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w numerze

O swojej misji czasu wojny opo-
wiedział nam ksiądz Adam Bo-
gusz, dyrektor domu rekolek-
cyjnego na Ukrainie, który od 
wybuchu wojny jest ośrodkiem 
pomocy humanitarnej i medycz-
nej.

W każdym przepisie na piernicz-
ki nieodzownym składnikiem są 
goździki. Ich aromatu nie da się 
pomylić z żadnym innym. Wyciągi 
z goździków mają szerokie zasto-
sowanie w medycynie. W Indo-
nezji używa się ich w przemyśle 
tytoniowym. W tajemnice drzew 
goździkowych wprowadza nas 
Barbara Lipieta.

Po covidowej przerwie, 6.01.2023 
ulicami Piastowa znów przejdzie 
uroczysty Orszak Trzech Króli.

Ostatniego dnia 2022 roku zmarł 
emerytowany papież Benedykt 
XVI, wielki przyjaciel Polski i  Po-
laków.

Uczniowie LO im. A. Mickiewicza 
w Piastowie wyruszyli z Warsza-
wy autokarem do Dyneburga. 
Zawieźli tam paczkę w ramach 
akcji „Paczka na Kresy”.

Wojna i życie

Gdzie rosną goździki?

Świąteczny Orszak

Odszedł papież senior

Paczka na Kresy

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c za s

czaspiastowa.pl
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Czytaj - str. 13
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Czytaj - str. 5

Czytaj - str. 2

jąc zaledwie 16 lat, znalazła 
się tam w  ścisłym gronie lau-
reatów obok m.in. Katarzyny 
(Kazimiery) Sobczyk, Zdzisławy 
Sośnickiej, czy duetu Miry Ku-
basińskiej i Tadeusza Nalepy. 
Swoją karierę solową rozpo-

Halina Frąckowiak należy 
do najbardziej rozpoznawal-
nych i cenionych gwiazd pol-
skiej estrady. Jej debiut arty-
styczny miał miejsce w  roku 
1963, na szczecińskim Festi-
walu Młodych Talentów. Ma-

reklama

Już 6 stycznia 2023 roku do Piastowa zawita jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
Na koncercie noworocznym Halina Frąckowiak zaśpiewa świąteczne kolędy oraz swoje największe 
przeboje.

fot. facebook.com/FrackowiakHalina

częła w 1972 roku, szybko pnąc 
się na szczyty list przebojów 
i  wielokrotnie wygrywając ple-
biscyty na najpopularniejszą 
piosenkarkę. 

Na swoim koncie ma już po-
nad 20 nagranych płyt, w tym 

4 złote, wiele recitali telewizyj-
nych, spektakli muzycznych 
i  autorskich programów tele-
wizyjnych. Koncertowała dla 
publiczności w całej Europie, 
Australii i USA.

Podczas długich lat sce-
nicznej pracy, współpracowała 
z wieloma wybitnymi tekścia-
rzami, m.in. z: Młynarskim, 
Koftą, Geartner, Trzcińskim 
i Kukulskim. Zasłynęła tak wiel-
kimi przebojami jak „Napisz 
proszę”, „Bądź gotowy dziś do 
drogi”, ,,Papierowy księżyc”, 
„Mały Elf”, „Serca gwiazd”, „Ba-
wimy się w życie”, czy „Julio nie 
bądź zła”. W jej piosence „Pan-
na pszeniczna” zasłuchiwał się 
sam papież Jan Paweł II. Będąc 
pod wrażeniem jej twórczości, 
zaprosił ją nawet do występu 
w Watykanie. W 2023 roku Ha-
lina Frąckowiak świętować bę-
dzie 60-lecie pracy na scenie. 

Koncert Haliny Frąckowiak 
odbędzie się 6 stycznia 2023 
roku o godzinie 19:00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury przy 
ul.  Warszawskiej 24 w Piasto-
wie. Bilety w cenie 45 zł do na-
bycia w kasie oraz na stronie: 

www.mokpiastow.pl.

Koncert Haliny Frąckowiak 
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Adam Bogusz SAC i Prezes 
Ukraińskiej Misji Medycznej, 

01 i 02 na granicy miasta oraz 
ze względu na ograniczone 
możliwości budżetu zmniej-
szono ilość kursów. Aktualny 
rozkład jazdy autobusów obo-
wiązujący w miesiącu styczniu 
2023r. wywieszony został na 
przystankach, można również 
pobrać go ze strony: 

www.bip.piastow.pl/zalacznik/34911

W spotkaniu weźmie udział 
Dyrektor placówki, ksiądz 

Celem zapewnienia funk-
cjonowania linii P-1 w trybie 
procedury „z wolnej ręki” wyło-
niono wykonawcę i 30 grudnia 
2022 r. podpisano z nim umo-
wę na obsługę linii na okres 
jednego miesiąca.

Jednocześnie od stycznia  
2023 r. w odpowiedzi na liczne 
postulaty mieszkańców wpro-
wadzono przedłużenie linii do 
Centrum Handlowego gdzie 
autobus będzie zatrzymywał 
się na przystankach Lelewela 

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Piastowa 
o drugim przetargu.

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
dz. ew. nr 6, w obrębie 02, o powierzchni 0,0923 ha, położonej w Piastowie 
przy ul. Błońskiej, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00018820/0.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 197/2022 
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 14 września 2022r.

Cena wywoławcza netto wynosi:  410 000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć 
tysięcy złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie 
doliczony 23% podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 
2023r., o godzinie 1000,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, 
przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, w pokoju nr 6. Wysokość wadium 
40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, przy pokoju nr 6 oraz opu-
blikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie www.
piastow.pl i w BIP-ie. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można 
uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego 
w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka A, pok. 6, tel. 22 770–52–53.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego rozmawiać będziemy o działalności 
pallotyńskiego punktu pomocy humanitarnej i medycznej w Lwowie-Brzuchowicach. 

W związku z unieważnieniem przetargu na obsługę 
autobusowej linii wewnętrznej P-1, spowodowanym 
złożeniem ofert o wartości przekraczającej środki 
przewidziane w budżecie miasta, przetarg został 
rozpisany powtórnie.

15.12.22 r. w mroźny czwartek z Warszawy wyruszyli 
autokarem na Łotwę uczniowie LO im. A. Mickiewicza 
w Piastowie. Cel niezwykle szlachetny - akcja „Paczka 
na kresy”. 

dr Igor Werecki.
Spotkanie odbędzie się 

w  czytelni filii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Piastowie, 
mieszczącej się w zabytko-
wej Willi Millera (ul. Bohate-
rów Wolności 23) w czwartek 
5 stycznia. Początek o godz. 
16.00. Tego dnia biblioteka 
w  tym miejscu rozpocznie 
swoją działalność.

Serdecznie zapraszamy!

Pomoc dla Lwowa Zmiany w linii P-1

Paczka na kresy
Urząd Miejski w Piastowie

Urząd Miejski w Piastowie

przypomnieć miejscowym Po-
lakom, że Polska o Nich nie 
zapomniała.

W niedzielę 18 grudnia 
pożegnaliśmy Dyneburg i Po-
laków na Mszy Świętej. Po-
dziękowaniom i rozmowom 
nie było końca. W drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy Wilno 
i cmentarz na Rossie, gdzie 
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze. Wróciliśmy po 22 do 
Warszawy z Wielką nadzieją, 
że wrócimy niedługo na Kresy.

Po długiej podróży dotarli-
śmy do Dyneburga, było zimno 
i śnieżnie, ale zagrzewał Wielki 
Zapał do działania. W  piątek 
cały dzień zwiedzaliśmy dawną 
stolicę Polskich Inflant. Wszę-
dzie tu widać ślady dawnej 
Rzeczypospolitej i słychać pol-
ski język. Mieliśmy okazję spo-
tkać się z ludzi, dzięki którym 
Patriotyzm to nie tylko ważne 
słowo, ale codzienne działanie.

Najważniejsza część naszej 
wyprawy to oczywiście kontakt 
z Polakami. To co zobaczyli-
śmy i usłyszeliśmy, jest Naj-
ważniejszą Lekcją Historii. Łzy 
wzruszenia i piękne opowieści 
świadczą, że pamięć o Polsce 
jest tu żywa, a my mogliśmy Franciszek Malczewski

fot. Franciszek Malczewski (archiwum prywatne)

fot. Franciszek Malczewski (archiwum prywatne)
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Słowo niepełnosprawność kojarzy się i jest swego rodzaju ograniczeniem, 
fizycznym, sensorycznym, czy intelektualnym. Przez dziesięciolecia na osoby 
z niepełnosprawnością spoglądano przez pryzmat ich ograniczeń, „braków” jakie 
wyznacza posiadana przez nie niepełnosprawność. W ten sposób zapominano 
często o ich mocnych stronach, o możliwościach, jakie są w stanie realizować mimo 
posiadanych przez siebie trudności. A przecież osoba niewidoma nie musi być 
kierowcą wozu strażackiego, a osoba niemająca rąk chirurgiem. 

Warsztaty bez barier

Właśnie z takiego założenia 
wyszedł Stanisław Kmiecik – 
artysta, który mimo braku rąk 
od urodzenia, swoimi praca-
mi zachwyca oko niejednego 
widza na całym świecie. Pan 
Stanisław od najmłodszych lat 
rozwijał w sobie pasję do ma-
larstwa. W wieku 18. lat wstąpił 
do Światowego Związku Arty-
stów Malujących Ustami i No-
gami VDMFK. Podczas konkur-
su zorganizowanego z okazji 
50-lecia istnienia tego związku 
pan Stanisław zajął III miejsce. 
Jego praca została wybrana 
z  ponad 500. innych obrazów 
zgłoszonych przez artystów 
z 60 państw. 

Prace pana Stanisława są 
znane i lubiane w wielu kra-
jach. Można je zobaczyć na licz-
nych wystawach w Polsce i  za 
granicą, a także na kartkach 
kalendarzy wydawanych przez 
wydawnictwo Amun z Racibo-

Adam Krasnosielski

rza.  
Mimo wielkiego sukcesu 

malarskiego pan Stanisław ma 
także wiele innych pasji. Są 
nimi m.in. starty w rajdach sa-
mochodów 4x4, strzelectwo, 
a także prowadzenie lokomo-
tywy. Poza tymi niezwykłymi 
zajęciami, pan Stanisław ma 
również spore doświadczenie 
w działalności charytatywnej. 
Tu jednak na pierwszy plan wy-
suwa się życzliwość pana Stani-
sława, który uwielbia doradzać, 
motywować i niejako być kie-
rownikiem osób, które dopiero 
zaczynają zmierzać się ze swo-
imi ograniczeniami. 

Jedną z takich osób jest Staś 
Salach, mieszkaniec powiatu 
pruszkowskiego. Podobnie jak 
pan Stanisław urodził się on bez 
rąk. Staś bardzo szybko zaczął 
uczyć się od swojego starszego 
przyjaciela nie tylko sztuki ma-
larskiej, ale przede wszystkim 

optymizmu w podejściu do ży-
cia. Obecnie jako uczeń III klasy 
szkoły podstawowej Staś jest 
aktywnym zawodnikiem Te-
akwondo Olimpijskiego, a tak-
że utalentowanym piłkarzem. 
Często pan Stanisław i Staś pro-
wadzą warsztaty dla uczniów 
i osób dorosłych, pokazując im, 
że warto skupiać się na swoich 
możliwościach, a nie ogranicze-
niach. 

Właśnie z okazji takiego 
wydarzenia oboje artyści przy-
jechali do Warszawy, by za-
prezentować uczniom Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
Gaudeamus swoje umiejętno-
ści oraz przybliżyć im temat in-
tegracji.  

fot. Adam Krasnosielski (archiwum prywatne)
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niejszych współpracowników 
papieża. Wybrany jego następ-
cą na konklawe 19 kwietnia 
2005 roku, został 265 z kolei 
papieżem Kościoła Katolickie-
go, przyjmując imię Benedykta 
XVI. Już rok później, w dniach 
od 25 do 28 maja odwiedził 
Polskę. Przyjął dla swojej piel-
grzymki hasło „Trwajcie mocni 
w wierze!”. Na szlaku wizyty 
apostolskiej Benedykta XVI 
w ojczyźnie swojego poprzed-
nika, znalazły się: Warszawa, 
Częstochowa, Kraków, Wado-
wice, Kalwaria Zebrzydowska 
oraz były niemiecki obóz kon-
centracyjny Auschwitz.

Warto przypomnieć, że 
autorem charakterystyczne-
go loga niezapomnianej piel-
grzymki papieża Benedykta 
XVI do Polski w roku 2006 jest 
artysta plastyk z Piastowa, Ja-
rosław Babikowski.

Pontyfikat Benedykta XVI 
trwał niespełna 8 lat. Decyzję 
o jego zakończeniu w dniu 28 
lutego 2013 roku podjął sam 
papież, uzasadniając decyzję 
pogarszającym się stanem 

Był wybitnym teologiem, 
profesorem uniwersytetów 
w Bonn, Munster, Tybindze 
i  Ratyzbonie. Jako teologiczny 
doradca kardynała Josepha 
Fringsa z Kolonii, uczestniczył 
w pracach Soboru Watykań-
skiego II. W wieku 50 lat zo-
stał mianowany przez papieża 
Pawła VI arcybiskupem metro-
politą Monachium i Fryzyngi. 
W tym samym roku został 
kardynałem i poznał kardyna-
ła Karola Wojtyłę. Rok później, 
po śmierci Pawła VI, uczestni-
czył w konklawe, które wybrało 
papieża Jana Pawła I, a po jego 
krótkim, bo zaledwie 33-dnio-
wym pontyfikacie – w kolej-
nym, które wybrało kardynała 
Wojtyłę na kolejnego papieża, 
który przyjął imiona Jan Pa-
weł II. 25 listopada 1981 roku 
papież Jan Paweł II mianował 
kardynała Josepha Ratzingera 
prefektem Kongregacji Nauki 
Wiary, jednej z najważniejszych 
instytucji watykańskich. Od tej 
pory, aż do śmierci Jana Paw-
ła II 2 kwietnia 2005 roku, był 
jednym z najbliższych i najważ-

Ostatniego dnia 2022 roku zmarł emerytowany papież Benedykt XVI, 
wcześniej kardynał Joseph Ratzinger. Miał 95 lat, z których 71 przeżył 
w kapłaństwie. 

fot. Tiziana Fabi (AFP)

Kardynał Joseph Ratzinger i Jan Paweł II (fot. Alessia Pierdomenico / Shutterstock)

Logo pielgrzymki Benedykta XVI do Polski autorstwa Jarosława Babikowskiego

zdrowia. Jego następcą został 
wybrany argentyński kardynał 
Jose Bergoglio, który przyjął 
imię Franciszek. Przez  ponad 
dziewięć lat, aż do śmierci 
w  dniu 31 grudnia 2022 roku 
Benedykt XVI był emerytowa-
nym biskupem Rzymu.

Wraz ze śmiercią Benedyk-

ta XVI dobiegła końca ważna 
epoka w najnowszej historii 
Kościoła Katolickiego, epoka 
papieży - uczestników Soboru 
Watykańskiego II, którzy wy-
warli potężny wpływ na jego 
dorobek. Sobór przyniósł od-
nowę Kościoła, zaowocował 
jego autorefleksją dogmatycz-
ną i duszpasterską, nawiąza-
niem dialogu ekumenicznego 
i międzyreligijnego, a wreszcie 
otwarciem Kościoła na świat 
z jego dynamicznym rozwojem 
i niełatwymi problemami. Czte-
rech poprzedników zmarłego 
papieża Benedykta XVI i zara-
zem Ojców Soboru Watykań-
skiego II - Jana XXIII, Pawła VI, 
Jana Pawła I i Jana Pawła II Ko-
ściół zaliczył już do grona świę-

tych i błogosławionych.
Benedykt XVI był wielkim 

przyjacielem Polski i Polaków, 
wielokrotnie dawał tego dowo-
dy. Pamiętajmy o słowach, któ-
re wypowiedział w roku 2006 
na naszej ziemi podążając szla-
kiem Jana Pawła II.

„Na początku drugiego roku 
mojego Pontyfikatu przybyłem 
do Polski i Krakowa z potrzeby 
serca, w pielgrzymce po śla-
dach mojego Poprzednika. Pra-
gnąłem oddychać powietrzem 
jego Ojczyzny. Pragnąłem pa-
trzeć na ziemię, na której się 
urodził i na której dorastał do 
podjęcia niestrudzonej służby 
Chrystusowi i Jego Kościołowi 
powszechnemu. Pragnąłem 
przede wszystkim spotkać ży-
wych ludzi, jego Rodaków, za-
kosztować waszej wiary, z któ-
rej wyrósł i upewnić się, czy 
w niej trwacie. Chciałem też 
z tego miejsca prosić Boga, by 
zachował w was dziedzictwo 
wiary, nadziei i miłości, jakie 
pozostawił światu, a szczegól-
nie wam, Jan Paweł II (…) Pro-
szę was, trwajcie mocni w wie-
rze! Trwajcie mocni w nadziei! 
Trwajcie mocni w miłości!”  
(Kraków, Błonia – 28 maja 2006 
roku)

Słowa hasła papieskiej 
pielgrzymki „Trwajcie mocni 
w wierze!” Benedykt XVI zawarł 
w swoim testamencie ducho-
wym, sporządzonym 29 sierp-
nia 2006 roku, wkrótce po po-
wrocie z Polski.

Odszedł ostatni z papieży Vaticanum II
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Z jakimi na-
dziejami witamy rok 2023 i co 
się w nim wydarzy?

Grzegorz Szuplewski: Oczy-
wiście nikt z nas nie wie, co na 
pewno wydarzy się w nowym 
roku, ale możemy i powinni-
śmy planować. I każdy z nas tak 
przecież postępuje – choć jaka 
będzie przyszłość to się do-
piero okaże. Ale co do planów 
dla naszego miasta, to są one 
zasadniczo zawarte w  dwóch 
dokumentach, które 20 grud-
nia przyjęła Rada Miejska. Są 
nimi uchwała budżetowa na 
rok 2023 i wieloletnia prognoza 
finansowa. Tak więc rok 2023 
rozpoczynamy z uchwalonym 
budżetem, w którym zaplano-
waliśmy dochody w wysoko-
ści 133 934 874,10 zł i wydatki 
w wysokości 142 856 123,10 zł, 
z deficytem wynoszącym 8 921 
249,00 zł. Pokryjemy go środ-
kami z lokat i emisją obligacji. 
Dla porównania, mijający rok 
kończymy z dochodami w wy-
sokości 133 399 482,81 zł i wy-
datkami 145 642 674,12 zł. By 
w pełni odnieść się do planów 
na przyszły rok trzeba przede 

wszystkim zwrócić uwagę na 
strukturę wydatków. W roku 
2022 wydatki bieżące to kwota 
126 300 768,27, a majątkowe 
19 341 905,85 zł. Na rok 2023 
zaplanowaliśmy wydatki bieżą-
ce w wysokości 105 591 578,99 
zł, a majątkowe 37 264 544,11 
zł. Widać więc z jednej strony 
założenie radykalnego ogra-
niczenia wydatków bieżących, 
co musimy koniecznie zrealizo-
wać i z drugiej - niemal podwo-
jenie planowanych wydatków 
majątkowych, czyli głównie 
inwestycyjnych. Rok 2022 był 
trudny ze względu na wyjątko-
wo dużą nieprzewidywalność 
zdarzeń, na które samorząd nie 
miał wielkiego wpływu. Mam 
tu na myśli przede wszystkim 
dotkliwe ograniczenie docho-
dów. Wypada mieć nadzieję, 
że nowy rok 2023 będzie pod 
tym względem lepszy. Wzrost 
udziału wydatków majątko-
wych w wydatkach ogółem 
z  ok. 13% w roku 2022 do ok. 
26% w 2023 musi napawać 
optymizmem. Oczywiście je-
śli uda się ten cel zrealizować. 
Ufam, że tak będzie. Zadań in-

westycyjnych przygotowanych 
do realizacji mamy naprawdę 
dużo i zrobimy wszystko, by 
znaleźć na nie środki.

Czy w naszym mieście moż-
na już kupić węgiel w systemie 
preferencyjnym?

Tak, cała zamówiona 
w  pierwszej transzy ilość wę-
gla - 100 ton - dotarła do Pia-
stowa jeszcze przed święta-
mi, a  sprzedaż ruszyła tuż po. 
Mamy węgiel polski, przywie-
ziony z kopalni Ruch Chwało-
wice, należącej do PGG, z któ-
rą mamy podpisaną umowę. 
Wszyscy uprawnieni do jego 
zakupu, którzy złożyli zamówie-
nie mogą więc już dokonać sto-
sownej do zamówionej ilości 
węgla opłaty i z otrzymanym 
w Urzędzie Miejskim potwier-
dzeniem udać się po jego od-

biór do PSZOK-u, który mieści 
się przy ul. Poniatowskiego. 
Tam pracownicy naszej miej-
skiej spółki komunalnej PPUK 
wydadzą węgiel. Informacja 
o szczegółach całej procedu-
ry dotarła już do wszystkich 
zainteresowanych i sprzedaż 
węgla przebiega płynnie. Przy 
okazji chciałbym poinformo-
wać o zmianie organizacji pra-
cy PSZOK, który ze względu 
na sprzedaż węgla czynny jest 
w  zmienionych godzinach. Po-
nadto, od nowego roku PSZOK 
będzie obsługiwał tylko tych 
mieszkańców Piastowa, którzy 
okażą dowód wniesienia opłaty 
za odbiór odpadów.

Jakie jeszcze zmiany wcho-
dzą w życie z nowym rokiem?

Jest istotna zmiana w na-
szej autobusowej komunikacji 

wewnętrznej, polegająca na 
wydłużeniu linii P-1 i korekcie 
rozkładu jazdy. Od 1 stycznia 
wydłużona zostanie trasa auto-
busu, który obsługiwał będzie 
przystanki Lelewela 01 i  02, 
a  więc te, które znajdują się 
w  bezpośrednim sąsiedztwie 
centrum handlowego Piast 
przy ul. Warszawskiej. Wydłu-
żenie trasy i wzrost kosztów 
usługi transportowej spowodo-
wały, że musieliśmy dokonać 
korekty ilości kursów. Nowy, 
zmieniony rozkład jazdy został 
umieszczony na przystankach 
i  jest udostępniony także na 
naszej stronie internetowej 
www.piastow.pl. Oczywiście 
przejazd linią P-1 pozostaje 
bezpłatny dla każdego.
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Wojna i życie: polski ksiądz w Ukrainie

Czas Piastowa: Kieruje 
Ksiądz domem rekolekcyjnym 
we Lwowie-Brzuchowicach. 
Jaką rolę spełnia ta placówka 
duszpasterska teraz, gdy toczy 
się wojna na terytorium Ukra-
iny?

Ksiądz Adam Bogusz: Na 
początek chciałbym przywitać 
i pozdrowić każdego miesz-
kańca Piastowa, podziękować 
panu Burmistrzowi Grzegorzo-
wi Szuplewskiemu za zapro-
szenie mnie 10 listopada 2022 
roku na uroczystości z okazji 
Dnia Niepodległości oraz bar-
dzo owocne, merytoryczne 
spotkanie. Wiem, że duża część 
społeczności Piastowa jest za-
angażowana w pomoc Ukra-
inie. Dla nas, żyjących i posłu-
gujących w kraju ogarniętym 
tragedią wojny, jest to bardzo 
ważne i budujące. Przed wojną, 
która zaczęła się 24 lutego 2022 
roku nasz pallotyński Dom słu-
żył pomocą różnym grupom re-
kolekcyjnym i terapeutycznym 
– katolickim i grekokatolickim. 
Dodatkową jego funkcją od 
czasu pełnowymiarowej wojny, 
stała się pomoc humanitarna 
i  medyczna. Przyjmowaliśmy 
w  początkowej fazie uchodź-
ców ze wschodniej Ukrainy, 

były to głównie matki z dziećmi. 
Zapewnialiśmy im nocleg, je-
dzenie, pomoc medyczną. Nasz 
dom był takim swoistym punk-
tem tranzytowym, z którego te 
osoby ruszały głównie do Polski. 
Obecnie szacuje się, iż może na-
stąpić kolejna fala, kiedy zaczną 
się silniejsze mrozy i do tego mo-
mentu też się przygotowujemy. 
Od miesiąca marca 2022 roku, 
na moje zaproszenie, aktywnie 
działa Misja Medyczna, która 
jest jedyną zagraniczną organi-
zacją w Ukrainie, zajmującą się 
medycznym transportem osób 

ciężko chorych i rannych - do 
Polski i innych krajów. Główny 
trzon tej organizacji stanowią 
polscy ratownicy medyczni, 
którzy z wielkim poświęceniem 
ratują ludzkie życie i zdrowie. 
Zaangażowaną osobą w orga-
nizację Misji Medycznej, od po-
czątku jej istnienia, jest pan dr 
Igor Werecki, który. kładł pod-
waliny do jej funkcjonowania, 
a  z którym planujemy przyje-
chać na spotkanie z Państwa 
społecznością i podzielić się in-
formacjami o pracy tejże Misji. 
Już teraz serdecznie wszystkich 

zapraszamy. Spotkanie odbę-
dzie się w czwartek, 5 stycznia 
w sali czytelni Miejskiej Biblio-
teki Publicznej mieszczącej się 
w Willi Millerów przy ul. Bo-
haterów Wolności 23 o godz. 
16.00.

Czy mógłby Ksiądz opowie-
dzieć o jakimś szczególnym do-
świadczeniu duszpasterskim 
z ostatniego czasu?

Niewątpliwie, takim do-
świadczeniem duszpasterskim 
jest zaangażowanie wszystkich 
wspólnot parafialnych, różnych 
wyznań, w pomoc wolontariac-
ką i humanitarną, solidarna 
pomoc sobie nawzajem, ale 
przede wszystkim ludności ży-
jącej na wschodzie Ukrainy. 
Również bardzo ważna pomoc 
dla ukraińskich żołnierzy, któ-
rzy w ciężkich warunkach wal-
czą na froncie, oko w oko z ro-
syjskim, okrutnym najeźdźcą, 
narażając codziennie swoje ży-
cie, aby jak sami mówią „metr 
po metrze” wyzwalać swój kraj. 
Wzajemną dobroć i życzliwość 
da się odczuć tutaj na każdym 
kroku.

Pełni Ksiądz posługę na 
Ukrainie od niemal dwudzie-
stu lat. Jak w ciągu tego czasu 
zmieniło się społeczeństwo 
i naród ukraiński?

W ciągu tych lat, do momen-
tu wojny, każdy zajmował się 

swoimi codziennymi sprawami 
i obowiązkami: rodzina, ciężka 
praca, zaangażowanie w życie 
religijne, był też czas na wyjaz-
dy za granicę, na wakacje. Życie 
toczyło się normalnym trybem, 
choć w wielu dziedzinach nie 
było łatwo, szczególnie gdy 
chodziło o zarobki. Jednocze-
śnie widać było „gołym okiem” 
powolny ale ciągły rozwój 
państwa ukraińskiego. Przeja-
wem tego rozwoju były nowe 
inwestycje, drogi, powstawało 
wiele nowych domów miesz-
kalnych. Jak „grzyby po desz-
czu” powstawały nowoczesne 
domy handlowe, sklepy, stacje 
benzynowe. Ten rozwój wi-
dać było szczególnie w dużych 
miastach. Budowano nowe 
kościoły i cerkwie, do których 
systematycznie napływało co-
raz więcej wiernych. W ciągu 

Ukraińcy postrzegają nas dzisiaj jak zaufanych i wiernych przyjaciół – mówi 
Ksiądz Adam Bogusz, pallotyn pracujący w Ukrainie od dziewiętnastu lat. 
Jest dyrektorem domu rekolekcyjnego we Lwowie-Brzuchowicach, który od 
wybuchu wojny jest ośrodkiem pomocy humanitarnej i medycznej. O swojej 
misji czasu wojny opowiedział w specjalnym wywiadzie dla Czasu Piastowa. 
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wywiad
ostatnich ośmiu lat to wszystko 
toczyło się w cieniu trwającej 
od 2014 roku wojny w Donba-
sie, we wschodniej Ukrainie. 
Jednak jeden dzień, 24 lutego, 
wszystko zmienił. Może nie 
będę zagłębiał się w szczegóły 
wojennych działań i cierpienia 
dzieci, osób starszych i trage-
dii całych rodzin, wojskowych 
na froncie, bo każdy widzi, co 
się dzieje, kiedy oglądamy TV, 
przeglądamy Internet. Chociaż 
trzeba o tym pamiętać, są to 
zaledwie urywki rzeczywistości, 
jąka przeżywa dziś naród ukra-
iński. Mam tutaj na myśli to, 
co dzieje się w przyfrontowych 
miastach i wioskach oraz na 
samym froncie. Obecnie, w  zi-
mie, setki tysięcy ludzi pozo-
stają zupełnie bez prądu, gazu, 
ogrzewania, wody pitnej, żyw-
ności, leków, żyjąc do tego pod 
codziennymi, zmasowanymi 
atakami artylerii rosyjskiej, któ-
ra dosłownie równa wszystko 
z ziemią. Narodu ukraińskiego 
jednak to nie złamało, a wręcz 
przeciwnie. Ukraińcy, przez 
ostatnie 10 miesięcy wojny za-
częli na nowo i z większą siłą 
odkrywać swoją tożsamość na-
rodową, interesować się histo-
rią swojego kraju, a to się przy-
czyniło do zjednoczenia całego 
narodu. Pomagają szczególnie 
armii ukraińskiej, szyją mun-
dury, robią siatki maskujące, 
wysyłają żywność, jak również 
pomagają sobie nawzajem. 

Jak wydarzenia wojenne 
wpływają na religijność miesz-
kańców Ukrainy?

Jak mówi stare porzekadło 
„jak trwoga, to do Boga” i do-
brze, bo mówiąc całkiem se-
rio, niewątpliwie skutki wojny 
wywarły ogromny wpływ na 
każdego. Wśród wielu cierpień, 
bolesnych doświadczeń, cza-
sem okresu beznadziei, zmę-
czenia, ludzie szukają ukojenia 
w Bogu. Spora część parafian 
wyjechała do Polski, nawet 
całe rodziny, ale na ich miej-
sce przychodzą następni, ław-
ki w  kościołach są zapełnione. 
Osoby, które wcześniej miały 
„na bakier” z Kościołem, czy 
swoją cerkwią, zaczynają wra-
cać do swoich korzeni chrztu 
świętego, bo to z niego pocho-
dzi siła naszej wiary. Modlitwa 
i Sakramenty święte dają nie-
wątpliwie ukojenie duszy i cia-
ła. Spora cześć ludzi po wielu 
latach korzysta z sakramentu 
spowiedzi. Boży Duch w naro-
dzie nie gaśnie, a wręcz rośnie!

Czy doświadczenie duszpa-
sterskie Księdza potwierdza 
zmianę postrzegania Polski 
i  Polaków w narodzie ukraiń-
skim?

Ostatnimi laty nasze re-
lacje znacznie się poprawiły, 

zaszłości historyczne powoli są 
wyjaśniane i rozwiązywane. Dziś 
życzliwość i szacunek osiągają 
swój zenit. Postrzegają nas jak 
zaufanych i wiernych przyjaciół 
oraz dziękują za wsparcie Po-
lakom, praktycznie na każdym 
kroku. Zdajemy sobie sprawę, 
iż  trafiają się różni ludzi - jak 
wszędzie - ale nie można przez 
pryzmat pojedynczych przypad-
ków generalizować. Niekiedy 
głosy krytyki słychać i z polskiej 
strony, ale nie powinniśmy się 
zrażać. Wielu ludzi jest ciężko 
poranionych psychicznie i fizycz-
nie skutkami wojny. Będzie to 
praca jeszcze na lata…

Czego potrzebują dziś zwykli 
Ukraińcy od Polaków i innych 
narodów i państw europejskich?

Powinniśmy nadal okazywać 
im wsparcie nie tylko w wymia-
rze materialnym, ale i ducho-
wym, modlitwą, dobrym sło-
wem, cierpliwością. Myślę, że 
ostatnia, wręcz historyczna wi-
zyta prezydenta Ukrainy w USA, 
bardzo dużo wyjaśniła i pokaza-
ła w różnych symbolicznych ge-
stach. Sama świadomość Ukra-
ińców, że nie są sami i większość 
cywilizowanego świata stoi 
za nimi i ich wspiera, jest szale-
nie ważna. To mocno podnosi 
morale i daje nadzieję na szyb-
kie zakończenie wojny. Ukraina 
w stu procentach pokazała swo-
ją walką na „różnych frontach”, 
że jest godną bycia w europej-
skich i światowych strukturach. 

Jak można konkretnie po-
móc kierowanej przez Księdza 
placówce religijnej i humanitar-
nej?

Sytuacja, jaką widzimy, wy-
maga od nas wszystkich du-
żego zaangażowania, mimo 
może już ogólnego zmęczenia 
wojną i pomocą, ale szczegól-
nie w obliczu trwającej zimy 
i  problemów energetycznych, 
powinniśmy to dobre dzieło 
kontynuować z jeszcze więk-
szą siłą. Dotyczy to i Ukraińców 
żyjących wewnątrz swojego 
kraju, jak i innych krajów i na-
rodów, jakie pomagają Ukra-
inie. Będąc tutaj na miejscu, 
obserwuję, iż liderem tej po-
mocy jest Polska. Niestety, po-
trzeby są w tej chwili tak duże, 
że trudno je zaspokoić. Wiele 
samotnych osób, opuszczone 
dzieci, których rodzice zginęli, 

jak i całe rodziny, żołnierze na 
froncie, oczekują naszej pomo-
cy. Na obecną chwilę, abyśmy 
mogli kontynuować pomoc nie 
tylko dla miejscowej ludno-
ści w naszym środowisku, ale 
wysyłać ją dalej, szczególnie 
na wschód Ukrainy, potrzebu-
jemy produktów żywnościo-
wych w każdej postaci, szcze-
gólnie olej roślinny, konserwy 
mięsne i rybne, półprodukty 
w słoikach, jak fasolka, flaki, 
pulpety… Bardzo potrzebne 
są leki, szczególnie przeciw-
bólowe, na przeziębienie, an-
tybiotyki i  inne. Potrzebujemy 
generatorów prądu od 5 do 20 
kW - wiele terenów ma tylko 
od 4 do 8 godzin elektryczno-
ści na dobę, a we wschodnich 
terenach często są w ogóle jej 
pozbawieni. Pomocne również 
będą świeczki, latarki, baterie 
„paluszki” i  inne, także odzież: 
ciepłe skarpety, podkoszulki, 
ciepłe swetry i kurtki, szaliki, 
rękawiczki. Nasi medycy jeżdżą 
na wschód Ukrainy po chorych 

i również mogą w każdej chwili 
tej pomocy udzielić, zarówno 
medycznej, jak i żywnościowej 
oraz materialnej. Za wszystko 
z  góry pragniemy podzięko-
wać. Na koniec chcielibyśmy od 
całej tutejszej społeczności na-
szego Domu w ten świąteczny 
Bożonarodzeniowy czas i ocze-
kających uroczystości Obja-
wienia Pańskiego, czyli Trzech 
Króli, złożyć życzenia zdrowych, 
radosnych, spokojnych, błogo-
sławionych Świąt i - do zoba-
czenia w Piastowie!

Ks. Adam Bogusz wraz 
z  dr  Igorem Wereckim, Prezesem 
Ukraińskiej Misji Medycznej będą 
gośćmi otwartego spotkania or-
ganizowanego przez Stowarzy-
szenie Nasz Piastów w  Willi Mil-
lera w czwartek 5  stycznia 2023 
r, o godz. 16. Następnego dnia 
wspólnie z mieszkańcami Piastowa 
pomaszerują w VI Orszaku Trzech 
Króli.
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Nauka obywatelska

W realizowanym projek-
cie, wśród respondentów 
badano także opisane kwe-
stie, które określane są jako 
nauka obywatelska. Bada-
nia w tym obszarze skupia-
ły się na trzech, najważniej-
szych kwestiach: poczuciu 
poinformowania, wykorzy-
staniu badań lokalnych oraz 
chęci zaangażowania w nie. 
W pierwszym przypadku, 
choć respondenci w więk-
szości (71%) czuli się dobrze 

poinformowani o sprawach 
swojej gminy i lokalnej spo-
łeczności, to posiadana wie-
dza miała raczej ogólny (47%) 
i fragmentaryczny (18%) cha-
rakter. Wśród badanych ani 
jedna osoba nie potrafiła 
wskazać konkretnego miej-
sca, gdzie może pozyskać 
dane opisujące lokalną spo-
łeczność. Co interesujące, ża-
den z badanych nie wskazał 
także swojego urzędu gminy 
lub miasta, jako źródła takich 

danych. Wskazuje to na ewi-
dentną lukę kompetencyj-
ną. 

Istotą nauki obywatel-
skiej jest tworzenie i wy-
korzystywanie danych po-
wstałych przy współudziale 
obywateli. W przeprowa-
dzanym badaniu zdecydo-
wana większość respon-
dentów (83%) wskazywała 
na potrzebę podejmowania 
decyzji przez władze lokal-
ne na podstawie wyników 

badań. Jako najważniejsze 
korzyści z wykorzystywania 
wyników badań responden-
ci wskazywali: większą me-
rytorykę podejmowanych 
decyzji (32%), obiektywiza-
cję procesu decyzyjnego 
(26%) oraz lepszą kontrolę 
nad procesem zarządzania 
(13%).

Co szczególnie interesu-
jące, respondenci w prawie 
połowie przypadków (47%) 
deklarowali możliwość za-
angażowania się w badania 
na rzecz swojej lokalnej spo-
łeczności. Zdecydowanie 
częściej (69%) zaangażowa-
nie to miałoby polegać na 
możliwości udzielenia od-
powiedzi w realizowanych 
badaniach niż na deklaracji 
ich przeprowadzenie (18%). 
Jednak w kategoriach obiek-
tywnych, uzyskane dekla-
racje współpracy należy 

ocenić wysoko. Jako główną 
barierę w zaangażowaniu 
mieszkańców w procesy 
badawcze w ramach nauki 
obywatelskiej responden-
ci wskazali brak informacji 
o  możliwości takiego zaan-
gażowania.

Przeprowadzone bada-
nia ukazały, że nauka oby-
watelska może w opinii 
obywateli przynieść wiele 
korzyści, m.in. oszczędność 
środków finansowych, moż-
liwość zbierania danych 
z  konkretnych obszarów, 
czy walor edukacyjny dla 
mieszkańców zaangażowa-
nych w proces badawczy. 
Poza oczywistym kontek-
stem aktywizacyjnym dla 
obywateli, ważny wydaje 
się też jej udział w tworze-
niu więzi pomiędzy miesz-
kańcami, lokalną wspólnotą 
i  władzami samorządowy-
mi.

Istotną funkcją badań naukowych, realizowanych na poziomie 
lokalnym, jest możliwe włączenie mieszkańców w proces zbierania 
i analizy danych. To relatywnie nowa forma ukierunkowanej inkluzji 
społecznej, której najważniejszymi celami są lepsze osadzenie obywateli 
w lokalnych społecznościach, dostarczenie danych niezbędnych dla 
lepszego planowania lokalnego oraz zwiększenie ogólnego poziomu 
kompetencji wspólnot lokalnych.
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Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Badania i obywatelska kontrola dla przejrzystości w administracji”, realizowanego przez Związek Samorządów Polskich w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa
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ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Zdecydowana większość 
badanych (77%) potrafiła 
wskazać przynajmniej jed-
ną organizację pozarządo-
wą, działającą w ich gminie, 
z których najwięcej funkcjo-
nowało w obszarze edukacji 
i działalności charytatywnej. 
Badani wskazywali zarówno 
organizacje o charakterze 
ogólnopolskim (np. Caritas) 
jak i typowo lokalnym. W kil-
ku przypadkach wskazano 
Gminne Centra Aktywności 

Społecznej, co, do pewnego 
stopnia, obrazuje w jaki spo-
sób te instytucje samorzą-
dowe wpisały się w lokalną 
świadomość.

Co interesujące, pomi-
mo ogólnie pozytywnych 
opinii na temat działalności 
lokalnych organizacji poza-
rządowych (55% ocenia ich 
działania pozytywnie, 18% 
negatywnie), to prawie poło-
wa (48%) pytanych określiła 
ich działalność jako niewy-

starczającą. Jako deficytowe 
obszary aktywności NGO-
’s wskazywano najczęściej 
wychowanie obywatelskie/
patriotyczne (16%), kon-
trolę działalności instytucji 
(12%) oraz inne (9%). Jako 
główną barierę w aktywniej-
szej działalności organizacji 
pozarządowych wskazano 
kwestie materialne (52%) 
oraz małą liczbę zaanga-
żowanych osób, będących 
liderami społeczności lokal-

nych (24%).
Duże deficyty informacji 

(i wiedzy) zostały ujawnione 
przy pytaniu o konkretne 
formy współpracy organi-
zacji pozarządowych z  wła-
dzami samorządowymi. 
Zdecydowana większość 
badanych (67%) nie potra-
fiła wskazać ani jednego 
przykładu takiej współpra-
cy. 12% zwracało uwagę na 
współpracę z miejscowymi 
klubami sportowymi, a 10% 

z Ochotniczą Strażą Pożar-
ną. Wyniki uzyskane w tym 
przypadku wskazują na 
potrzebę lepszej i skutecz-
niejszej komunikacji współ-
pracy NGO’s-samorząd 
w  sferze publicznej, która 
powinna być realizowana 
przez obie strony. Organiza-
cje pozarządowe, skupiając 
się na swojej misji, zapo-
minają często, że skutecz-
na komunikacja społeczna 
może być narzędziem reali-
zacji postawionych zamie-
rzeń oraz włączania w swoje 
prace nowych wolontariu-
szy. W przypadku władz sa-
morządowych istotne jest, 
aby stworzyć kanały ko-
munikowania informujące 
o współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi. Takie 
informacje mogą być rów-
nież czynnikiem włączania 
mieszkańców w działalność 
społeczną.

Organizacje pozarządowe stały się trwałym elementem pejzażu przestrzeni lokalnej, agregując 
z jednej strony aktywność społeczną a z drugiej uzupełniając władze w realizacji niektórych 
zadań na rzecz wspólnoty samorządowej. Zarazem stały się platformą edukacyjną dla osób 
zainteresowanych działalnością społeczną, dając możliwość wejścia w obszar działania 
społeczeństwa obywatelskiego. Ponad trzy dekady po uchwaleniu pierwszego prawa 
o stowarzyszeniach zapytaliśmy respondentów o ich opinie na temat działalności NGO’s w ich 
najbliższym otoczeniu
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 Należę do osób, które w pracy 
zawodowej są ciągle poddawane 
ocenie i weryfikacji poczynionych 
postępów. Zwykle pod koniec 
roku można posłyszeć krążące po 
korytarzach żartobliwie stwier-
dzenie, że osoby pracujące na 
stanowiskach handlowych, za-
równo managerowie IT, jak i  dy-
rektorzy, są tak dobrzy jak ich 
ostatni kwartał. Oczywiście jest to 
bardzo daleko idące porównanie 
i nieco złośliwe. Z drugiej strony, 
tak właśnie jest i albo zaakcep-
tujemy fakty, wykorzystamy czas 
jaki mamy najlepiej jak potrafimy, 
albo ciągle będzie jakieś wytłu-
maczenie dlaczego nam nie po-
szło…
 Czy zatem ostatni rok wyko-
rzystaliśmy na miarę naszych 
możliwości i czy możemy powie-
dzieć, że jesteśmy tak dobrzy jak 
nasz ostatni sezon? Dzięki Wam 
drodzy czytelnicy będzie to nie-
co łatwiejsze do oceny, gdyż na 
przestrzeni czasu mogliście na 
bieżąco weryfikować moje postę-
py oraz sportowe wzloty i upadki. 
Kiedy dziś oglądam się wstecz, 
widzę rok ciężkiej sportowej pra-
cy, długich godzin na treningach, 
niezliczonych pobudek o 5:00 
rano, codziennego „tetrisa” ukła-
danego z tygodnia na tydzień 
w celu dopięcia szczegółów, łapa-
nia wolnych chwil na „wysokości 
przelotowej” gdzieś w niedzielę 

ale równolegle widzę też naj-
lepszy sezon w wykonaniu This 
Is Sparta.
 Rok zmian, spełnienia marzeń, 
pokonania po raz kolejny wła-
snych słabości. Podejmując się 
zmiany pracodawcy rok temu, 
czułem, że to będzie dobra de-

cyzja. Dziś mogę powiedzieć, 
że była najlepszą z możliwych. 
Zawodowo to był najlepszy rok 
ever. Trudny i wymagający, ale 
na koniec satysfakcjonujący i mo-
tywujący do dalszej pracy.
 Jeżeli rok temu ktoś powie-
działby mi, że zakwalifikuję się na 
finały Iron Man 70.3 w Finlandii, 
że w klasyfikacji amatorów rywa-
lizujących na dystansie średnim 
zajmę finalnie 9. miejsce w Polsce 
w najbardziej obsadzonej zawod-
nikami kategorii M35-39, pomy-
ślałbym, że to sezon marzenie. 
Marzenie, które stało się faktem. 
Oczywiście też dzięki wielkiemu 
wsparciu najbliższych osób, któ-
re pomagają nawet kiedy we-
wnętrzy krytyk szaleje i podważa 
słuszność podjętych decyzji. 
 To był również kolejny rok, 
w którym mogłem towarzyszyć 
Frankowi w jego drodze przez 
życie. Bycie przy nim zarówno 
w chwilach radości, jak i w chwi-
lach smutku dopełnia ten rok 
w zupełności.
 Czy jest zatem coś, co można 

by poprawić? Oczywiście i mo-
żecie być pewni, wszędzie tam 
gdzie jest szansa na lepszą po-
zycję, tam na pewno powalczę 
o lepszą lokatę. Jest co najmniej 
ośmiu utalentowanych zawodni-
ków do pokonania;)
 W zbliżającym się sezonie 
naszymi treningami oraz przy-
gotowaniami do startu A, jakim 
jest niewątpliwie udział w fina-
łach, pokieruje nowy trener Filip 
Szymonik. Wspólnie z Dominiką 
podjęliśmy decyzję o podjęciu 
z  nim współpracy w roku 2023. 
Z  nowym trenerem poznajemy 
się nawzajem. To dopiero po-
czątek naszej drogi i jak każda 

współpraca wymaga docierania 
się nawzajem, ale jestem prze-
konany, że to będzie szalony wy-
ścig po najlepsze miejsca.
 Drodzy czytelnicy, jest mi nie-
zmiernie miło, że w roku 2023 bę-
dziemy mieli przyjemność dzielić 
się z Wami naszą sportową przy-
godą. Coraz częściej z  niektóry-
mi z Was mam przyjemność spo-
tykać się na treningu gdzieś na 
„mieście” lub w  trakcie biegania 
po okolicznych lasach. Proszę mi 
wierzyć, że każdy sygnał, że ktoś 
zdecydował się wykonać pierw-
szy krok, aby stać się bardziej 
aktywnym, że chce spróbować 
udziału w biegu w Piastowie, że 
nasza historia była dla niego mo-
tywująca, niesamowicie mobili-
zuje i nakręca do dalszego dzia-
łania.
 Z okazji nowego roku życzę 
Wam drodzy czytelnicy, aby 
przenigdy się nie poddawać i za-
wsze i wszędzie walczyć o swoje 
marzenia. Życzę Wam również, 
aby 2023 rok ekscytował Was 
zwrotami akcji, a każdy dzień do-
starczał pozytywnych emocji.
  Piona i do zobaczenia na tra-
sie!

Grudzień to czas podsumowań i analizy minionego roku.

Czas podsumowań
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Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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Małgorzata Adamiak-Zabłocka 
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fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

Od pewnego czasu miesz-
kam w Hiszpanii. Zawsze marzy-
łam o  tym, aby móc pomieszkać 
w tym kraju, który kojarzy mi się 
z moim ukochanym flamenco, 
owocami morza i ciepłem. Moje 
mieszkanie znajduje się w po-
dobnej odległości od Walencji, jak 
Piastów od Warszawy. Mam więc 
okazję obserwować podmiejskie 
hiszpańskie życie i robić porów-
nania. 

W Piastowie na ulicy Dworco-
wej jest miejsce, w którym kiedyś 
był sklep mięsny, a później zakład 
szklarski. Budynek z łuszczącym 
się tynkiem na fasadzie straszy 
przechodzących główną ulicą po 
południowej stronie miasta. Za-
wsze zawstydzało mnie nieco to 
miejsce, kiedy szłam ulicą Dwor-
cową z moimi gośćmi, którzy 
chcieli pospacerować po Piasto-
wie. Tymczasem w hiszpańskich 
miasteczkach takich budynków 
są dziesiątki i nikt się tym specjal-
nie nie przejmuje. 

Często na piastowskim fo-

rum czytam utyskiwania na Park 
Niepodległości. A to że ścieżki 
w  nim nierówne, a to że zanie-
dbany. Jedyny park w moim 
obecnym miejscu zamieszkania 
jest wyłożony płytami granitowy-
mi, a kilka drzew figowych rośnie 
w niewielkich ziemnych kręgach. 
W naszym piastowskim parku 
rosną dęby, klony, buki, graby, 
cisy, brzozy, sosny, świerki, mo-
drzewie, dęby. Wiosną zieleni się 
w nim trawa, a jesienią szeleszczą 
kolorowe liście. Przy wielu ulicach 
w mieście rosną piękne róże, gło-
gi, wierzby. W ogródkach przydo-
mowych widać jałowce, forsycje, 
hortensje, bluszcze, wiciokrze-
wy. Piastowskie korty tenisowe 
to miejsce, gdzie grając w tenisa 
można jednocześnie napawać się 
widokiem róż, drzew i krzewów. 
Tutaj korty tenisowe to często be-
tonowe klatki. 

Spacerując po Piastowie zwy-
kle narzekam na nieestetyczne 
ogrodzenia. Teraz na spacerach 
mijam wiele razy mury z łusz-

czącą się białą farbą albo zielo-
ne siatki z tworzywa, takie jakimi 
u  nas ogradza się tymczasowo 
plac budowy. 

Zatem wszędzie da się zna-
leźć wady, zabetonowane tereny 
i brzydkie budynki szpecące kra-
jobraz. 

Ale od Hiszpanów uczę się, że 
można wycofywać się z błędnych 
decyzji i starać się przywrócić na-

Kiedy rozpoczynałam pisanie cyklu „Piastów okiem zielarki” zakładałam, że 
tematów wystarczy mi raptem na kilka miesięcy. No bo jak tu pisać o roślinach 
leczniczych przez pryzmat miasta, które jest na drugim miejscu w Polsce 
w gęstości zaludnienia. Nie ma u nas terenów leśnych, mało jest parków 
i skwerów. Tymczasem niepostrzeżenie minęły dwa lata i jak się okazało 
tematów wystarczyło na 23 całostronicowe artykuły. Często narzekałam 
w nich na zanieczyszczone powietrze w naszym mieście, powszechną 
„betonozę” i sadzone wszędzie tuje szmaragdy. 

Piastów okiem zielarki
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turze należne jej miejsce w życiu 
człowieka. Przez lata w Walencji 
i okolicach zabudowywano całe 
wybrzeże. W pewnym momen-
cie miasto wykupiło sprzeda-
ny wcześniej przez siebie teren 
z  rozpoczętymi już inwestycjami 
i pozwoliło, by na powrót obję-
ły go w posiadanie wydmy i wy-
dmowa roślinność. Teraz pach-
nie tam lentyszkiem i kocankami 
włoskimi, szałwią i rozmarynem. 
Zaprzestano też sprzedaży ostat-
nich działek w mieście i zaczę-
to na nich tworzyć mini-parki 
z  ładnymi drzewami i rzeźbami. 
Obserwuję też, jak można zrobić 
chodnik omijając stare drzewa 
i dbając, by nie umarły. A że ulica 
robi się wąska? To nie problem. 
Jeździ się nią 30 km na godzinę. 
I nikomu to nie przeszkadza. 

Życie w Hiszpanii na wybrze-
żu ma swoje uroki. Aż do listo-
pada można kąpać się w morzu, 
zawsze zjeść świeżutkie ryby 
i  oglądać piękne wschody i za-
chody słońca. Można celebrować 
wieczorne spacery zwane tu pa-
seo i tańczyć na ulicach na miej-
skich fiestas, na których młodzież 
bawi się wspólnie z seniorami 
bez uczucia, które w czasach mo-
jej młodości nazywane było „ob-
ciachem”. Myślę o tym, jak byłoby 
miło, gdyby ten ostatni zwyczaj 
przenieść do Piastowa. Bardzo 
ubogaca bowiem życie. 

Od Hiszpanów uczę się też 
omijać wzrokiem odpadający 
od nadmorskiej wilgoci tynk na 
budynkach, wszechobecne za-
rdzewiałe klimatyzatory na bal-
konach i inne brzydkie elementy 
krajobrazu. Zamiast tego lepiej 
napawać wzrok urodą wschodów 
i zachodów słońca, ślicznym kolo-
rem kwiatów porastającej mury 
bugenwilli i poruszającymi się na 
wietrze palmami. I cieszyć serce 

spotkaniami z rodziną, przyjaciół-
mi i znajomymi. 

Siedząc dziś na tarasie 
w El Perellonet i patrząc na oko-
liczne domy, ogródki i ulice, 
przypomniałam sobie moje ro-
dzinne miasto. Spróbowałam 
w  wyobraźni popatrzeć na nie 
tak, jak patrzą na swoje otocze-
nie poznani przeze mnie Hiszpa-
nie. I zrozumiałam, że nawet bez 
widoku na morze, wieczornych 
paseos i nocnych fiestas Piastów 
jest całkiem ładnym miejscem, 
wciąż jeszcze pełnym urozma-
iconej i  ciekawej zieleni, o którą 
naprawdę warto zadbać, póki 
jeszcze jest. I bardzo się cieszę, 
że za kilka miesięcy do Piastowa 
wrócę.
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 Nie wygląda on szczegól-
nie pięknie, przypomina mały 
gwóźdź, jednak aromatu goździ-
ka nie da się pomylić z żadnym 
innym. 
 Indonezyjskie wyspy są ich do-
mem. Dzisiaj w Indonezji używa 
się goździków w przemyśle tyto-
niowym i stanowią poważną do-
mieszkę do papierosów. Ta gałąź 
gospodarki jest tak rozwinięta, 
że podobno zużywa 50 procent 
światowej produkcji goździków. 
Uważają, że taki papieros ma po-
magać na kaszel i duszności, co 
jest dość zaskakujące.
 W III wieku przed naszą erą 
Chińczycy odświeżali nim oddech 
i uśmierzali ból zęba. Goździki 
podawano cesarskim gościom, 
aby władca nie musiał wdychać 
przykrych zapachów podczas 
rozmów z poddanymi. W sta-
rożytnym imperium rzymskim 
goździki miały cenę wyższą niż 

cena złota. W I  wieku naszej ery 
goździki docierają do Aleksan-
drii i  Egiptu. Do Europy trafiły 
w VI wieku wraz z kupcami z Azji. 
W XIII wieku Wenecja była wiodą-
cym dostawcą goździków do Eu-
ropy. Goździki stały się popularną 
przyprawą i środkiem leczniczym 
w średniowiecznej Europie. Poja-
wiły się nawet w poemacie Dan-
tego Alighieri, który skrytykował 

Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku. W naszych głowach powstają 
listy zakupów i propozycje świątecznych smakołyków. Długie, 
grudniowe wieczory, prowokują nas do przygotowania pachnących 
pierniczków. Każdy ma swój rodzinny przepis, dzięki któremu powstają 
słodkie cudeńka. W każdym przepisie na pierniczki, nieodzownym 
składnikiem jest goździk. 
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Gdzie rosną drzewa goździkowe?

używanie goździków do mięsa, 
uznając to, jako marnotrawstwo. 
W XVII wieku toczyły się wojny 
o  kontrolowanie sprzedaży goź-
dzików. Aby utrzymać wysokie 
ceny przypraw, Holendrzy znisz-
czyli większość upraw. Tylko na 
dwóch wyspach Ambiony i Terna-
te, które kontrolowali, uprawiano 
drzewa goździkowe. Aby przeła-
mać monopol Holendrów, Fran-

cuzi przemycali goździki z Indii. 
Z  czasem udało im się wprowa-
dzić uprawy na Mauritiusie, Reu-
nion, Antylach, Zanzibarze i Ma-
dagaskarze. To doprowadziło do 
upowszechnienia przyprawy i ob-
niżenia jej ceny. W tamtym czasie 
Sułtan Zanzibaru wydał dekret, 
na mocy którego każdy właściciel 
ziemski miał obowiązek posa-
dzić przynajmniej jedno drzewo 
goździkowe. W razie zaniechania 
tego obowiązku, ziemia przecho-
dziła w ręce jego poddanego. Co 
ciekawe, za przemyt goździków 
z Zanzibaru do dzisiaj grozi kara 
śmierci. 
 Największym współczesnym 
producentem goździków jest 
Tanzania z wyspami Zanzibar 
i  Pemba. Następne miejsce zaj-
mują Indonezja, Madagaskar, Sri 
Lanka, Kenia, Komory i Seszele.
 Goździkowiec korzenny, ina-
czej czapetka pachnąca, jest 
drzewem dorastającym do 12 
metrów wysokości. Lubi klimat 
tropikalny. Na plantacjach osią-
gają wysokość 4 metrów i do-
żywają 50 lat. Przez okrągły rok 

drzewo kwitnie i wydziela silny, 
przyjemny aromat. Zbiory pąków 
kwiatowych przypadają dwa razy 
w roku, w lecie i zimie. Z jedne-
go drzewa uzyskuje się od 3 do 5 
kilogramów pączków kwiatowych 
zebranych przed kwitnieniem. 
Liście goździkowca mają eliptycz-
ny kształt, na wierzchniej stronie 
są błyszczące i ciemnozielone, 
a na spodniej jaśniejsze. Liście 
posiadają licznie gruczołki, które 
wytwarzają olejek goździkowy. 
Kwiaty różowożółte, zebrane po 
trzy w jeden większy baldach. 
Owoce mają purpurowy kolor 
i eliptyczny kształt. Goździki jakie 
my znamy to wysuszone, częścio-
wo rozwinięte pączki kwiatowe. 
Mają ciemnobrunatną barwę, 
powstałą podczas suszenia i ody-
miania. Jeśli rozgryziemy takie-
go goździka poczujemy piekący 

smak. Odpowiada za niego olejek 
goździkowy, a charakterystyczny 
korzenny zapach nadaje mu sub-
stancja o nazwie eugenol. 
 Goździki, jak również składniki 
w nich zawarte, zostały stosun-
kowo dobrze przebadane. Prze-
prowadzono wiele doświadczeń, 
które potwierdzają ich korzyst-
ny wpływ na zdrowie człowieka. 
Uważa się, że spożywanie 8 goź-
dzików dziennie wzmacnia serce. 
 Wyciągi z goździków działają 
silnie przeciwzapalnie, odkażają-
co, znieczulająco, przeciwbólowo, 
silnie ściągająco i wykrztuśnie. 
Pobudzają apetyt, przyspieszają 
trawienie, zwiększają wydzielanie 
soków żołądkowych, trzustko-
wych, jelitowych oraz żółci. Mogą 
pomóc pozbyć się pasożytów 
układu pokarmowego.
 Goździki używane są do wyro-
bu pasty do zębów oraz środków 
higieny jamy ustnej. Znajdziemy 
je też w kremach, lotionach i my-
dle.
 Olejek goździkowy może dzia-
łać jako odstraszacz owadów, na 
przykład moli, komarów, muszek 
owocówek. Olejek odstraszy też 
roztocza i pajęczaki.
 Poza intensywnym eugeno-
lem, który kojarzy nam się z wizy-
tą u dentysty, goździki bogate są  
w inne witaminy i minerały nie-
zbędne dla zdrowia człowieka. Są 
to witaminy A, K, E, D, C, witaminy 
z grupy B, potas, mangan, wapń, 
sód, cynk, fosfor, kwas foliowy, 
magnez, selen, kwasy omega-3.
 Goździki posiadają wiele proz-
drowotnych składników, jednak 
w okresie przedświątecznym są 
niezbędne do stworzenia świą-
tecznego klimatu. W związku 
z  tym dla przyjaciół Czasu Pia-
stowa, pysznych wypieków, znie-
walających zapachów przypraw 
i chwili wytchnienia w rodzinnym 
gronie.

Barbara Lipieta
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Organizacje strażnicze

Część przeprowadzo-
nych badań dotyczyła oce-
ny działalności organizacji 
strażniczych na poziomie 
lokalnym. Badania ujawniły 
stosunkowo niski stan wie-
dzy respondentów w tym 
obszarze. O ile sam fakt 
funkcjonowania organizacji 
strażniczych jest badanym 
znany (84% wie o ich istnie-
niu), o tyle zdecydowana 
większość z nich nie była 
w stanie wskazać ani przy-
kładu takiej instytucji, ani 
konkretnych działań z tego 
obszaru w ich środowisku 
lokalnym. Co interesujące, 
wśród przykładów organiza-
cji strażniczych wskazywano 
np. Policję czy Najwyższą 
Izbę Kontroli.

W badaniu, wśród ocze-
kiwanych płaszczyzn działa-

nia organizacji strażniczych 
najczęściej wskazywano 
kontrolę finansów samorzą-
dowych (46%), przeciwdzia-
łanie korupcji (23%) oraz 
badanie dystrybucji i wydat-
kowania środków unijnych 
(17%). Jak się wydaje, takie 
skoncentrowanie społecz-
nej uwagi wynikać może 
z  informacji występujących 
w przestrzeni medialnej, 
a dotyczących potencjalnych 
nieprawidłowości w działal-
ności jednostek samorządu 
terytorialnego.

Szukając konkretnych 
przykładów patologii, któ-
rym miałyby zapobiegać 
organizacje strażnicze, na 
podstawie badania pilota-
żowego, respondentom za-
proponowano 10 najczęściej 
pojawiających się odpowie-

dzi. Co raczej nie zaskaku-
jące, na czele listy wybra-
nych wskazań znalazły się 
zjawiska związane z zacho-
waniami korupcyjnymi: ko-
rupcja urzędnicza (39%), 
nepotyzm w samorządzie 

(22%) i potencjalne konflikty 
interesów (15%). Stosunko-
wo najmniej respondentów 
wskazało na kontrolę sku-
teczności działań z zakresu 
ochrony środowiska (1%) 
oraz zarządzania mieniem 

komunalnym (2%).
Generalne wnioski z oce-

ny funkcjonowania orga-
nizacji strażniczych nie są 
optymistyczne. Responden-
ci nie posiadali szczególnej 
wiedzy ani na temat ich sa-
mych, ani sposobów ich 
działania. Wiedza zdobyta 
w  przeprowadzonym bada-
niu powinna być asumptem 
dla organizacji strażniczych 
w zakresie edukowania spo-
łeczeństwa o swojej działal-
ności. Chodzi w tym przy-
padku zarówno o przedmiot 
podejmowanych działań, 
ich społeczną widzialność, 
jak i korzyści, które mogą 
z ich działalności odnieść 
członkowie wspólnot lokal-
nych.  

Jednym z fundamentów demokracji jest kontrola władzy, czy to wyłonionej w wyniku wyborów, 
czy też sprawowanej z politycznego nadania. Poza wymiarem prawno-instytucjonalnym, 
istotnym komponentem takiej kontroli jest działanie organizacji strażniczych, które powinny 
mieć do tego silny mandat społeczny. Kontrola społeczna nie zastąpi w pełni instytucjonalnej, 
jednak nadaje władzy większego wymiaru społecznej prawomocności.
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Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Badania i obywatelska kontrola dla przejrzystości w administracji”, realizowanego przez Związek Samorządów Polskich w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa
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Współpraca samorządów 
z przedsiębiorcami

Badania przeprowadzo-
ne w realizowanym projek-
cie skupiały się na kwestiach 
społeczno-gospodarczych: 
współpracy samorządów 
z przedsiębiorcami, przed-
siębiorców z organizacjami 
pozarządowymi, wsparcia 
lokalnych przedsiębiorców 
oraz oczekiwań co do funk-
cji spełnianych przez orga-
nizacje strażnicze.

W obszarze współpracy 
samorządów z przedsiębior-
cami prawie 2/3 badanych 
stwierdziło, że szczególne-
go wsparcia oczekiwałoby 
dla podmiotów lokalnych, 
tworzących miejscowy ry-
nek pracy. 26% badanych 

stwierdziło, że pomocą na-
leżałoby objąć wszystkich 
przedsiębiorców, zaś 15% 
wyraziło opinię, że niko-
go. Uzyskane wyniki, wraz 
z  powszechnymi deklara-
cjami dotyczącymi potrzeby 
wsparcia lokalnego rynku 
pracy, wskazują, że pomimo 
poprawy w ostatnich latach, 
bezrobocie jest wciąż po-
strzegane przez responden-
tów jako istotny problem 
społeczny. 

Interesującą kwestią są 
rodzaje inwestycji, których 
wsparcia przez władze lokal-
ne oczekiwaliby responden-
ci. Wśród najczęściej wybie-
ranych odpowiedzi znalazły 
się ekologiczne (31%) i inno-
wacyjne (28%), zaś najmniej 
wskazań uzyskały inwe-
stycje przemysłowe i bu-
dowlane. Uzyskane wyniki 
świadczą o istotnej zmianie, 
która zaszła w świadomości 
społecznej w kilku ostatnich 
dekadach. W badaniach 
przeprowadzanych na prze-
łomie wieków Polacy ocze-
kiwali przede wszystkim 

inwestycji przynoszących 
dużo nowych miejsc pracy. 
Obecnie preferują przedsię-
biorców oferujących w swo-
jej działalności innowacje 
i  inwestycje jakościowe, 
przynoszące zarówno war-
tość dodaną dla lokalnych 
społeczności jak i dobrze 
płatne miejsca pracy.

Z przytoczonych wyni-
ków badań jawi się obraz 
społeczności, która ma 
ugruntowane przekonania 
w zakresie oczekiwanych 
relacji pomiędzy samorzą-
dami a przedsiębiorcami. 
Jak się wydaje, włodarze 
gmin i miast w coraz więk-
szym stopniu zdają sobie 
sprawę, że powinni w swo-
ich decyzjach uwzględniać 
preferencje i oczekiwania 
swoich mieszkańców. Przy 
niskim poziomie bezrobocia 
i coraz wyższej świadomości 
ekologicznej, można wręcz 
oczekiwać wyłączenia uciąż-
liwych (społecznie i eko-
logicznie) inwestycji z  sa-
morządowych oczekiwań. 
Proces ten staje się nieza-
mierzonym ale pozytywnym 
elementem obywatelskiej 
inkluzji na płaszczyźnie sa-
morządowej.

Podstawową funkcją badań społecznych, poza poznaniem opinii 
społecznej na zadane kwestie, jest wykorzystanie ich wyników 
dla lepszego dopasowania prowadzonych działań. Właściwie 
przeprowadzone badania społeczne pozwalają efektywniej 
wykorzystać posiadany potencjał, ukierunkować działania na 
społecznie oczekiwane obszary oraz powodować skuteczniejszą 
inkluzję społeczną.

fot: Shutterstock
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Repertuar kina Baśń
Kierunek księżyc
DE/AUS | b/o dubbing

07-08.01.2023 r. 15:00
17:00

85 min.

Śubuk
PL | l. 15+

05.01.2023 r.
07-08.01.2023 r.

19:00 112 min.

Dziwny świat
USA | 7+ dubbing

13-14.01.2023 r. 15:00
17:00

112 min.

Na twoim miejscu
PL | 15+

12-14.01.2023 r. 19:00 110 min.

Avatar: isota wody
USA | l 13+

20-22.01.2023 r. 18:00 190 min.

SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

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

NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

572 338 308


