik znany pod pseudonimem 
MKON. W tym roku na Hawajach 
żegnał się on z karierą triathlo-
nisty amatora. Nie ukrywam, że 
na przestrzeni ostatnich lat był 
dla mnie mentorem, motywato-
rem i chociaż w czasie pandemii 
nie z każdym jego poglądem się 
zgadzałem, w  czasie gdy wraca-
łem do zdrowia i sportu hasło 
Marcina „niema nie mogę” było 
dla mnie motorem napędzają-
cym do działania. Mistrz Świata 
Age Group z roku 2017 zakończył 
tegoroczną rywalizację na dru-
gim miejscu, zgarniając srebro 
(Age Group M50-54). Warto za-
znaczyć, jaki wysiłek towarzyszył 
koledze. Chwilę po przekroczeniu 
mety Marcin nie był w stanie po-
ruszać się na własnych nogach, 
a  kilkanaście metrów do namio-
tu medyków pokonał w asyście 
sanitariuszy. Ostatecznie nie jest 
to tak rzadki widok. Zdarza się, 
że ekstremalny wysiłek odcina 
chwilowo dopływ tlenu i po prze-
kroczeniu linii mety, zawodnicy 
nawet mdleją. Zwykle jednak 
szybko udaje się im powrócić do 
„świata żywych”.
 Ostatnią osobą, na którą 
szczególnie warto zwrócić uwa-
gę, to świeżo upieczona mistrzy-

ni świata Age Group K30-34, 
Magdalena Lenz, która pokona-
ła trasę w czasie 9:37:29. Jest to 
fenomen na miarę Marcina Ko-
niecznego z ta różnicą, że Magda 
ma przed sobą całe triathlonowe 
życie, a  jej wyjazd na Hawaje to 
dopiero drugi start na tym dy-
stansie. Pierwszym był zaś ten, 
na którym wywalczyła kwalifika-
cję na te zawody.
 Gratulacje należą się oczy-
wiście wszystkim zawodnikom. 
Muszę przyznać, że i u mnie poja-
wiła się myśl, aby za jakiś czas za-
walczyć o kwalifikację na pełnym 
dystansie, ale nie wcześniej niż 
w roku 2024. Zawodnicy pokro-
ju Marcina Koniecznego z chęcią 
dzielą się swoim doświadczeniem 
z mniej zaprawionymi w boju ko-
legami, dlatego mam nadzieję, 
że w odpowiednim momencie 
skorzystam z tak cennej pomocy 
i sugestii. 
 Zanim powalczę o Hawaje, 
skupię się jednak na koronnym 
dystansie, którym w moim przy-
padku jest „połówka”. Dlatego 
bacznie obserwowałem też finały 
w Utah. Zawodnicy z czołówki da-
nej kategorii wiekowej to moi po-
tencjalni rywale w przyszłym roku 
w Lahti w Finlandii. W mieście 
Saint George w dniach 28-29.10 
najlepsi zawodnicy nie pozosta-
wili wielu złudzeń. Po raz kolejny 
Skandynawowie pokazali, że sta-
nowią aktualnie najmocniejsze 
nacje w triathlonowym świecie. 
Fenomenalny Kristian Blummen-
feld zakończył rywalizację z  cza-
sem 3h:37min, etap pływacki 
pokonał w ciągu 22 min i 51sek 
(1900 metrów), bardzo wymaga-
jący, w zasadzie górski etap rowe-
rowy w 2h i 1 min (90km), biegowy 
zaś w 1 h i 11 min. Nie wspomi-
nając już o międzyczasach, w jego 
przypadku była to 1 minuta na 
przebranie z etapu pływackiego 
oraz niecałe 30 sekund po po-
wrocie z roweru na wybiegnięcie 
na trasę biegową. Szok! Myślę, że 
najlepszy zawodnik świata utarł 
nosa wszystkim śmieszkom, któ-
rzy wytykali mu brak atletycznej 

postawy i nie najszczuplejszą 
sylwetkę. Na podium zakończyli 
rywalizację, razem z Kristianem, 
reprezentant USA Ben Kanute 
z czasem 3h:38min oraz Duń-
czyk Magnus Ditlev z czasem 3h 
39min. Wśród naszych repre-
zentantów na szczególną uwagę 
i ogromne gratulacje zasługuje 
udany występ i to po kontuzji, 
Joanny Sołtysiak. Zdobyła ona 4. 
miejsce AG z czasem 4h 39min. 
Tak, to nie pomyłka. Asia poko-
nała trasę z czasem identycznym, 
jak trzeci zawodnik PRO.
 Po zawodach, wśród kolegów, 
z którymi miałem okazję rozma-
wiać, panuje przekonanie, że to 
były jedne z najtrudniejszych za-
wodów na trasie IronMan 70.3. 
To nieco komplikuje sytuację po-
nieważ ci, którym uda się jeszcze 
zdobyć kwalifikację na kolejne 
mistrzostwa świata w Finlandii, 
będą mocno zaprawieni w  bo-
jach. Na szczęście ja również 
mam na koncie cenne doświad-
czenia wyniesione z udziału w za-
granicznych imprezach. Zważyw-
szy jeszcze na fakt, że w związku 
z udziałem w przyszłorocznych 
finałach, zdecydowaliśmy się po-
prawić, zmienić i pracować nad 
wszystkimi słabymi punktami, 
które w minionym sezonie dało 
się zauważyć, nie zamierzam ko-
legom łatwo odpuścić. Powiem 
więcej, zamierzam walczyć o każ-
dy metr trasy sierpniowych zawo-
dów, a przygotowania w nowym 
składzie THIS IS SPARTA team, 
stopniowo intensyfikować. W  ko-
lejnych naszych spotkaniach na 
łamach gazety będę Wam rela-
cjonował naszą drogę do Lahti. 
Na koniec chciałbym serdecznie 
podziękować za wszelkie gratula-
cje oraz wiadomości, jakie miały 
miejsce po publikacji wywiadu 
we wrześniu. Jest mi niezmier-
nie miło, że sportowa amatorska 
przygoda, jaką opisujemy wspól-
nie z Dominiką, trafia w Wasze 
zainteresowania. Proszę mi wie-
rzyć lub nie, ale to nakręca jesz-
cze bardziej do działania. Dzięki 
temu wiem, że w tej sportowej 
przygodzie nie jestem sam. Dzię-
ki i do zobaczenia na trasie. 

Większość zawodników przechodzi obecnie w tryb „offline” i wdraża 
kolejne rowerowe treningi stacjonarne, weryfikując repertuar zimowy 
Netflixa lub kręci nosem przed kolejnym treningiem na basenie. 
Jak wiemy, pierwsze pływania po okresie roztrenowania nie należą 
do najłatwiejszych. Mimo wszystko jednak po roztrenowaniu nasz 
organizm ma możliwość się zregenerować. Półtora miesiąca, tak jak 
to miało miejsce w moim przypadku, to wystarczająco dużo czasu, aby 
zatęsknić za sportem i z utęsknieniem spojrzeć w kierunku bieżni. 

Wieści zza Wielkiej Wody

fot. Bartosz Nowicki (Archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (Archiwum prywatne)

Marcin Konieczny MKON (fot. Bartosz Nowicki, archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (Archiwum prywatne)

Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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Nostalgiczny nastrój wywoła-
ny wspomnieniami zaprowadził 
mnie na jesienny przedpołudnio-
wy spacer wspomnianą ulicą, 
która kiedyś nazywała się Ogro-
dowa. Na samym jej początku na-
tknęłam się na tablicę upamięt-
niającą nieistniejący już Ośrodek 
Zdrowia działający w czasie 
II  Wojny Światowej i Powstania 
Warszawskiego. Do niedawna 
pewnie przeszłabym obok niego 
po prostu. Ale tym razem zatrzy-
małam się i pomyślałam o woj-
nie. Jeszcze pół roku temu była 
dla mnie czymś odległym, o czym 
się czyta w podręcznikach histo-
rii albo słucha jednym uchem 
w wiadomościach. A teraz jest tak 
niebezpiecznie blisko. Moje myśli 
prędzej czy później zawsze zdry-
fują w kierunku ziół. Zaczęłam 
odruchowo wypatrywać roślin 
leczniczych i jadalnych chwastów, 
jakby w podświadomej obawie, 
że mogą się kiedyś przydać. Jak 

na zawołanie tuż przy chodniku 
zobaczyłam żółtlicę drobnokwia-
tową. Niepozorna roślinka o bia-
ło-żółtych kwiatach to roślina 
lecznicza i jadalna. W języku ke-
czua używanym w czasach Inków 
nazywa się quasca albo guascas. 
Jest bardzo popularna w  kuchni 
kolumbijskiej, kubańskiej i peru-
wiańskiej. W Bogocie wszędzie 
podają zupę o nazwie ajiaco 
z żółtlicą, kurczakiem i ziemniaka-
mi. Młode liście tej rośliny można 
jeść jak szpinak. Mają nie tylko 
właściwości odżywcze, ale także 
odtruwające. Pogniecione świeże 
ziele żółtlicy wymieszane z tra-
nem albo olejem lnianym leczy 
rany. Napar z suszonego ziela 
przyda się przy problemach me-
tabolicznych. Mało kto zwraca na 
żółtlicę uwagę. Jeśli już, to wyrzu-
ca ją z ogrodu albo traktuje her-
bicydami. A tymczasem na Ama-
zonie 30 g suszonego guascas 
kosztuje 12 dolarów. 

Za obeliskiem upamiętniają-
cym rozstrzelanych w 1939 roku 
polskich żołnierzy, który nie dał 
mi zapomnieć o wojnie, dostrze-
głam żółcące się graby, których 
liście mogą się przydać jako lek 
przy infekcji. Wystarczy zaparzyć 
garstkę świeżych liści w szklance 
wrzątku przez 30 minut i pić dwa 
razy dziennie przy gorączce, gry-
pie czy innej infekcji wirusowej. 
Pomogą też na reumatyzm i po-

Niedawne spotkanie ze starymi przyjaciółmi z czasów licealnych przypomniało 
mi ulicę Bohaterów Wolności w Piastowie. Na tej właśnie ulicy w jednym 
z domów, w którym mieszkało rodzeństwo z naszej „paczki”, odbywał się 
niezapomniane imprezy. Spotykaliśmy się tam, by słuchać muzyki leżąc na 
podłodze albo prowadzić filozoficzne dysputy, o których wtedy pojęcia nie 
mieliśmy, że są filozoficzne. Gadaliśmy o swoich problemach nie wiedząc, że 
to się nazywa psychoterapia. Albo tańczyliśmy do świtu. Powstał tam nawet 
film „Piastów nie wierzy łzom”, nakręcony na taśmie 8 mm, którego nikt poza 
naszą „ekipą” na pewno by nie zrozumiał.

Piastów okiem zielarki
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dagrę. 
Idąc dalej usiłowałam przypo-

mnieć sobie fabułę filmu pod ty-
tułem „Moskwa nie wierzy łzom”. 
W końcu mój młodzieńczy filmo-
wy debiut nosił tytuł będący jego 
parafrazą. Skojarzenie z Rosją 
znów przywołało w mojej głowie 
słowo „wojna”. Przypomniałam 
sobie przeczytaną gdzieś infor-
mację, że w mijanym przeze mnie 
właśnie budynku pod numerem 
36 stacjonowało w czasie II Woj-
ny Światowej niemieckie wojsko. 
Tuż obok, pod nosem okupanta, 
mieściła się prowizoryczna izba 
porodowa. Wygnane z Warszawy 
po Powstaniu kobiety, uratowane 
przez piastowian z transportu do 
obozu w Pruszkowie, rodziły tu 
swoje dzieci. 

Rozmyślając o trudach woj-
ny i niesłychanej odwadze i sile 
tych, którzy jej doświadczyli, do-
szłam do końca miasta i tabliczki 
Pruszków. A tam całe pole topi-
namburu. I znów przyszło mi do 
głowy, że tą rośliną można byłoby 
nakarmić wielu głodnych ludzi 
w czasie wojny. Topinambur zwa-
ny też słonecznikiem bulwiastym 
ma bowiem bardzo pożywne 
bulwy. Do Europy roślina dotar-
ła z Ameryki wraz z Kolumbem 
i do XVIII wielu była uprawiana 
w ogrodach. Potem wyparły ją 
ziemniaki. Z bulw topinamburu 
Włosi i Francuzi robią zupę. Moż-
na je piec lub kisić, robić z  nich 
frytki i chipsy. Warzywo jest po-
lecane cukrzykom i osobom po 
chemioterapii. Bulwy można 
przechowywać w ziemi bez straty 
składników odżywczych. Roślina 
rośnie bardzo szybko, daje dużo 
większe plony niż ziemniaki i jest 
smaczna. Dobra roślina na trud-
ne czasy. 

W drodze powrotnej dostrze-
głam jeszcze niepozorną cykorię 

podróżnik. Naparu z jej niebie-
skich kwiatów można użyć przy 
zapaleniu spojówek i podrażnie-
niu oczu. Wysuszony, zmielony 
i  uprażony korzeń cykorii z po-
wodzeniem zastępuje kawę. Taką 
cykoriową kawę można podawać 
kobietom w ciąży i dzieciom. Jest 
doskonałym prebiotykiem poma-
gającym w rozwoju prawidłowej 
flory bakteryjnej i dobrze wpływa 
na drogi żółciowe. Wspomaga też 
detoksykację organizmu.

Jak się okazuje nawet w mie-
ście, na ulicy i chodniku da się 
znaleźć naturalne leki i coś do 
jedzenia. Ciekawe, co rosło tu 80 
lat temu…

Zastanawiałam się kiedyś, 
komu przeszkadzała ulica Ogro-
dowa w Piastowie i po co zmienio-
no jej nazwę. Dopiero sentymen-
talny jesienny spacer uświadomił 
mi, że ta właśnie ulica powinna 
nosić imię Bohaterów Wolności. 
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 Indianie mieszkający na tere-
nach obecnego Peru wierzyli, że 
dynie powstały z ciał zmarłych 
bogów i w związku z tym były 
przedmiotem kultu. Mimo tego, 
dynia stanowiła główny składnik 
ich pożywienia. Wydrążonych 
skorup nie niszczono, robiono 
z nich naczynia. Dynia była przy-
smakiem na stołach starożytnych 
Greków i Rzymian. Podawano ją 
smażoną w miodzie lub utartą 
w  zalewie winnej. My zawdzię-
czamy ją Krzysztofowi Kolumbo-
wi, który przywiózł ją do Europy, 
gdzie początkowo traktowano ją 
jako egzotyczne dekoracje. Fran-
cuzi nazywali ją ‚,patrion’’, czyli 
duży grzyb. Szybko odkryto jej 
walory kulinarne, a także jej wła-
ściwości prozdrowotne. Mówi-
ło się o korzystnym wpływie na 
układ trawienny i o skuteczności 
przy zbijaniu gorączki. Traktowa-
no ją też jako afrodyzjak. Męż-
czyźni sięgali po nią przed nocą 
poślubną. Tłoczony olej z pestek 
dyni pomagał w oczyszczeniu or-
ganizmu z  wszelkich pasożytów 
i grzybów.
 Warzywa dyniowate są jed-
nymi z najstarszych warzyw 
udomowionych przez człowie-

ka. Stanowią liczną, składająca 
się z kilkuset gatunków grupę 
roślin jednorocznych, szybko ro-
snących, płożących, o owocach 
różniących się kształtem, barwą 
i masą. Do rodziny dyniowatych 
zaliczamy: oczywiście dynię, 
ogórka, melona, arbuza, ka-
baczka, patisona, cukinię i dynie 
ozdobne też. 
 Jesienią dostępnych jest wie-
le różnych odmian dyni. Jej róż-
nice przejawiają się w kolorze, 
smaku i oczywiście wyglądzie. 
Dynie należy podzielić na dwie 
odmiany: jadalne i ozdobne. Dy-
nia jadalna ma wiele odmian. 

Jedną z nich jest dynia olbrzymia. 
Ona również w obrębie gatunku 
posiada kilka odmian, a wśród 
nich jest dynia melonowa żółta. 
Owoce jej są duże, o kulistym, 
lekko spłaszczonym kształcie. 
Jej miąższ jest słodki i jędrny. 
Polecana jest do bezpośrednie-
go spożycia i do przetwórstwa. 
Znana powszechnie pięknie po-
marańczowa dynia hokkaido, to 
mniejsza siostra dyni olbrzymiej. 
Jej kształt przypomina wielką ce-
bulę. Wspaniałą zaletą jest to, 
że podczas gotowania jej skórka 
mięknie. Jej miąższ o delikatnym 
orzechowym smaku zawiera wie-
le witamin i więcej beta karotenu 
niż marchewka. Dlatego dynia 
hokkaido polecana jest dla dzieci. 
Niska zawartość kaloryczna dyni 
świetnie sprawdzi się w próbach 
redukcji wagi. Kolejną popularną 
odmianą dyni jest dynia piżmo-
wa. Łatwo ją rozpoznać, bo ma 
kształt gruszki a w  smaku jest 
nieco słodsza od poprzedniczki. 
Wielu z nas się przekonało, że 
dynia jest smaczna, a jeszcze do 
tego jej miąższ zawiera bogactwo 
witamin i minerałów. Wymienię 
witaminy z grupy B, witaminę 
C, E, PP, wspomniany beta karo-

ten, także potas, magnez, wapń, 
fosfor, żelazo. Posiada śladową 
ilość selenu, miedzi, manganu 
i cynku. Znajdziemy w niej sporą 
zawartość błonnika, który jest tak 
ważny przy wspomaganiu trawie-
nia.
 Owoce dyni ozdobnej prze-
ważnie nie nadają się do jedze-
nia. Doskonale sprawdzają się 
jako element dekoracyjny jesien-
nych tarasów i parapetów. Dynie 
ozdobne pięknie zaprezentują się 
również we wnętrzach. Ułożone 
w koszykach, na tacach, wprowa-
dzają jesienny nastrój do naszych 
domów. 
 Dynia jest rośliną o bardzo 
długich łodygach, mogących 
osiągać nawet kilkanaście me-
trów. Łodygi te są owłosione dość 
ostrymi włoskami i posiadają 
pędy czepne. Korzenie dynia ma 
dość płytko osadzone. W okresie 
letnim zakwita pięknymi, żółtymi 
kwiatami bez zapachu. Jej liście 
są w kształcie serca o sporych 
rozmiarach, wykończone owło-
sionym brzegiem. Największym 
atutem dyni są jej owoce. W za-
leżności od odmiany przybierają 
różne kształty, kolory i wielkości. 
Owoce dyni pokrywa gruba sko-
rupa, natomiast w środku znaj-
duje się miękki miąższ z licznymi 
nasionami. 
 Uprawa dyni nie należy do 
trudnych. Lubi glebę przepusz-
czalną, próchniczą, przewiewną, 
z dużą ilością azotu. Do wzrostu 
potrzebuje ciepła. Optymalna 
temperatura to 25 stopni. Po-
trzebuje też miejsca, aby rozło-
żyć swoje długie pędy. Potrafi 
się wspiąć na drzewo, co daje 
oryginalne połączenia. Doskona-
le odnajduje się wysadzona na 
kompoście. Ze względu na płytki 
system korzeniowy, dyni należy 
zapewnić sporą ilość wody. W ra-
zie jej niedoboru owoce mogą 
być mało okazałe. Sadzenie dyni 
może odbyć się na dwa sposo-
by. Możemy ją wysiać z nasion 
lub wysadzić z rozsady. Decydu-
jąc się na samodzielny wysiew 
do gruntu, powinniśmy to zrobić 

Dynia kojarzona jest najczęściej z wielkimi pomarańczowymi owocami, 
które właśnie teraz mamy na wyciągnięcie ręki. To bardzo smaczne, 
odżywcze warzywo. Jest niekwestionowanym symbolem jesieni 
i amerykańskiego Halloween. 

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fot. Shutterstock

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Czas na dynię

w maju. Gdy wysadzamy rozsadę 
do gruntu, powinniśmy ją okryć 
agrowłókniną, aby uchronić jej 
liście przed niskimi temperatu-
rami i wysuszającymi wiatrami. 
Osłony usuwamy po pojawieniu 
się pierwszych kwiatów, które 
będą czekały na owady zapy-
lające. Ważne jest podlewanie, 
odchwaszczanie i  nawożenie. 
Nawożenie rozpoczynamy w mo-
mencie pojawienia się pierw-
szych zawiązków owoców i po 
ich pierwszym zbiorze. Kolejnym 
ważnym zabiegiem jest jej przy-
cinanie, gdyż jej rozmiar nie za-
wsze przekłada się na zbiór. Przy-
cięcia dokonujemy pod koniec 
czerwca. Pędy z trzema-pięcioma 
liśćmi skraca się powyżej drugie-
go liścia. W lipcu można ten za-
bieg powtórzyć, tym razem nad 
piątym liściem. 
 Zbiory dyni przeprowadzamy 
do pierwszych przymrozków, naj-
lepiej przy suchej pogodzie. Po 
ścięciu ostrym nożem należy za-
wsze zostawić szypułkę, co utrud-
ni patogenom dostęp do środka 
owocu. Żeby dobrze się przecho-
wywała, należy ją wystawić na 
słońce. Skóra dyni pod wpływem 
słońca dobrze stwardnieje, co 
przełoży się na zmniejszenie 
utraty wody i wydłuży możliwy 
czas przechowywania.
 Pisząc o dyni nie sposób po-
minąć pewnego zjawiska, jakim 
jest uprawa gigantycznych dyni 
na konkursy. Takie okazy potra-
fią ważyć kilkaset kilogramów. 
Rekord Polski w 2019 roku, pod-
czas XVI Dolnośląskiego Festi-
walu Dyni, zdobył owoc o wadze 
870 kilogramów. Natomiast naj-
cięższa dynia na świecie w 2021 
ważyła 1226 kilogramów. Rekord 
ten należy do Włocha z regionu 
Chianti.
 Jeśli sami nie posadziliśmy 
w  tym roku dyni, to zawsze mo-
żemy ją kupić na straganie i przy-
gotować z niej pyszny krem. To 
obowiązkowe danie na jesienny 
obiad. Smacznego!

Barbara Lipieta
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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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Pomarańczowa Linia – to 
program informacyjno – kon-
sultacyjny dla rodziców dzieci 
pijących alkohol i zażywają-
cych narkotyki.
 Głównym celem progra-
mu jest wstępna konsultacja 
telefoniczna lub on-line oraz 
pomoc w dotarciu do spe-
cjalistycznych placówek zaj-
mujących się tego rodzaju 
problematyką. Program jest 
formą wsparcia dla rodziców 
i opiekunów, obawiających się 
o  bezpieczeństwo i zdrowie 
swoich dzieci, mających poczu-
cie, że są bezradni wobec fak-
tu sięgania przez nastolatka 
po alkohol lub inne środki psy-
choaktywne (narkotyki, leki, 
itp.). Doradcy Pomarańczowej 
Linii, po uważnym i wnikliwym 
wsłuchaniu się w przedstawia-
ny problem, służą radą i po-
mocą w podjęciu najbardziej 
pomocnej i konstruktywnej 

decyzji w zgłaszanej sprawie. 
Program zapewnia porady 
i  konsultacje telefoniczne (in-
folinia – 801 14 00 68 – czyn-
na od poniedziałku do piątku 
w godz. 14:00-20:00) oraz po-
rady i konsultacje on-line: 
pomoc@pomaranczowalinia.pl.

 Informacje pochodzą ze strony 
internetowej: 

www.pomaranczowalinia.pl.

„POZA ILUZJĄ”
Młodzieżowa Poradnia Pro-
filaktyki i Terapii

02-586 Warszawa, 
ul. Dąbrowskiego 75A
(stacja metra „Racławicka”)
tel./fax (22) 844 94 61; 
tel. 669 544 344
e-mail: info@pozailuzja.pl, 
pozailuzja@wp.pl, 
pozailuzja@gmail.com

Założenia Poradni: 

Kompleksowe oddziaływania 
wobec młodzieży ekspery-
mentującej, nadużywającej 
lub uzależnionej od substancji 
psychoaktywnych - alkoholu, 
narkotyków, a także wobec 
młodzieży obciążonej czynni-
kami ryzyka uzależnień i in-
nych zaburzeń funkcjonowa-
nia psychicznego. Realizacja 

działań terapeutycznych, 
edukacyjnych i rozwojo-
wych.

POMOC UDZIELANA W PO-
RADNI JEST BEZPŁATNA.

Informacje pochodzą ze strony in-
ternetowej: www.pozailuzja.pl

Poradnia Leczenia Uzależ-
nień w Warszawie

Poradnia zajmuje się le-
czeniem dzieci i młodzieży 
zagrożonych, bądź już uza-
leżnionych od substancji psy-
choaktywnych (narkotyki, al-
kohol i inne) oraz pracą z ich 
rodzicami i opiekunami. 

Zakres programowy poradni 
to:

• diagnoza stopnia używania 

substancji psychoaktywnych, 
konsultacje psychiatryczne, 
kwalifikacja do dalszego po-
stępowania z dzieckiem,
• krótko i średnioterminowa 
indywidualna terapia uzależ-
nień dla młodzieży,
• grupowa terapia uzależnień 
dla młodzieży,
• terapia rodzin dzieci uzależ-
nionych,
• psychoedukacyjna grupa 
dla rodziców.

Kontakt do Poradni:

Tel. 22 468 25 47
Adres: ul. Koszykowa 79B, 
Warszawa.

POMOC UDZIELANA W PO-
RADNI JEST BEZPŁATNA.

Jeżeli niepokoi Cię, że Twoje dziecko zaczęło eksperymentować 
z  substancjami psychoaktywnymi, zadzwoń i skorzystaj z pomocy 
specjalistów.

Rodzicu, bądź uważny
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