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w numerze

W nowym cyklu będziemy opo-
wiadać o potrawach przez pry-
zmat fitoterapii czyli ziołolecznic-
twa. 

Tegoroczny Bal Karnawałowy już 
za nami. Do organizacji impre-
zy włączyło się Stowarzyszenie 
Nasz Piastów oraz wolontariusze 
piastowskich szkół: Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego i Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Adama 
Mickiewicza.

Nie jest to święto, ani też powód 
do radości. Jest to wyliczona 
przez naukowców data, kiedy 
światowa konsumpcja przekra-
cza roczne zasoby, którymi dys-
ponuje planeta Ziemia. To kredyt 
wobec Ziemi, który spłacać będą 
musiały nasze wnuki i prapra-
wnuki.

1 lutego br. w Warszawie oraz 
w Piastowie uroczyście obcho-
dzono 79. rocznicę Akcji Bojowej 
Kutschera – udanego zamachu 
żołnierzy AK „Parasol” przeciwko 
generałowi SS i Policji w dystryk-
cie warszawskim Franzowi Kut-
scherze.

W kuchni z zielarką

IV Piastowski Integracyjny 
Bal Karnawałowy

Dzień długu ekologicznego

79. rocznica zamachu 
na Kutsherę

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

czaspiastowa.pl

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 5

Czytaj - str. 9

Czytaj - dodatek historyczny

gażowanych 70 wolontariuszy, 
a pieniądze mogłyby być wrzu-
cane do puszek stacjonarnych 
jeszcze przed dniem finału 
w aż 10 miejscach. To wyjątko-
we wydarzenie, które zawsze 
budzi wiele radości i integruje 

Hufiec ZHP Piastów, jak 
zwykle stanął na wysokości 
zadania organizując szereg 
atrakcji i wydarzeń. W tym 
roku Piastowianie znowu po-
bili rekord zbierając kwotę 79 
758,75 zł! W akcję było zaan-

reklama

W ostatnią niedzielę, 29 stycznia odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Również w Piastowie nie zabrakło tego dnia atrakcji. 

mat. Hufiec ZHP Piastów

nasze miasto, co szczególnie 
pokazuje ilość partnerów, jaka 
wzięła udział w finale. 

Dzięki życzliwości Miej-
skiego Ośrodka Kultury mo-
gliśmy wziąć udział w takich 
wydarzeniach jak Graty z cha-

ty, Półki do Spółki oraz obej-
rzeć występy artystyczne, na 
których swój talent pokazały 
dzieci z przedszkoli nr 4, 3 oraz 
1 oraz grupa ze Świetlicy Śro-
dowiskowo – Integracyjnej. Po 
występach odbyły się licytacje, 
na których licytowane były 
bony i przedmioty ofiarowane 
przez naszych partnerów oraz 
osoby prywatne. Na koniec, 
jak co roku, Cukiernia Olczak 
i Syn pozwoliła nam podzielić 
się wspólnym tortem i razem 
świętować ten wspaniały, bliski 
czas.

Jednak to nie koniec waż-
nych informacji; aukcje na szta-
bowym allegro wosp_piastow 
będą trwały aż do 12 lutego 
br. Zapraszamy wszystkich do 
licytacji wielu różnorodnych 
bonów na usługi, voucherów 
do sklepów, ciekawych przed-
miotów, w tym rękodzieł.

Piastowski Sztab chciałby 
podziękować wszystkim miesz-
kańcom naszego miasta, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem 
wsparli nasze działania i do-
rzucili swoją cegiełkę do tego 
wspólnego sukcesu.

Gramy do końca świata i je-
den dzień dłużej!

Finał WOŚP w Piastowie
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pożegnania

„Kto w naszych sercach pozostaje,
ten zawsze żyje pośród nas,
czuwa nad nami Jego dusza
i tylko ciało zabrał czas”

Naszemu Przyjacielowi

Grzegorzowi Szuplewskiemu

wyrazy współczucia z powodu śmierci

mamy Barbary

składają członkowie Stowarzyszenia Nasz Piastów

Panu Grzegorzowi Szuplewskiemu, 
Burmistrzowi Miasta Piastowa 

oraz jego rodzinie i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci

Śp. Mamy Barbary

składa redakcja Czasu Piastowa.

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje„

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie własne wydawcy
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Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2022/2023, po tęsknie wyczeki-
wanym zakończeniu pandemii i związanej z nią nauki zdalnej i hybrydowej, 
możemy uznać za zamknięty.

Działania międzynarodowe naszego liceum

Był to czas niezwykle inten-
sywnej nauki projektowej, obfitu-
jący w międzynarodowe wymiany 
i wydarzenia wzmacniające dwu-
języczność, program matury mię-
dzynarodowej IB DP oraz naukę 
języków obcych w piastowskim 
LO. 

W podsumowaniu działań 
ukierunkowanych na rozwój róż-
norodnych kompetencji uczniów 
i kadry pedagogicznej należy 
wskazać przede wszystkim:

• ponad 50 uczniów oraz 8 na-
uczycieli - uczestników wymian;

• jedną z wizyt niemieckiej 
młodzieży w Piastowie w ramach 
wymiany polsko-niemieckiej ze 
szkołą w Hannoverze;

• 3 międzynarodowe projekty 
Erasmus+ w toku:

- „Climate Change Education” 
w partnerstwie m.in. z Danią, 
Grecją, Hiszpanią, Litwą, Słowe-
nią,

- „EKO-SYSTEM OF OPEN 
SCIENCE SCHOOLING” w partner-
stwie m.in. z Hiszpanią, Holandią, 
Litwą, Turcją, Portugalią, Rumu-
nią,

- „Most nad Bałtykiem” w part-
nerstwie ze szkołą IB DP w Alm-
hult w Szwecji;

• pracę projektową uczniów, LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

w  tym stworzenie trzech pod-
stron na www.lopiastow.com 
dla prowadzonych projektów czy 
warsztaty i dzielenie się wiedzą 
z gośćmi – uczniami innych szkół;

• system międzynarodowych 
wideokonferencji i nawiązanie re-
lacji z młodzieżą z innych krajów;

• dzielenie się wiedzą ze spo-
łecznością szkolną w trakcie lekcji 
otwartych;

• nabycie kompetencji kluczo-
wych na rynku pracy: 

- społeczno-naukowych – bu-
dowanie ekosystemów w korela-

cji do uczniowskich misji,
- matematycznych – zdobycie 

umiejętności posługiwania się 
kalkulatorami graficznymi, 

- językowych – komunikatyw-
ność w języku angielskim w sytu-
acjach dnia codziennego, 

- cyfrowych – nauka projekto-
wania 3D z wykorzystaniem dru-
karek, korzystanie z kreatywnych 
mediów w języku obcym.

Warto również podkreślić, że 
intensywne i różnorodne dzia-
łania w naszym LO to nie tylko 
wymiany i projekty unijne, lecz 

także:
• kontynuacja norwesko-

-polskiej współpracy nauczycieli 
nawiązanej podczas warsztatów 
międzynarodowych IB Piastów-
-Lublin-Lillestrome (realizacja 
poprzedniego grantu „Norweski 
przepis na nauki doświadczalne”);

• spotkania młodzieży „na 
żywo” oraz online z inspirującymi 
gośćmi, w tym z osobami ze świa-
ta nauki i kultury, native speake-
rami, absolwentami programu 
matury międzynarodowej;

• udział w grudniowym wyda-
rzeniu filantropijnym, wraz z am-
basadami pod egidą SHOM;

• ogólnopolskie i międzynaro-
dowe konferencje dla dyrektorów 
i koordynatorów Szkół IB: Wro-
cław, Holandia;

• wyjazdy zagraniczne, w tym 
wyjazd na Kresy: wycieczki pro-

jektowe, charytatywne i kulturo-
we (Litwa, Niemcy-Berlin, Szko-
cja);

• wyjścia do muzeów, kin czy 
teatrów (spektakle i projekcje 
w języku angielskim).

Jak mówił Roger Bacon: „Zna-
jomość języków jest bramą do 
wiedzy”. LO z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. A. Mickiewicza 
w Piastowie kładzie szczególny 
nacisk na naukę języka angiel-
skiego, jako języka wiodącego 
w placówce z oddziałami dwu-
języcznymi oraz oddziałem mię-
dzynarodowym z programem IB 
DP, czego wyrazem jest opisana 
powyżej mnogość działań w reali-
zacji nauczania języka angielskie-
go. O kolejnych działaniach prze-
widzianych na najbliższe miesiące 
będziemy państwa informować 
na bieżąco, a już teraz zaprasza-
my na stronę internetową liceum 
(www.lopiastow.pl) oraz na nasz 
profil na Facebooku (www.face-
book.com/LiceumMickiewicz).

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie

fot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowiefot. LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie



reklama

4 www.czaspiastowa.pl STYCZEŃ, 2023 r  |  CZAS PIASTOWA

ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Mieszkańcy Piastowa mają możliwość zakupu węgla (groszek) po preferencyjnej cenie 

2000 zł/tonę.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2. 

Ilość węgla ograniczona.
Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

Ferie na sportowo w MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie 
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału 
w zajęciach sportowych na terenie ośrodka (Al.Ty-
siąclecia 1). 

Podczas ferii (13-24 lutego) udostępnione zostaną 
dla wszystkich chętnych stoły do: 

• gry w „piłkarzyki” 
• tenisa stolowego
• cymbergaja
• mini kręgli
• bilarda

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w  godz. 
9.00-16.00.



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne

5www.czaspiastowa.pl

towarzystwo i atrakcje. Wolon-
tariusze spełnili swoje powoła-
nie, sprawdzili się w  działaniu 
i  wykazali zainteresowanie 
przyszłoroczną inicjatywą. Nie-
którzy zaangażowali się już 
podczas Piastowskiej Olimpia-
dy Osób Niepełnosprawnych 
we wrześniu, inni dopiero 
stawiali swoje pierwsze kroki 
w integracji.

Zabawę poprowadził DJ 
Łukasz (Jakubiak- Event z Pia-
stowa), rozpoczynając Bal 
polonezem. Wszyscy goście 
i  opiekunowie mogli zrobić 
sobie zdjęcia w fotobudce 
Kreofotce (firmy KREOMAG 
Mikołaja Krzemienia). Cate-

Patronat honorowy nad 
IV  Piastowskim Integracyjnym 
Balem Karnawałowym objęli 
Pan Krzysztof Rymuza- Staro-
sta Powiatu Pruszkowskiego 
oraz Pan Grzegorz Szuplewski- 
Burmistrz Piastowa.

Patronat medialny spra-
wowali: Telewiza kablowaTel-
-Kab, Mocne Strony oraz Czas 
Piastowa.

Partnerami, którzy rów-
nież nie zawiedli organizatora 
w działaniach byli: Grupa Cre-
ative, JB Design i Miejski Ośro-
dek Kultury.

Piastowski Integracyjny Bal 
Karnawałowy w Trójce to tra-
dycja przerwana przez pande-
mię. Integracja mieszkańców 
Piastowa była, jest i będzie 
zawsze ważna dla środowiska 
podejmującego się tego trud-
nego zadania. „Dlatego Bal 
ten będzie się zawsze odbywał 
w tym miejscu, bo tutaj się na-
rodził”- powiedziała jedna z ini-
cjatorek zabawy.

Do udziału w imprezie zo-
stali zaproszeni podopiecz-
ni Stowarzyszenia Sprawni 
Razem i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Pruszkowie, a za-
razem mieszkańcy naszego 
miasta. Wszyscy bawili się 
wyśmienicie, chwaląc swoje 

Tegoroczny Bal Karnawałowy już za nami. Do organizacji imprezy włączyło 
się Stowarzyszenie Nasz Piastów oraz wolontariusze piastowskich szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego i Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza.

fot. Tiziana Fabi (AFP)

fot. SP3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiegofot. SP3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

fot. SP3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

fot. SP3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

ring Pana Tadeusza Marcinka 
nie pozwolił, by bawiący się nie 
mieli siły na taniec.

IV Piastowski Integracyjny 
Bal Karnawałowy zakończył się 
radośnie. Wszyscy już czekają 
na przyszłoroczny - V.

Organizator chciałby szcze-
gólnie podziękować: Panu Ja-
rosławowi Stolarskiemu, OSP 
w  Piastowie za zapewnienie 
opieki ratownika medycznego 
nad uczestnikami Balu, a także 
firmie Grupa Creative za po-
moc w dostarczeniu potrzeb-
nych materiałów do dekoracji 
sali.

IV Piastowski Integracyjny Bal Karnawałowy

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za 
słowa wsparcia i okazaną życzliwość w trudnych 
chwilach po śmierci mojej Śp. Mamy Barbary. 
Za opiekę medyczną nad Mamą w ostatnich 
miesiącach Jej życia dziękuję Pani Agnieszce 
Bordziłowskiej i Panom Dariuszowi Korczako-
wi i Mateuszowi Kuczabskiemu oraz Paniom 
pielęgniarkom z SPZOZ Piastun. Za troskliwą 
opiekę pielęgnacyjną dziękuję Pani Renacie. 
Za opiekę duszpasterską Księdzu Maciejowi, 
proboszczowi parafii św. Michała Archanioła, 
księdzu Karolowi i Księdzu Józefowi. Dziękuję 
wszystkim Kapłanom, którzy sprawowali Mszę 
św. pogrzebową. Wyrażam głęboką wdzięcz-
ność i szacunek wszystkim uczestnikom uroczy-
stości pożegnania Śp. Mamy.

Grzegorz Szuplewski z Rodziną

ogłoszenie zamówione
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przez jedną z firm dla wsparcia 
działania w ramach „Solidarne-
go Piastowa”. Już wcześniej na 
potrzeby lwowskiego centrum 
pomocy humanitarnej i  me-
dycznej przekazane zostały 
2  radiotelefony i środki finan-
sowe ofiarowane przez Sto-
warzyszenie „Nasz Piastów”. 
Akcja trwa. Jej koordynatorzy 
zwracają się do wszystkich 
chętnych o zaangażowanie po-
mocowe na rzecz ośrodka we 
Lwowie-Brzuchowicach.

W ciągu niespełna miesią-
ca od spotkania z kierującymi 
centrum pomocy we Lwowie-
-Brzuchowicach ks. Adamem 
Boguszem i dr Igorem Werec-
kim wolontariusze z naszego 
LO im. Adama Mickiewicza i ich 
opiekunowie zebrali żywność 
i  odzież, która w tych dniach 
zostanie przekazana w pierw-
szym transporcie pomocy dla 
tego ośrodka. Transport zosta-
nie uzupełniony o dwa genera-
tory prądu, ofiarowane przez 

Pierwszy transport pomocy w ramach akcji 
„Solidarny Piastów”.

Solidarny Piastów

fot. Shutterstock
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I

1 lutego 1944 roku o godz. 9.08 został zastrzelony w Warszawie gen. 
SS i policji Franz Kutschera. Brawurowa akcja żołnierzy oddziału spe-
cjalnego „Pegaz” Kedywu Armii Krajowej trwała niespełna dwie minu-
ty. Przyniosła zamierzony efekt – śmierć krwawego „kata Warszawy” 
odpowiedzialnego za terror i mordowanie w ulicznych egzekucjach 
mieszkańców okupowanej stolicy Polski i tzw. dystryktu warszawskie-
go. Niestety cena skutecznej akcji była bardzo wysoka – śmierć po-
niosło czterech jej uczestników. Kilka godzin po stoczonej walce Zbi-
gniew Gęsicki „Juno” i Kazimierz Sott „Sokół”, po odwiezieniu dwóch 
ciężko rannych w akcji kolegów do Szpitala Przemienienia Pańskiego 
na Pradze, w drodze powrotnej wpadli w niemiecką blokadę na Moście 
Kierbedzia i po krótkiej walce skoczyli do Wisły, gdzie dosięgły ich kule 
wroga. Obaj ratowani przez „Juno” i „Sokoła” ranni żołnierze Pegaza 
umarli kilka dni później. Dowódca akcji, Bronisław Pietraszewicz „Lot” 
zmarł 4 lutego, a Marian Sanger „Cichy” 6 lutego. W akcji na Kutsche-
rę uczestniczyli ponadto: Stanisław Huskowski „Ali”, Zdzisław Poradzki 
„Kruszynka”, Michał Issajewicz „Miś”, Henryk Humięcki „Olbrzym”, Bro-
nisław Hellwig „Bruno”, Maria Stypułkowska-Chojecka „Kama”, Elżbieta 
Dziębowska „Dewajtis”, Anna Szarzyńska-Rewska „Hanka”.

Polskie Radio 24 z okazji 75. rocznicy akcji na Kutscherę przygotowa-
ło ciekawą publikację z infografikami, które zamieszczamy obok, przy-
pominającymi szczegóły tego wydarzenia. W opracowaniu pt. „Akcja 
Kutschera. 75. rocznica wyroku na kata Warszawy” przytoczono 
także fragment wspomnień jednego z głównych bohaterów akcji z 1 lu-
tego 1944 roku.

- Ja prowadziłem samochód, który zatrzymał wóz Kutschery - wspomi-
nał w audycji Michał Issajewicz. - Lot dał sygnał, powtórzyła go jeszcze 
jedna z łączniczek, ps. Hanka. Ruszyłem, w tym samym momencie pod-
biegł do samochodu Kutschery Lot. Całość trwała bardzo krótko. Lot zo-
stał od razu postrzelony. Jako drugi wszedł do akcji Kruszynka. Osłaniał 
mnie. Doszedłem do Kutschery i ostatnie strzały oddałem w głowę. Mu-
sieliśmy mieć pewność, że zginął – wspominał Michał Issajewicz, ps. Miś. 
(https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/773194,Akcja-Kutschera-
75-rocznica-wyroku-na-kata-Warszawy-INFOGRAFIKA). Wspomniana 
w artykule audycja radiowa Jerzego Swalskiego pt. „Pamięć po latach. 
Wspomnienia uczestników zamachu na Franza Kutscherę” zosta-
ła wyemitowana 26 stycznia1995 i jest dostępna pod podanym wyżej 
adresem.

Akcja bojowa „Kutschera”

infografika: Polskie Radio 24
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Franz Kutschera objął swoją funkcję w War-
szawie 25 września 1943 roku i niemal natych-
miast rozpoczął stosowanie terroru na niespo-
tykaną dotąd skalę. Tak komentował sytuację 
w okupowanej stolicy naczelny dowódca Ar-
mii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór”: 
Nasze akcje odwetowe w tym czasie zaczynały 
szarpać nerwami niemieckich urzędników i apa-
rat okupacyjny zdradzał objawy strachu w ze-
tknięciu z ludźmi podziemia. Kutschera otrzymał 
tedy ściśle określone zadanie: za wszelką cenę 
zdławić polski opór. Innymi słowy – miał utopić 
Warszawę w morzu krwi (T. Komorowski , „Pod-
ziemna armia”). Tę wypowiedź gen. Komo-
rowskiego przytacza w artykule o Kutscherze 
Anna Zechenter. Dokonuje też w nim bilansu 
przerażającej w swojej skali działalności nie-
mieckiego zbrodniarza. Jak podaje autorka, 
w ciągu zaledwie trzech i pół miesiąca – od po-
łowy października 1943 do końca stycznia 1944 
r. – zamordowano ok. 5 tys. Polaków. Co naj-
mniej 1,2 tys. z nich stracono na ulicach salwami 
karabinów maszynowych lub na szubienicach. 
Ofiarami byli przypadkowi ludzie pojmani w ob-
ławach, a także osoby związane z  podziemiem 
– te ostatnie ginęły jako „więźniowie polityczni”, 
pozbawiane życia potajemnie, najczęściej w ru-
inach getta. Niemcy spodziewali się, że zastraszą 
Warszawę, a zarazem wywołają falę niechęci do 
podziemia – wszak represje spadały na ludność 
w odwecie za jego działalność(…) Niemcy rzucili przeciwko mia-
stu niezłomnemu wszystkie siły. Nikt, kto wychodził z domu, nie 
był pewien, czy do niego wróci. Bywało, że dziennie aresztowano 
po dwieście osób. Terrorem objęto także wiele miejscowości dys-
tryktu warszawskiego. Pojmanych traktowano jako zakładników. 
(A. Zechenter, „Franz Kutschera”, Biuletyn IPN, nr 9(166) wrze-
sień 2019, str. 138-139). W tej sytuacji zapadł wyrok śmierci 
na Kutscherę. Decyzja zapadła już w listopadzie 1943 roku. 
Nie była łatwa, bo dowództwo AK liczyło się z konsekwencjami 
w postaci krwawych represji. Ale nie było innego wyjścia. Od-
powiedź terrorem na terror była, moim zdaniem, jedynie skutecz-
nym sposobem (…) nie wątpiłem, że na dalszą metę śmierć Kut-
schery ocali życie wielu ludziom i przyczyni się do zahamowania 
niemieckiej furii terroru, pomimo wielkiej ceny, jaką bezpośred-
nio zapłacimy (…) Zdawałem sobie sprawę, że jeśli społeczeństwo 
załamie się pod tym naciskiem, jeśli Kutschera dojdzie do przeko-
nania, że jego sposoby są skuteczne, to nic go już nie powstrzyma 
od stałego zwiększania terroru” – wyjaśniał „Bór. (str. 140).

W odwecie za śmierć Kutschery Niemcy rozstrzelali naza-
jutrz 200 zakładników w dwóch egzekucjach: w Alejach Ujaz-
dowskich nieopodal mieszkania generała i miejsca akcji oraz 
w ruinach getta. W tej drugiej egzekucji zginęła mieszkanka 
Piastowa, więziona od sierpnia 1943 roku na Pawiaku łącz-
niczka AK i radiotelegrafistka, Halina Pipiórska „Sowa”. 

Anna Zechenter kończy swój artykuł stwierdzeniem, że cel 
akcji na Kutscherę został osiągnięty: w połowie lutego 1944 roku 
skończyły się uliczne egzekucje w Warszawie. Strzały, które zabiły 
dowódcę SS i policji, ugodziły nie tylko jego. „Sprawa Kutschery 
rozłożyła Niemców w Generalnej Guberni psychicznie i nerwo-
wo” – pisała Żukowska – „Wydawało się im, że polski ruch oporu 
jest wszędzie. Miałam w ręku szczegółowe instrukcje, jak się mają 
Niemcy poruszać, gdzie i jak trzymać broń, jak ustawiać samo-
chody służbowe.” I dodawała: „zamach na Kutscherę był punk-
tem, po którym strach Niemców doszedł do zenitu”. (str. 143). 
Cytowana w zakończeniu artykułu Teodora Żukowska „Mile-
na” to osoba, która wydatnie przyczyniła się do przygotowa-
nia akcji na Kutscherę. Z racji zatrudnienia na eksponowanym 
stanowisku w niemieckiej administracji okupowanej Warsza-
wy (była urzędniczką gubernatora dystryktu warszawskiego), 
miała dostęp do ważnych dla polskiego podziemia informacji. 
To ona, pracując dla wywiadu AK, pomogła szefowi informacji 
Pegaza zidentyfikować Kutscherę, jego adres oraz markę i nu-
mer rejestracyjny samochodu, którym wszędzie się poruszał. 
Dzięki tym informacjom przygotowanie akcji na Kutscherę 
przebiegło stosunkowo szybko i sprawnie. Swoje fascynują-
ce wspomnienia wojenne opisała w książce „Na skraju dwóch 
światów”.

infografika: Bliskopolski.pl
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W akcji bojowej na Kutscherę zginął wspomniany już Zbi-
gniew Gęsicki „Juno”, mieszkający przed wojna w Piastowie. 
Pamięć o nim zawsze była i pozostanie żywa wśród miesz-
kańców naszego miasta, które ma ulicę jego imienia. Osobę 
bohaterskiego żołnierza oddziału Pegaz upamiętnia tablica 
wmurowana w ścianę narożnego domu przy ulicach Dwor-
cowej i Gęsickiego. Imię bohatera nosi też Szkoła Podstawo-
wa nr 5 przy ul. Pułaskiego. W obu tych miejscach, corocznie 
1 lutego odbywają się uroczystości rocznicowe. Przez wiele lat 
brała w nich aktywny udział mjr Maria Stypułkowska-Chojecka 
„Kama”, uczestniczka akcji 1 lutego 1944 roku. To ona dała sy-
gnał do jej rozpoczęcia sygnalizując wyjazd samochodu z Kut-
scherą z domu przy Al. Róż 2, w którym mieszkał. Maria Sty-
pułkowska-Chojecka uczestniczyła w wielu akcjach bojowych 
Pegaza i kolejnych, już batalionu Parasol. Walczyła w Powsta-
niu Warszawskim. 

W roku 2007, 6 lutego, została uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
stowie wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta 
Piastowa. Imieniem Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „Kamy” 
nazwany został piastowski park przy Al. Krakowskiej. 

Po 79 latach, które mijają od akcji bojowej „Kutschera”, nie 
żyje już żaden jej uczestnik. Siedem lat temu zmarły ostatnie 
dwie osoby, łączniczki „Kama” i „Dewajtis”. Maria Stypułkow-
ska-Chojecka 5 lutego, a Elżbieta Dziębowska 4 kwietnia 2016 
roku.

1 lutego br. w Warszawie oraz w Piastowie uroczyście ob-
chodzono 79. rocznicę Akcji Bojowej Kutschera – udanego za-
machu żołnierzy AK „Parasol” przeciwko generałowi SS i Policji 
w dystrykcie warszawskim Franzowi Kutscherze.

W Piastowie uroczystości złożenia kwiatów odbyły się pod 
tablicą poświęconą pamięci Zbigniewa Gęsickiego „Juno” przy 
ul. Gęsickiego 3, gdzie „Juno” mieszkał. Następnie delegacje 
udały się do piastowskiego Parku imienia Marii Stypułkow-
skiej-Chojeckiej „Kamy”, gdzie została odsłonięta pamiątkowa 
tablica poświęcona Bohaterce Akcji. Uroczystego odsłonięcia 
dokonał syn Marii Stypułkowskiej –Chojeckiej, Sławomir Cho-
jecki. 

Całość obchodów zakończyła część artystyczna w Szkole 
Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” wraz z uro-
czystym odsłonięciem ściany pamiątkowej Patrona szkoły. 

Piastów pamięta o bohaterach akcji

79. rocznica zamachu 

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

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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projekt muralu planowanego na ścianie kamienicy przy ul. Z. Gęsickiego autorstwa Jarosława Babikowskiegotablica odsłonięta 1 lutego w parku im. M. Stypułkowskiej-Chojeckiej przez Pana Sławomira Chojeckiego, syna bohaterki. Fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Projekt tablicy upamiętniającej Marię Stypułkowską-Chojecką
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 Z reguły oceniam się bardziej 
surowo niż w rzeczywistości mia-
ło to miejsce. Z drugiej jednak 
strony, jeżeli uznałem, że jakaś 
praca została wykonana tak jak 
to zaplanowałem, a rezultat sa-
tysfakcjonuje, tym bardziej byłem 
szczęśliwy z efektów mojej pracy. 
Jak zatem ocenić minione czte-
ry lata, kiedy obiektywna ocena 
12 miesięcy, w tak dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości, 
stanowi nie lada wyzwanie.
 Myślę, że ponad trzyletnia ka-
dencja zarządu stowarzyszenia 
Rozbiegany Piastów, która wła-
śnie się kończy, to czas w któ-
rym mogliśmy się sprawdzić jako 
organizacja w najtrudniejszych 
warunkach, w jakich do tej pory 
przyszło nam działać. Chwilę po 
tym jak zaczęliśmy łapać pierwszy 
oddech po kolejnych lockdow-
nach, podczas których normalne 
funkcjonowanie takich organiza-
cji jak nasza zostało wstrzymane, 
pojawił się kolejny poważny pro-
blem. Za naszą wschodnią grani-
cą rozpoczął się konflikt zbrojny, 
który w sposób znaczący wpłynął 
na już i tak mocno zachwianą sy-
tuację ekonomiczną i gospodar-
czą w Polsce, co bezpośrednio 
uderzyło również w nas i w więk-
szość podobnych organizacji.
 Dziś z perspektywy czasu, 
uważam że zrobiliśmy wszystko 

co w naszej mocy aby nasze cele 
statutowe realizować systema-
tycznie i niezależnie od zmienia-
jącej się rzeczywistości. Warto tu 
wspomnieć o systematycznym 
wsparciu władz miasta - dzięki 
konkursom i dotacjom, stowarzy-
szenia i organizacje pożytku pu-
blicznego mogły, o ile ich oferta 
była interesująca, walczyć o środ-
ki na swoje funkcjonowanie i ak-
tywizację mieszkańców naszego 
miasta.
 Czy bez wsparcia i pomocy dy-
rekcji szkół moglibyśmy skutecz-
nie realizować plan treningowy 
w sezonie zimowym? Zapewne, 
znając charakter niektórych na-
szych zawodników, tak, ale myślę, 
że zdecydowanie nie byłoby nas 
tak dużo, jak w czasie czwartko-
wych treningów na obiekcie spor-
towym w liceum Adama Mickie-
wicza… 

 Przez minione trzy lata mia-
łem też przyjemność ścigać się 
z najlepszymi w Grand Prix Pia-
stowskich Biegów Historycz-
nych, gdzie jako stowarzyszenie 
również aktywnie wspomagali-
śmy organizatorów, czyli MOSIR 
w  Piastowie. Uważam, że pomi-
mo wielu nie zawsze sprzyja-
jących warunków (obostrzenia 
pandemiczne), można śmiało 
uznać realizację cyklu za sukces, 
a nasz „kamyczek” dołożony do 
realizacji, jako przykład dobrze 
współpracujących organizacji lo-
kalnych.
 To trudne czasy nas weryfi-
kują. Pokazują jakimi jesteśmy 
ludźmi i jak w sytuacji trudnej 
radzimy sobie z nieprzyjaznymi 
okolicznościami. Dziś po czterech 
latach kadencji zarządu cieszę 
się, że miałem okazję współpra-
cować z wyjątkowymi i tak bardzo 
zaangażowanymi osobami, jak 
działacze stowarzyszenia Rozbie-
gany Piastów.
 Początek roku to jeszcze jeden 
powód do podsumowań ponie-
waż jest to miesiąc, w którym 
nasza organizacja świętuje swoje 
urodziny. W styczniu br. już po raz 
piąty Stowarzyszenie Rozbiegany 
Piastów spotkało, aby podsumo-
wać miniony rok, podziękować za 
dotychczasowe wsparcie trene-
rowi Pawłowi Krochmalowi i  jed-
nocześnie wyrazić nadzieję, że 
dalej będzie trenował z naszymi 
zawodnikami w nadchodzącym 
sezonie, pomagając wszystkim 
w zdobywaniu kolejnych celów. 
Korzystając z okazji, chciałbym 
serdecznie podziękować za po-
moc Cukierni Lukrowana, która 

przekazała nam w prezencie tort 
urodzinowy oraz restauracji Max 
Burgers w Pruszkowie za ciepły 
posiłek, który nam zapewniła. 
 Jak w każdym stowarzyszeniu, 
również u nas, zarząd wybra-
ny przez wszystkich członków 
stowarzyszenia otrzymuje man-
dat zaufania na określony czas. 
W  naszym przypadku właśnie 
w styczniu kończy się aktual-
na, czteroletnia kadencja i za te 
wspólne lata chciałbym w imie-
niu zarządu Stowarzyszenia ser-
decznie podziękować. Obecnie 
czekają nas wybory, powołanie 
nowego zarządu. O ile nasi za-
wodnicy zdecydują się, aby obec-

ny zarząd kontynuował misję 
i  realizował cele statutowe, jest 
szansa, że za miesiąc będziemy 
mieli okazję spotkać się w  nie-
zmienionym składzie.
 Z perspektywy czasu widzę, 
jak mocno się zmieniliśmy przez 
te cztery lata – wszyscy razem 
i każdy z osobna. Zdecydowa-
nie na dobre. Cieszy mnie fakt, 
że osoby dla których sport jest 
częścią życia, potrafią zawsze 
szukać rozwiązań i niezależnie 
od okoliczności się nie podda-
ją. Chciałbym też przy okazji 
podziękować wszystkim za ser-
deczność, z jaką się spotykamy 
na teranie naszego miasta. Fakt, 
że staliśmy się rozpoznawalną 
organizacją godną zaufania nie-
samowicie motywuje do dalszej 
pracy i ciągłego rozwoju, zarów-
no sportowego jak i osobistego.
 Wszystk im czyte ln ikom 
chciałbym niezmiennie życzyć 
wytrwałości w realizacji celów, 
a jeżeli w/w cele są zbieżne z na-
szymi, zapraszamy – z przyjem-
nością pomożemy skutecznie 
„dowieźć” je do końca. Piona i do 
zobaczenia na trasie!

Styczeń to wyjątkowy miesiąc dla Rozbieganych z Piastowa. Zazwyczaj 
nawet najwięksi sceptycy „łamią” się by choć na chwilkę się zatrzymać 
i dokładniej przyjrzeć, jak minęło ostatnie dwanaście miesięcy. Łatwiej 
z perspektywy minionego czasu ocenić, czy to co zaplanowaliśmy udało 
się zrealizować, czy może wręcz przeciwnie i w zasadzie już na samym 
początku wyznaczone cele gdzieś nam umknęły. Jestem zwolennikiem 
takich podsumowań.

Lata biegiem lecą

fot. Rozbiegany Piastów (archiwum prywatne)

fot. Rozbiegany Piastów (archiwum prywatne)

fot. Rozbiegany Piastów (archiwum prywatne)

fot. Rozbiegany Piastów (archiwum prywatne)

fot. Rozbiegany Piastów (archiwum prywatne)

fot. Rozbiegany Piastów (archiwum prywatne)

Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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Teraz wszystko się zmieniło. 
W sieci można kupić praktycznie 
wszystko i wypróbować niezliczo-
ne ilości przepisów kulinarnych. 
Można też podróżować i pozna-
wać smaki świata. Bardzo mnie 
to cieszy. I teraz moje wakacje to 
nie tylko chodzenie po górach, 
pływanie kajakiem, jazda na ro-
werze czy zwiedzanie zabytków 
i muzeów. To także odwiedzanie 
lokalnych restauracji, barów, za-
glądanie na targi i do ulicznych 
budek z jedzeniem wszędzie tam, 
gdzie się znajdę. W ten sposób 
odkryłam rewelacyjne pierogi 
w Nisku i obłędny żurek z chrza-
nem w Szczebrzeszynie. Kiedy 
wyjeżdżam za granicę zawsze sta-
ram się nauczyć choć kilku słów 
w  języku kraju, do którego jadę, 
aby móc zapytać kelnera (a  cza-
sem kucharza) o to, jak i z  cze-
go zrobiona jest potrawa, która 

mnie szczególnie zainteresuje. 
Takie pytanie bardzo ucieszyło 
kiedyś kucharza we Włoszech. 
Machał mi potem z kuchni z sze-
rokim uśmiechem. A właściciel 
restauracji na Sycylii z wielkim 
zaangażowaniem i bardzo skru-
pulatnie tłumaczył mi, jak robi się 
przepyszne marynowane oliwki 
z pietruszką według starego prze-
pisu jego babci. 

Od kiedy poważnie i nauko-
wo zajęłam się ziołami patrzę na 
potrawy nieco inaczej niż kiedyś. 
Widzę w nich substancje leczni-
cze i odżywcze. I wciąż ze zdumie-
niem odkrywam mądrość, która 
tkwi w sposobie komponowania 
tradycyjnych posiłków w różnych 
krajach. 

W cyklu „W kuchni z zielarką” 
chciałabym opowiedzieć Wam 
o swoich ulubionych potrawach 
przez pryzmat fitoterapii czyli zio-

łolecznictwa. 
Jako że mamy zimę, bo-

haterem tego odcinka będzie 
rozgrzewający napój, zapewne 
wszystkim doskonale znany, czyli 
grzane wino z korzeniami.

Zwykle dodajemy do niego 
anyż, imbir, cynamon, goździki 
i skórkę pomarańczy. Ja dodaję 
także cząstki pomarańczy, ale już 
po wlaniu do kubeczka. 

Popatrzmy na składniki 
grzańca z zielarskiego i naukowe-
go punktu widzenia. 

Kłącze imbiru jest używane 
w tradycyjnej chińskiej i indyjskiej 
medycynie od ponad 2500 lat. 
Badacze odkryli, że ma między in-
nymi działanie przeciwwirusowe. 
Zawarte w nim fitoncydy hamują 
rozwój rinowirusów odpowie-
dzialnych za 50% przeziębień.

Anyż jest jedną z najstarszych 
uprawianych roślin. Owoc anyżu 
był używany od wieków w  ce-
lach medycznych, między innymi 
w  starożytnym Egipcie. Informa-
cje na temat jego leczniczego za-
stosowania można znaleźć w tak 
zwanym „papirusie Ebersa”, zwo-
ju o tematyce medycznej mają-
cego ponad 3500 lat. Anyż ma 
działanie wykrztuśne i rozszerza 
oskrzela. Dawniej górnicy dosta-

Od dziecka lubiłam gotować. W moim domu są dziesiątki książek 
kucharskich i wycinków z gazet z przepisami z różnych stron świata. 
Pasjami wypróbowywałam te przepisy, choć w czasach mojej młodości 
wielu potrzebnych składników w sklepach nie było i trzeba było je czymś 
zastępować. I tak sos sojowy zastępowała mi przyprawa do zup, a sos hoisin 
udawały powidła śliwkowe. O świeżym imbirze można było tylko pomarzyć, 
więc używałam suszonego, a grzyby mun zastępowały suszone podgrzybki. 
W roli szynki występowała mortadela, a funkcję kiełbasy chorizo pełniła 
zdobyta z dużym wysiłkiem kiełbasa jałowcowa posypana papryką. 

Z zielarką w kuchni
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wali cukierki anyżowe zwane „ko-
palnioki”, aby chronić płuca przed 
pyłem i zanieczyszczeniami. 

Cynamon to mielona kora 
cynamonowca. On również był 
używany w starożytnym Egipcie 
i w dawnej medycynie arabskiej. 
Cynamon hamuje rozwój wiru-
sów i obniża gorączkę.

Goździki to pączki kwiatowe 
goździkowca zbierane przed roz-
kwitnięciem. Używane są w  tra-
dycyjnej medycynie chińskiej 
i  w  indyjskiej ajurwedzie. Działa-
ją wykrztuśnie, przeciwzapalnie 
i przeciwbólowo. 

Ostatni ze składników grzań-
ca, skórka pomarańczowa, zawie-
ra naringinę, która odpowiada za 
jej gorzki smak. Związek ten wy-
stępuje także w soku z grejpfruta 
i skórce cytrynowej. W naszym 
organizmie przekształca się on 
do nanrigeniny, która ma działa-
nie przeciwzapalnie. Substancja 
ta powoduje także wzrost stę-
żenia substancji leczniczych we 
krwi. Przy okazji – to jest powód, 
dla którego nie wolno popijać le-
ków sokiem z grejpfruta. Może to 
bowiem spowodować znaczne 
zwiększenie ich stężenia. Podob-
nie rzecz ma się z alkoholem. 
Popijany sokiem grejpfrutowym 
znacznie mocnej nas zatruwa. 

W przypadku naszego roz-
grzewającego i leczniczego od-
waru na winie, nie musimy się 
takim działaniem naringiny przej-
mować. Po ugotowaniu alkoholu 
w nim już niewiele pozostanie, 
a więc zwiększenie jego stężenia 
nam nie zaszkodzi. A zwiększe-
nie stężenia w naszym organi-
zmie występujących w napitku 
substancji leczniczych nawet się 

przyda. Bo lek ten polecam w po-
czątkach infekcji, kiedy musimy 
zadziałać przeciwwirusowo moc-
no i stanowczo. 

Choroba wirusowa wymaga 
wielokierunkowego działania. 
Musimy uniemożliwić wirusom 
rozprzestrzenianie się po orga-
nizmie. Trzeba zahamować stan 
zapalny, który wiąże się z odpo-
wiedzią naszego układu immuno-
logicznego na atak wirusa. Często 
musimy zlikwidować gorączkę 
i ból głowy. Ważne jest też oczysz-
czenie płuc. Jak widać przyprawy 
korzenne świetnie się do tego 
nadają. 

W fitoterapii jedną z metod 
ekstrahowania substancji leczni-
czych z różnych części roślin jest 
zalewanie ich gorącym alkoho-
lem. Tak przygotowany lek nazy-
wa się intraktem.

Zatem kiedy poczujecie, że 
„coś Was bierze” przygotujcie so-
bie wino z przyprawami korzen-
nymi. 

A kiedy ktoś w domu zapyta - 
kochanie, co tam popijasz? - moż-
na będzie szczerze odpowiedzieć 
- zażywam ziołowy intrakt prze-
ciwwirusowy. Brzmi to zupełnie 
inaczej niż - piję grzańca, prawda?

Smacznego. 
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 Zwiększona świadomość eko-
logiczna wymusza na nas zmianę 
złych nawyków. To bardzo ważne, 
aby na poziomie jednostki wymie-
niać się uwagami i uczyć na nowo 
co jest dobre dla środowiska, 
a  co je niszczy. Z różnych publi-
kacji dowiadujemy się o nowych 
systemach obserwacji kondycji 
naszej planety. Z tych bardziej 
znanych to: pomiary smogu, czy 
amplitudy temperatur. Pewnie 
też obiła nam się o uszy nazwa,, 
Dzień Długu Ekologicznego’’. Nie 
jest to święto, ani też powód do 
radości. Jest to wyliczona przez 
naukowców data, kiedy światowa 
konsumpcja przekracza roczne 
zasoby, którymi dysponuje pla-
neta Ziemia. Jest to kredyt wobec 
Ziemi, który zaciągamy, a spłacać 
będą musiały nasze wnuki i pra-
prawnuki. Czy tak chcemy zostać 
zapamiętani? Czy naprawdę jest 
nam wszystko jedno? To pytania 
do każdego z nas, na które musi-
my sami sobie szczerze odpowie-

dzieć.
 Zasoby, inaczej bogactwa na-
turalne, to wszystkie elementy 
środowiska, które ludzkość może 
pozyskiwać. Zasoby dzielą się na:
- ożywione, do których zaliczamy 
rośliny, zwierzęta, 
- nieożywione, to woda i powie-
trze,

Weszliśmy w rok 2023, czy będzie spokojniejszy, czy będzie lepszy, tego 
nie wiemy. Wiemy natomiast, że planeta oczekuje od nas mądrych 
i  zdecydowanych zmian, które pomogą wyhamować jej degradację. 
Jest to sprawa nas wszystkich i świadome korzystanie z zasobów Ziemi 
jest teraz kluczowe dla naszej przyszłości. 
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- energetyczne takie jak opady, 
pływy, światło, 
- odnawialne, czyli ziemia, upra-
wy, wiatr, woda, 
- nieodnawialne, wszystkie mi-
nerały, paliwa kopalne.
 Obecnie roczne zużycie zaso-
bów naturalnych oraz zaśmie-
canie planety jest tak duże, że 

Ziemia nie nadąża z regenera-
cją. Mówi się, że ludzkość za-
ciąga kredyt ekologiczny wobec 
planety i przyszłych pokoleń. 
Zapotrzebowanie ludzkości na 
zasoby naturalne pierwszy raz 
przekroczyło możliwości rege-
neracji Ziemi w  1986 roku. Od 
tamtego roku Ziemia straciła 
zdolność regeneracji i dalej ją 
traci z każdym rokiem. 19 grud-
nia 1987 roku organizacja New 
Economics Foundation (Fundacja 
Nowej Ekonomii), po raz pierw-
szy ogłosiła Dzień Długu Ekolo-
gicznego. To wydarzenie miało 
zwrócić uwagę opinii publicznej 
na dewastację planety i  zaciąga-
nie przez ludzkość tu i teraz dłu-
gu ekologicznego względem niej. 
Światowy Dzień Długu Ekologicz-
nego jest wyliczany co roku i jest 
to data, która wskazuje dzień, po 
którym planeta już nie da rady 
się zregenerować. Cały czas mó-
wimy o  cyklu rocznym. W 2010 
roku datą krytyczną był 7 sierp-

nia, w 2019 dzień ten wypadł już 
29 lipca. Natomiast w 2020 roku, 
gdzie pandemia zatrzymała cały 
świat, zaciągając gwałtownie kon-
sumpcyjny hamulec, datę Świato-
wego Dnia Długu Ekologicznego 
wyliczono na 22 sierpnia. A już 
w 2021 dzień ten przypadł na 29 
lipca. Polacy również mają swój 
Polski Dzień Długu Ekologicz-
nego i w 2022 roku przypadł on 
na 2 maja. Jako naród nie mamy 
ekologicznych sukcesów i jak naj-
szybciej powinniśmy to zmienić, 
aby wskaźniki zaczęły zmieniać 
wartości w tą dobrą stronę. Do 
wyliczenia daty długu są niezbęd-
ne wskaźniki. Oto one:
- Pojemność siedliskowa, infor-
mująca nas o tym, jak duża po-
pulacja może zamieszkiwać dany 
obszar bez naruszenia jego rów-
nowagi ekologicznej,

- Materiał Intensity Per Service 
Unit (MIPS), mówiący o ilości uży-
tych materiałów w ciągu produk-
cji w przeliczeniu na cykl pracy 
urządzenia,
- Ekological Rucksack (bagaż 
ekologiczny) oznaczający ca-
łość zużytych zasobów podczas 
procesu produkcji. Takim przy-
kładem może być 1 kilogram 
wołowiny, na produkcję którego 
zużywa się 15 000 litrów wody, 
1 kg chleba - 1 600 litrów, para 
dżinsów - 11 000 litrów,
- Analiza Cyklu Życia Produktu, to 
wskaźnik mówiący jakie skutki na 
środowisko wywiera produkcja 
i eksploatacja danego produktu, 
- Ślad ekologiczny, czyli zapotrze-
bowanie człowieka na naturalne 
zasoby planety. Wysokość śladu 
ekologicznego zależy od stylu ży-
cia i rodzaju konsumpcjonizmu 
prezentowanego przez każdego 
z nas.
- Jest jeszcze wskaźnik 4, mówią-
cy o efektywności użytkowania 
zasobów, tak by produkcja była 
dwukrotnie wyższa, a zużycie su-
rowców o 50% niższe.
- I wskaźnik 10, informujący 
o  tym, że do zrównoważonego 
rozwoju przez następne 25-50 
lat, konieczne jest dziesięciokrot-
ne obniżenie eksploatacji zaso-
bów ziemi. 
 W dużym skrócie można po-
wiedzieć, że Światowy Dzień Dłu-
gu Ekologicznego jest obliczany 
przez podzielenie zdolności bio-
logicznej, którą Ziemia jest w sta-
nie wytworzyć w danym roku, 
przez ślad ekologiczny jaki gene-
ruje ludzkość w ciągu tego roku 
i pomnożenie przez 365, czyli licz-
bę dni w roku.
 Wraz z bogaceniem się społe-
czeństwa dług ekologiczny ludz-
kości dalej będzie rósł. To nie 
napawa optymizmem na kolejne 
dekady i następne pokolenia. 
Zróbmy wszystko, aby Dzień Dłu-
gu Ekologicznego z roku na rok 
zbliżał się ku końcówce roku. To 
jest nasz obowiązek w stosunku 
do matki Ziemi i kolejnych użyt-
kowników, którzy po nas będą 
gościć.
 Każda drobna czynność po-
jedynczego człowieka, przybliża 
nas do zrównoważonego rozwo-
ju. Presja na polityków, na kor-
poracje jest bardzo ważna i  ko-
nieczna, bo to oni kreują plany na 
szeroką skalę. Czas ucieka. Nie 
oglądajmy się na innych, wyko-
najmy pierwszy krok, dyscyplinu-
jąc siebie. Rozpocznijmy zdrowy 
dialog z  naszą kochaną planetą 
mając na uwadze, że drugiej ta-
kiej do tej pory nie odkryto. Weź-
my się w garść i sprawmy, aby za 
rok Dzień Długu Ekologicznego 
wypadł jak najpóźniej. 

Barbara Lipieta

Dzień Długu Ekologicznego
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