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Warszawa walczyła o swoją 
wolność i honor 73 lata temu 
w Powstaniu Warszawskim  
- jednym z najważniejszych dla 
Polaków doświadczeń histo-
rycznych. Po prawie pięciu la-
tach niemieckiej i radzieckiej 
okupacji, naznaczonych cier-
pieniem, zbrodniami, łapanka-
mi i głodem, Polacy upomnieli 
się o swoją ojczyznę. Trwające 
63 dni walki przyniosły dzie-
siątki tysięcy ofiar wśród pow-
stańców i jeszcze liczniejsze 
ofiary wśród ludności cywilnej 
stolicy. Po zdławieniu powsta-
nia Niemcy okrutnie obeszli się 
z warszawiakami. Ci, którzy 
przeżyli, trafili do obozów. 
Równie barabrzyńsko okupant 
potraktował stolicę - rozmyśl-
nie burzono i palono ocalałe 
budynki. 

- Wiernie pokazał te drama-
tyczne sceny Roman Polański 
w swym wybitnym, oskaro- 
wym filmie pod tytułem „Pia-
nista” - mówi Małgorzata 
Jaskólska, polonistka w Szkole 
Podstawowej nr 31 na  
Rubinkowie II. - W ciągu kilku 
tygodni wielkie, liczące prawie 
milion mieszkańców miasto za-
mieniło się w gruzowisko. War-
szawę zatopiono we krwi i do-
bito po kapitulacji. Polakom na-
kazano później milczenie 
o powstaniu i jego żołnierzach. 

Dzieje bohaterskiego miasta 
oraz jego powstańców potoczy-
ły się jednak inaczej. Pamięć 
przetrwała, także podziw dla 

ofiary uczestników walk, ich 
heroizmu i miłości do swego 
miasta oraz ojczyzny. Od 1994 
roku każdego 1 sierpnia spoty-
kają się na warszawskich Po-
wązkach przy mogiłach pow-
stańców ich towarzysze broni. 
Jest ich coraz mniej. 

- By oddać hołd, tym już nie-
licznym, uczniowie klas II gim-

nazjum oraz ich rodzice wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji 
społecznej „BohaterON - włącz 
historię” - kontynuuje Małgo-
rzata Jaskólska. - Złożyli po-
dziękowanie walczącym 
w Powstaniu Warszawskim. 
Znaleźli ich na liście, stworzo-
nej przez organizatorów. Zapo-
znali się z życiorysami oraz hi-
storią 63 dni powstania, zapisa-
ną na kartkach z kalendarza, 
zdobiących szkolną wystawę 
edukacyjną „Walcząca Warsza-
wa”. 

Jako jedna z pierwszych 
osób kartkę wysłała Patrycja 
Chwal, która bardzo zaintere-
sowała się akcją. Zrobiła to 
wraz z mamą. 

- Wysłałem tekst do bohate-
rów tradycyjnie i mailowo - po-
wiedział Tomasz Sosiński. - Po-
dzieliłem się w szkole z innymi 
uczniami kartkami, które przy-
niosłem z uroczystości doty-
czących powstania. Brałem 
w nich udział z rodzicami. 

- Uczestnicy akcji, oddając 
cześć powstańcom, zapewnili 
ich o swojej pamięci. Dziękuje-
my uczniom i ich rodzicom 
za wrażliwość społeczną - do-
daje nauczycielka SP nr 31.¹

Akcja w Szkole Podsta-
wowej nr 31 umożliwiła 
rubinkowskiej młodzie-
ży oddanie hołdu boha-
terom walczącej Warsza-
wy roku 1944.
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UCZNIOWIE z zaciekawieniem OGLĄDALI WYSTAWĘ poświęconą Powstaniu Warszawskiemu

Tuż po powrocie z Sarasoty 
w USA, gdzie wystąpiła z sukce-
sem w Mistrzostwach Świata, 
wychowanka także toruńskiej 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go, a dziś zawodniczka AZS-u 
UMK, pojawiła się na Przystani 
AZS-u – zmęczona, ale szczęśli-
wa. Katarzyna Zillmann zdoby-
ła srebrny medal w czwórce po-
dwójnej, a Mirosław Ziętarski, 
także srebro, w dwójce podwój-
nej. - Gratuluję wspaniałych wy-
stępów w tak ważnej imprezie 
sportowej, jaką są Mistrzostwa 
Świata - powiedział prezydent 
Michał Zaleski - Wszyscy jeste-
śmy dumni z Waszych osiąg-
nięć, które są potwierdzeniem 
tego, że nasze miasto wychowu-
je świetnych sportowców. 

Medalowe wyniki mieszkań-
ców naszego miasta prezydent 
wyróżnił nagrodami pieniężny-
mi. Podczas spotkania na przy-
stani był czas na rozmowy i re-
fleksje. - Wicemistrzostwo świa-
ta dla czwórki podwójnej kobiet 
to historyczny wynik. Pomimo 
lekkiego niedosytu, jestem 
dumna z tego, co udało nam się 
zrobić w Sarasocie. Ten bieg mo-
że mi się śnić nocami, szczegól-
nie jego finisz, kiedy wyprzedzi-
ły nas Holenderki. Ale to 
wspomnienie będzie mi dawa-
ło większego kopa do dalszych 
treningów - tak podsumowała 
swój start Katarzyna Zillmann. 

Srebrna medalistka już 
od najmłodszych lat wykazy-
wała talent, co wspominają: Ire-
na Stachera i Jacek Wiński, nau-
czyciele wychowania fizyczne-
go w SP 16 na Rubinkowie.¹ 

AGNIESZKA GRĄDZKA-WADYCH

KRÓTKO
Dla rodziców 
zmarłych dzieci 
W Dzień Dziecka Utraconego, 
niedzielę (15 bm.) w kościele 
pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Grębocinie o godz. 
13.30 odbędzie się msza św. 
w intencji rodziców, którzy 
utracili swoje dzieci. W świą-
tyni tej znajdują się relikwie 
św. Zelii i Ludwika Martin, ro-
dziców św. Teresy, którzy 
przeżyli w swoim życiu utratę 
4 dzieci. Następnie w salce pa-
rafialnej odbędzie się dla zain-
teresowanych osób spotkanie. 
AGW

Nasza srebrna 
mistrzyni ma 
lekki niedosyt
Katarzyna Zillmann - absol-
wentka Szkoły Podstawowej 
nr 16 na Rubinkowie II, teraz 
zawodniczka AZS UMK, zosta-
ła srebrną medalistką Mi-
strzostw Świata Seniorów 
w wioślarstwie w USA.

Kartki do powstańców wysyłali pocztą 
tradycyjną oraz elektroniczną

73 
lata temu 

1 sierpnia wybuchło Powstanie 
Warszawskie, które trwało  

63 dni

Co napisałabyś/napisałbyś lub 
zapytała/zapytał na kartce 

do powstańca warszawskiego?  
rubinkowo.nowosci.com.pl

„Rubinkowo - Skarpa” 
bezpłatny dodatek 
do „Nowości Toruńskich” 
Dziennikarze - kontakt: 

Agnieszka Wadych  
a.gradzka-wadych@ 
nowosci.com.pl 

Jarosław Wadych  
j.wadych@nowosci.com.pl

O NAS

Konkurs promuje bezpieczną jazdę rowerem

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach tema-
tycznych: „Mama, tata, ja i ro-
wer” dla osób do 16. roku życia 
i „Świecimy przykładem” dla 
autorów zdjęć w wieku ponad 
16 lat. 

- W pierwszej kategorii 
na fotografii musi znajdować 
się co najmniej jedna osoba do-

rosła i jedno dziecko - mówi Ja-
rosław Paralusz, rzecznik pra-
sowy Straży Miejskiej w Toru-
niu. - Tematem jest rodzinna 
wycieczka rowerowa. Zdjęcie 
powinno uwzględniać nastę-
pujące elementy: bezpieczne 
miejsce do jazdy rowerem 
w Toruniu, prawidłowo wypo-
sażony rower, postać widocz-
nego oraz bezpiecznego cykli-
sty.  

Tematem zdjęć w drugiej 
kategorii jest rower lub rowery 
wyposażone w światła odbla-
skowe. Wymagane jest dostar-
czenie dwóch fotografii: wyko-
nanej w dzień i porze nocnej. 

- Na laureatów czekają rowe-
ry, nawigacja GPS, kamera spor-
towa oraz wiele innych atrak-
cyjnych nagród - dodaje Jaro-
sław Paralusz. 

Prace konkursowe do 5 listo-
pada 2017 r. można składać oso-
biście lub za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej pod adre-
sem siedziby Straży Miejskiej 
przy ul. Grudziądzkiej 157 lub 
mailowo (profilaktyka@strazm
iejska.torun.pl). 

Konkurs przygotowany jest 
przez Urząd Miasta, Komendę 
Miejską Policji i Straż Miejską. 
Akcję wspiera SM „Na Skarpie”. 
AGNIESZKA GRĄDZKA-WADYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Na Skarpie” w imieniu orga-
nizatorów akcji „Bezpieczne 2 
kółka” zaprasza dorosłych 
i dzieci do udziału w konkur-
sie fotograficznym. Do wygra-
nia są atrakcyjne nagrody.
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Na Rubinkowie i Skarpie można skorzystać ze stacji Toruńskiego Roweru 
Miejskiego. Taka baza znajduje się, m.in. PRZY UL. RYDYGIERA

LUDZIE

Promuje  
cywilizację życia 

Paweł Dalasiński mieszka z żoną 
i dziećmi na Rubinkowie II. 
Jest doktorem fizyki. Pracuje 
w toruńskim biurze badaw-
czym Canon Ophthalmic 
Technologies Sp. z o. o. w sie-
dzibie Instytutu Fizyki UMK. 
Zajmuje się opracowywaniem 
rozwiązań do urządzeń me-
dycznych w diagnostyce cho-
rób oczu. Za bardzo ważną war-
tość w swoim życiu uważa ro-
dzinę. - Staram się być dobrym 
mężem i ojcem - mówi. - Rela-
cje w rodzinie buduję w opar-
ciu o wiarę katolicką, w której 
ojcostwo i macierzyństwo wią-
żą się z odpowiedzialnoś-
cią. Jestem wolontariuszem 
w Fundacji Życie i Rodzina. 
Staram się poświęcać trochę 
czasu na promowanie ogólnie 
pojętej cywilizacji życia, o któ-
rej mówił Jan Paweł II. Jednym 
z elementów tego jest uczest-
nictwo w akcjach dla ochrony 
ludzkiego życia, jak np. zbiera-
nie podpisów pod społecznym 
projektem ustawy o ochronie 
życia. W sobotę zamierzam 
wziąć udział w kontrmanife- 
stacji wobec planowanego 
w Toruniu „marszu równości” 
środowisk LGBT.¹          JAW 
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