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Rano
aktywnie po zdrowym 
śniadaniu

w @szkole, w pracy, na stadionie 

autobusem i z historią przy kawie 

Przed południem
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tywne zadania w pracy lub szkole. Odkryjemy 
więc, jakie elektroniczne nowości zawitają 
do starachowickich szkolnych klas oraz jakie 
prace zostały zaplanowane na stadionie miej-
skim. 
Przyda się oczywiście chwila wytchnienia. 
Tej dostarczy podróż Władysława Wagnera, 
który wciąż nas inspiruje do wielkiej przygody. 
Obiad też zjemy w przeszłości, przypominając 
sobie smaki dzieciństwa i młodości. Z powro-
tem na ziemię i do rzeczywistości ściągnie nas 
deser – z czereśniami. Przewidujemy również 
czas na awarie, ale tylko takie zaplanowane, 
do których można się dobrze przygotować. 
Do domu wracamy nowym autobusem, żeby 
nie być na bakier z  ekologią. Obyśmy tylko 
zdążyli w sam raz na złotą godzinę, podczas 

Pobudka. Potem bywa różnie – nierówna 
walka z  poranną codziennością lub natych-
miastowa gotowość do działania. Gdzie 
szukać energii? W  czerwcu sprawdzamy, czy 
może jej dostarczyć miasto. Zapraszamy więc 
na dzień pełen wrażeń!
Zaczniemy od przeglądu kilku aktywności na 
rozruszanie ciała i  pobudzenie ducha. Dalej 
czeka najważniejszy posiłek dnia, czyli pożyw-
ne śniadanie, tym razem w opcji bezmięsnej. 
Po nim powinniśmy być gotowi na produk-
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której dzieje się magia w fotografi i. Zostawia-
my sobie też czas na pasję, na przykład taniec 
zamieniający fi zyczne zmęczenie w  wybuch 
endorfi n – tym bardziej, że łączymy go z jubi-
leuszowym świętowaniem. Do popołudniowej 
kawy natomiast poczytamy wstęp do biografi i 
pewnego miasta nad Kamienną.
Czy to już koniec? Czas na zasłużony odpo-
czynek? Tylko po zaktualizowaniu kalendarzy 
zgodnie z rozkładem czerwcowych imprez, bo 
dużo się będzie działo! 
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tach. Okazuje się bowiem, że czasu do wyj-
ścia z domu coraz mniej, a lista zadań do 
wykonania wciąż jest długa. Rozpoczyna 
się prawdziwy wyścig aktywności sporto-
wych. Zamiast porannych biegów zalicza-
my podbiegi na trasie szafa – przedpokój. 
W  miejsce kojącej jogi nerwowe spoglą-
danie na zegarek i kosmetyczne poprawki 
wizerunku. Myśląc o ćwiczących na siłow-
ni, rozkładamy deskę do prasowania, wy-
ciągamy żelazko i  energicznymi ruchami 
godnymi treningów najlepszych staracho-
wickich trójboistów siłowych rozpoczyna-
my walkę z odmawiającymi posłuszeństwa 
sukienkami i koszulami. 
Po kilku chwilach relaksującej muzyki pły-
nącej z ulubionej rozgłośni radiowej odpły-
wamy gdzieś daleko, aż nagle nasz spokój 
przerywa sygnał kolejnego serwisu infor-
macyjnego, który znów oznacza walkę 
ze spóźnieniem. Po porannych aktywno-
ściach sportowych pora ruszyć w podróż, 
zwaną historią dnia codziennego.

Monika Tyczyńska – pracownik 
samorządowy, absolwentka UE 
w  Krakowie i  SGGW w  Warszawie, 

zaangażowana w  realizację Staracho-
wickiego Programu Rozwoju Lokalnego. 
Miłośniczka podróży i  kuchni włoskiej. 
Kocha taniec, spełnia się, projektując 
wnętrza, odpoczywa, prowadząc samo-
chód. Optymistka mknąca po autostra-
dzie wyzwań.

Dla wielu osób godzina 5.30 i sygnał 
pobudki oznaczają rozpoczęcie 
dnia, który niejednokrotnie stawia 
przed nami wiele wyzwań. Ale 
zanim przejdziemy do codzien-

nych obowiązków, czeka nas najważniejsze: 
wstać z  łóżka. Tak rozpoczyna się dzień pełen 
aktywności. Poranek to podobno idealna pora 
na sport. Podobno, bo cechą charakterystyczną 
poranka jest to, że trwa niezwykle krótko. Jak tu 
pogodzić wczesne wstawanie z dodatkową ak-
tywnością, która ma wydobyć moc endorfi n 
i siłę na cały dzień?

5.30 

Każdy wybiera więc inną formę aktywności. 
Zależnie od czasu i ogólnej motywacji. Co bar-
dziej zdeterminowani zdążą pojechać na basen 
i  przepłynąć kilka długości torów pływackich, 
inni założą strój sportowy i wybiegną na osie-
dlowy rekonesans. Tam, po odpaleniu aplika-
cji, przetruchtają swoją ulubioną ścieżkę lub 
w szybkim tempie zaliczą kilometry równe dy-
stansowi Manii Biegania. Zmęczeni powrócą do 
domów i  za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych poinformują cały świat, że właśnie 
dokonali niezwykłej rzeczy. Tak przecież odbio-
rą ten wynik osoby, które w tym momencie wy-
łączyły po raz trzeci budzik i podjęły decyzję, że 
żarty się skończyły, trzeba wstawać z łóżka.
A nadchodzi przecież chwila mimo wszystko ry-
zykownej aktywności – trzeba dopilnować, aby 
przez przypadek nie wstać ze swojego posłania 

lewą nogą, bo wtedy cały plan dnia runie. Po 
„prawonożnym sukcesie” przychodzi czas roz-
ciągnięcia ciała i myślenia o tych, którzy zalicza-
ją właśnie poranny trening na siłowni. Bieżnia, 
ciężary, joga czy fi tness kontra ziewanie w do-
mowych pieleszach. Dokonywanie tych trud-
nych wyborów zostawiam już Państwu.

6.15 

Jakie mamy inne działania na porannej liście? 
Może spacer? Taki bezinteresowny, dla złapa-
nia tylko kilku haustów świeżego powietrza, 
wydaje się być nie na miejscu. Ten połączony 
z  zakupem świeżych bułek jest już znacznie 
praktyczniejszy. Natomiast Ci, którzy o pieczy-
wie pomyśleli dzień wcześniej, ruszają w podróż 
do łazienek i kuchni. Tam oddają się swoim ak-
tywnościom ruchowym. Prysznic, energiczne 
mycie zębów, zaparzanie kawy, przygotowywa-
nie śniadania, pakowanie kanapek dzieciom do 
szkoły – to dopiero inicjatywy godne najlepsze-
go gospodarza. 
Część osób w tym czasie może wracać ze spa-
ceru z czworonożnym przyjacielem czy budzić 
dzieci, których nie zbudził żaden z  trzech dłu-
gich dźwięków pobudki w telefonie. Ale skoro 
ustawiamy relaksującą muzykę z  leśnych 
ścieżek wzbogaconą śpiewem ptaków, to nie 
można spodziewać się cudów.

6.45

Na cud liczymy za to w  kolejnych minu-

JAK DOBRZE WSTAĆ 
SKORO ŚWIT

Trochę sportu czy walka z czasem? Monika Tyczyńska pisze felieton
o bardziej lub mniej energicznych sposobach na rozpoczęcie dnia

-Magdal� a Pawlowska
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ENERGIA OD 
SAMEGO RANA

Śniadanie to najważniejszy posiłek. Dodaje nam sił 
i energii, a jeśli do tego wszystkiego jest pyszny, to także 
pozytywnie nastraja na cały dzień, dlatego Katarzyna 
Wzorek przygotowała kilka odżywczych propozycji

Żeby śniadanie odpowiednio nas 
nasyciło, nie musi zawierać 
w  sobie mięsa. Warto jednak 
pamiętać o kilku aspektach do-
brego komponowania posiłku. 

Około połowę porcji powinny stanowić 
warzywa i owoce, z naciskiem na warzy-
wa, ponieważ zawierają mniej cukru, 
a więcej błonnika. 

Kto z nas jednak nie ma czasem ochoty na śnia-
danie na słodko, do którego owoce nadają się 
idealnie? W przypadku mojej słodkiej propozycji 
będziecie podwójnie usprawiedliwieni, bo ra-
barbar to wbrew powszechnemu przekonaniu 
warzywo! Do śniadania powinniśmy także do-
bierać wartościowe białko, które w wersji wege-
tariańskiej mogą stanowić jajka, nabiał, tofu czy 
strączki. Całość dobrze jest uzupełnić o  pełno-
wartościowe węglowodany, czyli pieczywo lub 
mąki pełnoziarniste oraz zdrowe tłuszcze. Taki 
miks da energetyczny impuls ciału, by móc stawić 
czoła wyzwaniom zabieganego dnia. Sprawdźcie 
moje pomysły na pyszne, bezmięsne śniadania. 

Botwinkowa szakszuka

Cena: ok. 15 zł 
Czas przygotowania: ok. 30 min
Składniki na 2 porcje: 
• 1 pęczek botwinki 
• 300 g pomidorów 
• 2 jajka 
• 2-4 kromki chleba 
• 2 łyżki oliwy 
• 1 łyżka masła 
• 2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz, ostra wędzona papryka, kumin (kmin 
rzymski)
Przygotowanie: 
Botwinę dokładnie umyj i osusz. Odetnij buracz-
ki, obierz je i pokrój w drobne kawałki. Następnie 
posiekaj łodyżki botwiny. 
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Na patelni rozgrzej oliwę i masło i wrzuć przygo-
towane warzywa. Smaż je ok. 10 min, aż buraczki 
zaczną mięknąć.
Obierz czosnek i  przeciśnij go przez praskę na 
patelnię. Przesmaż wszystko razem do momen-
tu, kiedy czosnek zacznie aromatycznie pachnieć.
Pomidory umyj, możesz je obrać, jeśli tak wolisz, 
i  pokrój w  centymetrową kostkę, a  następnie 
dorzuć na patelnię. Smaż całość, aż pomidory 
zaczną się rozpadać.
Posiekaj liście botwiny i  duś w  pomidorach, aż 
zwiotczeją.
Dodaj przyprawy: po ½ łyżeczki soli i pieprzu oraz 
po szczypcie wędzonej ostrej papryki i  kuminu. 
Wymieszaj i spróbuj – w razie potrzeby dopraw 
dodatkowo według uznania.
W warzywach zrób dwa zagłębienia i wbij do nich 
jajka. Posól je delikatnie po wierzchu, przykryj pa-
telnię pokrywką i duś ok. 3-4 minuty. Białka po-
winny być ścięte, a żółtka nadal płynne.
Danie podawaj ze świeżym lub stostowanym pie-
czywem.

Rabarbarowe racuszki

Cena: ok. 20 zł 
Czas przygotowania: ok. 30 min
Składniki na 2 porcje: 
• 500 g rabarbaru 
• 1 szklanka orkiszowej mąki pełnoziarnistej 
• 1 dojrzały banan 
• 200 g śmietany kokosowej 18% 

Kasia Wzorek – staracho-
wiczanka, autorka bloga 
„Wzorowe Smaki”. Gotowa-
nie jest jedną z  jej najwięk-
szych pasji. Poza kuchnią 
lubi ogrodnictwo, książki

                             i gry komputerowe.

• 3 łyżki oliwy 
• 1 cytryna 
• 100 g + 2 łyżki masła 
• 2 łyżki octu 
• sól, pieprz
Przygotowanie: 
W średnim garnku wstaw wodę na jajka.
Szparagi umyj, osusz i odłam twarde końcówki. 
Jeśli są grube, to przekrój je wzdłuż na pół. Roz-
grzej 2 łyżki masła i wrzuć na nie szparagi. Posól 
i posyp odrobiną skórki otartej z cytryny. Smaż, 
aż szparagi lekko zmiękną, ale nadal pozostaną 
jędrne. 
Rozpuść 100 g masła. Wybij żółtka z dwóch jajek, 
dodaj do nich 2 łyżki soku z cytryny i pozostałą 
skórkę oraz szczyptę soli i pieprzu. Miskę z żółtka-
mi ustaw w  kąpieli wodnej i  ubijaj je na parze 
ręcznie trzepaczką albo blenderem z końcówką 
do ubijania. Gdy żółtka pojaśnieją i  zgęstnieją, 
dodawaj masło cienką strużką, cały czas ubija-
jąc. Po dodaniu masła spróbuj i w razie potrzeby 
dopraw solą i pieprzem. 
Kromki chleba posmaruj oliwą i zgrilluj na chrup-
ko.
Kiedy woda w garnku zawrze, wlej do niej ocet. 
Jajka gotuj pojedynczo – jajko wybij do fi liżanki, 
zrób łyżką w wodzie wir i wlej jajko w jego środek 
szybkim i zdecydowanym ruchem. Zostaw je na 
małym ogniu przez 3 minuty. 
W czasie gotowania jajek na pieczywie ułóż szpa-
ragi. Gotowe jajka wyłóż na szparagi i całego tosta 
polej przygotowanym sosem.
PS. Jeśli na sosie zdąży się zrobić delikatny kożu-
szek, to nic wielkiego – przemieszaj go jeszcze raz 
trzepaczką przed polaniem tostów.
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• 3 i ½ łyżki miodu lub syropu z agawy 
• 1/3 szklanki wody gazowanej 
• ½ łyżeczki cynamonu 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 2 garści świeżych owoców, np. borówki, maliny, 
truskawki 
• olej kokosowy do smażenia
Przygotowanie: 
Rabarbar umyj, obierz i pokrój w małe kawałki. 
Na patelni rozgrzej 3 łyżki miodu lub syropu 
z  agawy i  wrzuć przygotowany rabarbar. Duś 
go przez kilka minut, aż lekko zmięknie, ale nie 
będzie się rozpadał. Przełóż go na sito i odstaw do 
przestygnięcia, a zebrany syrop zostaw do ciasta. 
Banana rozgnieć widelcem na papkę, dodaj 
mąkę, 100 g śmietany, proszek do pieczenia 
i syrop z duszonego rabarbaru. Wymieszaj, żeby 
ciasto nie miało grudek. Następnie wlej wodę 
gazowaną i  delikatnie wymieszaj. Ciasto powin-
no mieć konsystencję gęstej śmietany. Dołóż do 
niego 2/3 rabarbaru i  jeszcze raz delikatnie wy-
mieszaj. 
Na patelni rozgrzewaj po 1 łyżeczce oleju ko-
kosowego na partię racuszków. Kiedy olej się 
rozgrzeje, wykładaj łyżką porcję ciasta i  smaż 
z dwóch stron na średnim ogniu do zrumienie-
nia. Placuszki są bardzo delikatne – uważaj przy 
przekręcaniu.
Pozostałą śmietanę wymieszaj z  ½ łyżki miodu 
i cynamonem. Owoce opłucz i osusz.
Gotowe placuszki wyłóż na talerze, polej śmieta-
ną i posyp pozostałym rabarbarem i innymi owo-
cami.

Tost ze szparagami, jajkiem w  koszulce 
i sosem holenderskim

Cena: ok. 20 zł 
Czas przygotowania: ok. 50 min
Składniki na 2 porcje: 
• 2 duże i grube kromki chleba (najlepiej z mąki 
pełnoziarnistej) 
• 4 jajka 
• 1 pęczek zielonych szparagów 

fot. unsplash
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możliwość sprawdzenia jadłospisu, 
dostęp do informacji o wydarzeniach 
w  przedszkolu, prosty sposób zgła-
szania nieobecności, bieżącą kon-
trolę należności i  rozliczeń, a  także 
e-płatności. Tutaj także przewidziano 
przeznaczoną dla rodziców aplikację 
na telefon.
Realizacja projektu pozwoli miesz-
kańcom Starachowic na pełne korzy-
stanie z  nowoczesnych rozwiązań, 
także w  zakresie edukacji ich dzieci 
i umożliwi sprawny kontakt z placów-
ką niemal bez wychodzenia z  domu. 
Choć oczywiście bezpośredniej roz-
mowy z nauczycielem lub wychowaw-
cą nic nie zastąpi, to e-rozwiązania 
z  pewnością ułatwią dopięcie wielu 
organizacyjnych i formalnych kwestii.

Pionierzy na skalę ogólnopolską

– Edukacja to ważne zadanie miasta. 
Bardzo zależy nam, by nie tylko stale 
poprawiać infrastrukturę naszych 
szkół i  przedszkoli, lecz także wypo-
sażać je w  nowoczesne rozwiązania. 
Obecnie intensywnie pracujemy nad 
udogodnieniami, które zapewnią 
wysoką jakość zarządzania placów-
kami oraz bieżący i szybki kontakt ro-
dziców z dyrekcją oraz nauczycielami. 
Jestem przekonany, że w szczególno-
ści dziennik elektroniczny będzie dla 
nich narzędziem codziennego użytku 
– podkreśla Prezydent Miasta Marek 
Materek.
A warto dodać, że wdrażane e-usługi 
obejmą nie tylko oświatę. Dzięki nim 
mieszkańcy bez wychodzenia z domu 
będą mogli załatwiać swoje sprawy 
przez internet, m.in. składać dekla-

W akacje to czas za-
służonego relak-
su dla uczniów, 
stale poszerza-
jących wiedzę 

i umiejętności, oraz pedagogów, 
którzy każdego dnia wkładają 
wiele zaangażowania w  rozwój 
swoich podopiecznych. By po-
stępy w  nauce były jeszcze 
lepiej widoczne, potrzebna jest 
dobra organizacja placówek 
oświatowych. W  tym z  pewno-
ścią pomogą rozwiązania, które 
już niebawem zafunkcjonują 
w naszych szkołach i przedszko-
lach.

A  te wiążą się z  projektem pod 
nazwą: „Zwiększenie dostępności 
e-usług dla miasta Starachowice”, 
który współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, VII Oś Priorytetowa: Sprawne 
usługi publiczne Działanie 7.1: Rozwój 
e-społeczeństwa. 
Nazwa, jak zwykle przy okazji takich 
zadań, dosyć skomplikowana, ale 
kryją się za nią w  pełni zrozumiałe 
i bardzo potrzebne mechanizmy.
Projekt zakłada kompleksowe dostar-
czenie informatycznych systemów 
dziedzinowych do Urzędu Miasta 
i  wszystkich jego jednostek organi-
zacyjnych, w tym do starachowickich 
szkół i  przedszkoli. W  konsekwen-
cji przyczyni się on do zwiększenia 
efektywności działania, przy takim 
samym lub mniejszym nakładzie 
pracy pracowników tych jednostek.

racje podatkowe, sprawdzać stany 
płatności podatków lokalnych, rezer-
wować terminy w halach sportowych 
czy zapisywać się na kursy i  wyda-
rzenia organizowane przez jednost-
ki gminne, np. Park Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji czy Miej-
ską Bibliotekę Publiczną. 
Wachlarz usług będzie szeroki. Pro-
jekt sprawi, że miejskie jednostki 
i urząd zostaną wyposażone w nowo-
czesne i dobre technologie. – To jest 
wejście na wyższy poziom admini-
stracji, w którym myślę, że będziemy 
pionierami na skalę ogólnopolską, 
dzięki czemu będziemy mogli prze-
trzeć szlak dla innych samorządów – 
dodaje Prezydent Marek Materek.

Wszystko w jednym miejscu

W ramach projektu stworzony zosta-
nie portal, w  którym będą dostęp-
ne wszystkie usługi wdrożone przy 
okazji tego zadania. Z  jednego miej-
sca będziemy mogli bez problemu 
przejść do konkretnej sprawy.
Warto dodać, że to zadanie Gmina 
Starachowice realizuje od 2018 roku. 
W  tym czasie wykonano już między 
innymi audyt systemów teleinforma-
tycznych funkcjonujących w  gmin-
nych jednostkach organizacyjnych 
i  w  urzędzie oraz wybudowano 
główną serwerownię, czyli ośrodek 
przetwarzania danych – podstawowy 
i zapasowy.
Serwerownia to obiekt o  powierzch-
ni 144  metrów kwadratowych, gwa-
rantujący niezawodne i  bezawaryjne 
działanie wszystkich systemów tele-
informatycznych miasta. Są to m.in.: 
informatyczne programy do obsługi 
finansowej, informatyczne programy 
oświatowe i systemy, które będą two-
rzone w celu realizacji usług elektro-
nicznych dla mieszkańców Staracho-
wic. W  serwerowni przechowywane 
będą wszystkie dane zgromadzone 
w placówkach podległych. 
Pojawią się także ułatwienia dla osób 
z  niepełnosprawnościami. Elemen-
tem nowopowstałych e-usług będzie 
system Telefonii VOIP, który będzie 
służył również osobom niewidomym 
i słabowidzącym.

Dziennik elektroniczny

W  obszarze oświaty zostaną wdro-
żone programy do zarządzania pla-
cówkami oświatowymi. Dotyczą 
one przede wszystkim organizacji 
placówki i  jej budżetu, prowadze-
nia biblioteki czy sekretariatu. To co 
najbardziej ucieszy rodziców i  na-
uczycieli, to z  pewnością dziennik 
elektroniczny. Jego funkcjonalność 
pozwoli na swobodną komunikację 
na linii szkoła-rodzic, dostęp do ocen 
ucznia, planu lekcji czy nieobecności. 
Co ważne, będzie to możliwe również 
za pomocą aplikacji na telefony ko-
mórkowe. 
Ponadto, szkoły będą korzystać 
z  systemu do zarządzania stołów-
kami. Zapewni on sprawny kontakt 
z  rodzicami, którzy w  swoim panelu 
uzyskają bieżące informacje o należ-
nościach, jadłospisie oraz przeczytają 
komunikaty o zmianach w organizacji 
pracy placówki. Dostępne będą rów-
nież płatności on-line, dzięki czemu 
system rozliczania zostanie maksy-
malnie uproszczony.

Nieobecności i należności

Dla przedszkoli miejskich przewidzia-
ne zostało kompleksowe rozwiąza-
nie wspomagające organizację pracy 
tych placówek w  zakresie rejestro-
wania obecności i  rozliczania czasu 
pobytu dziecka w  przedszkolu, nali-
czania opłat za żywienie oraz za zaję-
cia dodatkowe. 
Moduł dla rodzica ułatwi spraw-
ną komunikację pomiędzy rodzi-
cem a  przedszkolem, m.in. poprzez 

OCENA ZE SPRAWDZIANU? 
SPRAWDZĘ W SIECI

Jeszcze tylko kilkanaście dni i... wakacje! Dwumiesięczny odpoczynek dla uczniów 
nie oznacza jednak, że w szkołach i przedszkolach nic przez ten czas nie będzie 
się działo. O innowacjach, które z pewnością zainteresują starachowickich ro-
dziców, pisze Tomasz Porębski

fot. pixabay



W kompleksie przy ul. Szkolnej gotowe jest już pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, obecnie trwa budowa zaplecza sportowego, a wkrótce ogromnej modernizacji doczeka się stadion,  który służy na co dzień piłkarzom i lekkoatletom
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cieszę się, że uzyskane dofi nansowanie 
pozwoli na realizację tej inwestycji – pod-
kreśla Prezydent Miasta Marek Materek.
A zmieni się tam naprawdę dużo. Rozbu-
dowa i przebudowa Stadionu Miejskiego 
w  Starachowicach obejmuje m.in. bież-
nie (okrężną i  prostą), boisko trawiaste, 
skocznie, rzutnie, wyposażenie lekkoatle-
tyczne czy uzbrojenie w niezbędną infra-
strukturę techniczną.
To nie wszystko, bo projekt zakłada także 
budowę i przebudowę trybun oraz zada-
szenia części trybun stadionu, montaż 
pawilonu dla obserwatorów, komenta-
torów, spikerów, montaż pawilonów sa-

nitarnych, oświetlenie pawilonów, trybun 
i ciągów komunikacyjnych prowadzących 
do trybun. Te prace uzupełnią inne in-
stalacje elektrotechniczne, m.in. nagło-
śnieniowa, powstanie ciągów komunika-
cyjnych od bramy wejściowej na stadion, 
w  tym na koronie stadionu czy odwod-
nienie obiektu wraz z  odprowadzeniem 

góry podskoczyły ceny materiałów 
budowlanych, ale wierzę, że po ogło-
szeniu postępowania uda nam się 
wybrać wykonawcę – dodaje Prezy-
dent Marek Materek.
Odwiedzając kompleks sportowy, już 
dziś możemy zobaczyć toczące się 
prace i sprzęt budowlany. Te związa-
ne są jednak z  realizowaną obecnie 
budową zaplecza sportowego.
W  nowym budynku, który zastąpi 
wysłużone pomieszczenia MOSiR, 
znajdzie się: osiem szatni z  natry-
skami dla drużyn piłkarskich, toale-
ty, szatnia trenerów z  łazienką, dwa 
pokoje dla trenerów z  łazienkami, 
dwa pokoje dla sędziów z  łazienka-
mi, sala narad o powierzchni 40 m2, 
dwa pomieszczenia biurowe dla pra-
cowników MOSiR, pomieszczenie so-
cjalne, magazyn, pomieszczenie po-
rządkowe, magazyn odzieży czystej, 
pomieszczenie na odzież brudną, 
pralnia i wymiennikownia. 
Budynek będzie zasilany z  miej-

skiej sieci ciepłowniczej, co powin-
no przełożyć się na wygenerowanie 
oszczędności na zakupie energii 
elektrycznej. 
Obiekt będzie także dostosowany 
do potrzeb osób z  niepełnospraw-
nościami – bo sport ma łączyć, a nie 
wykluczać.

Stadion Miejski w  kom-
pleksie sportowym przy 
ulicy Szkolnej zmieni się 
nie do poznania. Gmina 
Starachowice pozyskała 

20 milionów złotych z  Programu 
Inwestycji Strategicznych na roz-
budowę i  przebudowę infrastruk-
tury sportowej na terenie miasta, 
dzięki czemu obiekt zyska nowo-
czesne oblicze. Będzie to inwesty-
cja, która bez wątpienia ucieszy 
wszystkich miłośników sportu 
– zarówno zawodników, jak i kibi-
ców.

Lekkoatletyka to jedna z  najstarszych 
dyscyplin sportu, nazywana królową 
sportu, oparta na naturalnym ruchu. Jej 
nieodłączną częścią jest bieg. A  każdy, 
kto regularnie biega – zawodowo czy 
amatorsko – wie, jak ważne jest utrzyma-
nie właściwego tempa. Wiedzą też o tym 
władze miasta, dlatego Starachowicki 

wody deszczowej.

Atrakcyjny i nowoczesny

A przecież wspominając o tym wielofunk-
cyjnym stadionie, który został wybudo-
wany w latach 1956-1961, nie można za-
pomnieć o  jego innych użytkownikach. 
Chociażby piłkarzach, reprezentantach 
klubów Star Starachowice i Juventa Sta-
rachowice. Zawodnicy tego pierwszego 
zespołu w tym momencie toczą zacięty 
bój o awans do III ligi. W chwili oddania 
naszego miesięcznika do druku, nie-
znane były jeszcze ostateczne ligowe 
rozstrzygnięcia, ale wierzę, że Państwo, 
sięgając już po „Starachowice – dobry 
adres”, będą mieli powody do radości.
Dla środowiska piłkarskiego ta inwesty-
cja ma równie niebagatelne znaczenie. 
– Obiekty takie jak stadion piłkarsko-lek-
koatletyczny są dla społeczności miasta 
przestrzeniami o  znaczeniu prioryte-
towym. Wpływają w  znacznym stopniu 
na procesy budowania jakości życia 

i  poziom aktywności społecznej oraz 
tworzenie świadomości wspólnoty. Sta-
nowią fl agowy element zagospodarowa-
nia rekreacyjnego, w tym turystycznego. 
Intensywność codziennych treningów, 
realizowane szkolenia, mecze, zawody, 
eventy… One w  znacznej mierze odpo-
wiadają na pytanie: po co są remonty 

Ekspres Inwestycyjny nie zwalnia tempa. 
Wręcz przeciwnie, jest ono coraz szybsze.

Wyczekiwany stadion

Realizowane w  Starachowicach zadania 
inwestycyjne obejmują nie tylko infra-
strukturę drogową, edukacyjną czy wy-
poczynkową. Są one także związane ze 
sportem. Dotąd w  kompleksie przy ul. 
Szkolnej udało się stworzyć nowocze-
sne, pełnowymiarowe boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią. Obecnie trwa budowa 
zaplecza sportowego. Do pełni szczęścia 
brakowało tylko stadionu lekkoatletycz-

nego na miarę XXI wieku. – Teraz się to 
zmieni i jest to bardzo dobra wiadomość. 
Nasi lekkoatleci osiągają sukcesy, co rusz 
z  różnych wydarzeń sportowych w  całej 
Polsce przywożą kolejne medale. Sięgają 
po laury, mimo że mieli trudne warunki 
do trenowania tej dyscypliny. Dlatego 
w  szczególności patrząc na ich rozwój, 

i utrzymanie tego typu obiektów – pod-
kreśla Krzysztof Szczygieł, dyrektor 
Miejskiego Ośrodku Sportu i  Rekreacji 
w Starachowicach.
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy 
ul. Szkolnej (ze swymi boiskami, pływal-
nią, basenami, zapleczem), zarządzany 
przez MOSiR Starachowice, z  dobrze 
wyposażonym i  przygotowanym, atrak-
cyjnym stadionem, uzupełniany przez 
możliwości bazy sportowej II Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 3, jest dla Powiatu 
i Miasta Starachowice mocnym elemen-
tem zagospodarowania sportowego 
o wysokim potencjale użytkowym.
– Z tego powodu stałe podnoszenie pozio-
mu funkcjonalności obiektów sportowych 
jest tak istotne. Chcemy spotykać się i  ko-
rzystać z  miejsc atrakcyjnych, o  dobrym 
standardzie. Stadion wymaga gruntownej 
przebudowy i dostosowania do obowiązu-
jących wymagań i standardów. Cieszę się że 
tak potrzebna w mieście inwestycja teraz się 
urzeczywistnia – dodaje Krzysztof Szczygieł.

Zaplecze już w budowie

Przed nami ostatnia prosta do ogło-
szenia przetargu na tę inwestycję. 
– W ostatnich miesiącach przygo-
towywaliśmy niezbędną dokumen-
tację techniczną. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z  tego, jak bardzo do 

W DOBRYM TEMPIE
Gdy chcemy się poruszać lub przeżyć wielkie sportowe emocje, gdzie 
powinniśmy się udać? Oczywiście na stadion. I tu mamy świetne wieści, 
bo ten w Starachowicach już wkrótce będzie piękny i zmodernizowany
– pisze Tomasz Porębski
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Łódki na Kamiennej 

Władek Wagner od dziecka pasjonował się 
żeglarstwem. Budował łódki, które sprawdzał 
na rzece Kamiennej. Nie były one doskonałe, 
ale nie zrażał się niepowodzeniami. Jego dom 
rodzinny mieścił się przy ulicy Starachowic-
kiej, obecnie w  rejonie osiedla Wierzbowa. 
Chodził do Szkoły Powszechnej imienia Szy-
mona Konarskiego.
Urodził się w  1912 roku w  Krzyżowej Woli. 
Dokładne miejsce jego urodzenia to obecna 
ulica Południowa. Tam zamieszkiwali jego 
dziadkowie i  wujowie Bielińscy ze strony 
matki. Bardziej na południe, pod lasem, 
mieszkali dziadkowie Wagnerowie ze strony 
ojca. Dziadek Józef Wagner posiadał młyn 
zbożowy i  dwa stawy rybne. Później mają-
tek sprzedał, wyjechał z  rodziną do Rado-
mia, gdzie zmarł w 1919 roku. Jeszcze przed 
wojną ich zabudowania zniszczył pożar.
Władek był bardzo przywiązany do 
swojej małej ojczyzny. W  książce 
„Podług słońca i  gwiazd” wspominał: 
„do dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić 
bardziej przyjemnego i  interesującego 
miejsca do życia niż Lubianka”.

Gdyńskie czasy

Wagner przebywał w  Wierzbniku do piętna-
stego roku życia. W 1927 roku rodzice podjęli 
decyzję o wyjeździe do Gdyni. Ojciec Władka, 
przedsiębiorca budowlany, zaczął pracować 
przy budowie nowoczesnego portu morskie-

go. Wcześniej w  Starachowicach i  w  Skarży-
sku miał kontrakty przy budowie Zakładów 
Zbrojeniowych. Uczestniczył również z  księ-
dzem Dominikiem Ściskałą w budowie drew-
nianego kościółka, krytego gontem w parafi i 
Wszystkich Świętych w  Starachowicach (ko-

ściół uległ spaleniu). 
Po przyjeździe do Gdyni Władek zaczął naukę 
w  szkole średniej i  jednocześnie rozwijał 
swoje zainteresowania żeglarskie. Najpierw 
na kursach w Jastarni, później w szkole mor-
skiej w Gdyni, gdzie nawigacji uczył go świet-
ny w  tej dziedzinie Tadeusz Meissner, póź-
niejszy I Ofi cer na żaglowcu „Dar Pomorze”. 
Założył również morską drużynę harcerską 
imienia Jana III Sobieskiego, której został dru-
żynowym. Pewnego dnia, spacerując po plaży 
w  Gdyni, wyśledził łódź zasypaną piaskiem, 
porzuconą przez fi rmę duńską, która wcze-
śniej pogłębiała port Gdyni. Natychmiast 
z  kolegami zaczął remont, doprowadzając 
łódź do stanu używalności. 
Po zdaniu matury jako 19-latek razem z Ru-
dolfem Korniowskim, nie mającym żadnej 
wiedzy żeglarskiej, wyruszył w rejs. Pod wra-
żeniem czytanych książek wielkich żeglarzy 
Joshua Slocuma i  Alaina Gerbaulta miał 
wielką ochotę opłynąć kulę ziemską. Na 
pokładzie nie miał żadnych przyrządów na-
wigacyjnych oprócz busoli harcerskiej. Na-
wigacja polegała więc na notowaniu kursu 
i  szybkości statku, kierunku i  siły wiatru, 
szybkości i  kierunku prądu wody, wielkości 
dryfu oraz obserwacji słońca i  gwiazd. Tak 
pływali dawni żeglarze, dlatego w pewnych 
kręgach nazwano Wagnera Polskim Magel-
lanem. 

Dookoła świata 

Podczas rejsu, który trwał prawie siedem lat, 
Wagner kilka razy ocierał się o  śmierć, lecz 
dzięki determinacji przetrwał wszystko zgod-
nie z  mottem życiowym „nigdy nie mów, że 
nie można tego zrobić”.
Dramatycznie wyglądała na przykład próba do-
płynięcia do lądu przy ujściu Amazonki. Władek 
Wagner wraz z kompanem Olafem Frydsonem 
popłynęli w  stronę lądu na prymitywnie spo-
rządzonej tratwie, zostawiając Korniowskiego 
na jachcie. Okazało się, że nie był to zwykły ląd, 
lecz bagna porośnięte drzewami. Aby prze-
trwać, wzorem Tarzana urządzili sobie legowi-
sko wysoko na drzewach. Jednocześnie musieli 
walczyć z  tysiącami moskitów, które cięły, aż 
krew spływała po ciałach. W pobliżu słychać było 
odgłosy dzikich zwierząt. Sytuacja wydawała się 
beznadziejna. Po nieprzespanej nocy podjęli 
ponowną próbę zmontowania tratwy z  tego, 
co udało się ocalić. Dopłynięcie do jachtu było 
utrudnione z  uwagi na przypływy i  odpływy. 
Ponadto Korniowski nie mógł sobie poradzić 

ze sterowaniem jachtem, pomimo wskazówek 
udzielanych na migi i  krzykiem. Władek posta-
nowił zatem dopłynąć do jachtu wpław, jednak 
duże zmęczenie i płynięcie pod prąd skutkowało 
skurczami nóg i powrotem na tratwę. W końcu 
Korniowski zdołał się do nich zbliżyć. Cud, że 
z  tej wyprawy wyszli cało. Nie zachorowali na 
malarię mimo setek ukąszeń przez komary. 
Władek tłumaczył to pozytywnym działaniem 
słonej wody morskiej. Później okazało się, że 
w tych miejscach roiło się od rekinów, a przecież 
ociekający krwią Władek był łatwym kąskiem. 

Ahoj przygodo

Przygnębiające wrażenie na Wagnerze zrobił 
pobyt w Cayenne, stolicy Gujany Francuskiej. 
Znajdowała się tu kolonia karna, gdzie więź-
niowie odsiadywali długie wyroki. Szczegól-
nie surowy był pobyt na pobliskiej Diabelskiej 
Wyspie. Władysław poznał tam historię nie-
mieckiego więźnia, zbierającego rybie kości. 
Robił z  nich oryginalne ozdoby, wysyłane 
do Nowego Jorku. Za zabicie w kłótni kolegi 
został skazany na dożywocie. Odsiedział już 
dwadzieścia trzy lata, w  tym pięć na Diabel-
skiej Wyspie. Wagner nie stał długo w Cayen-
ne. Zbyt ponure było to miejsce. 
Z kolei zabawną przygodę przeżył po przypły-
nięciu do Manahiki w  Polinezji.  Mieszkańcy 
pędzili tam beztroski tryb życia, łowiąc ryby 
i  perły, wyplatając maty. Dziewczyny były 
nadzwyczaj śmiałe i  piękne, lubiły tańczyć 
w  rytm miejscowych instrumentów. Władek 
obdarowany został przez nie kwiatami i  na-
szyjnikami z  muszli. Gdy przyszła pora od-
jazdu, do załadowanej wodą i owocami łódki 
wskoczyła śliczna, młoda wyspiarka z  taką 
miną, jakby nie zamierzała opuścić stara-
chowiczanina. Sytuacja stała się niezręczna 
i zarazem śmieszna. Władek obdarował wio-
ślarzy darami dla wioski, pożegnał zasmuco-
ną dziewczynę i zawrócił Zjawę II na kurs do 
Samoa.

Ciąg dalszy nastąpi 
w kolejnym numerze 

Zbigniew Pojaroski – autor książki 
„Władysław Wagner. Starachowicza-
nin wszech mórz i oceanów”, wydanej 

przy współpracy z  Towarzystwem Przyjaciół 
Starachowic. Unikalne materiały na temat 
słynnego żeglarza mógł zebrać m.in. dzięki 
pokrewieństwu z  Wagnerem, który był wuj-
kiem jego żony.

Władysław Wagner (w środku) i jego australijscy przyjaciele na jachcie „Zjawa III” w porcie. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

REJS WŁADYSŁAWA 
WAGNERA NA FALI

Władysław Wagner 
odbył swój rejs 
w  latach 1932-1939. 
Był jedynym Polakiem 
mogącym się poszczy-

cić takim osiągnięciem przed II wojną 
światową. W  czasie rejsu odwiedził 
wszystkie kontynenty oprócz Antark-
tydy.

Prestiżowa międzynarodowa organizacja że-
glarska imienia Joshua Slocuma zaliczyła jego 
rejs do trzydziestu najważniejszych osiągnięć 
w żeglarstwie jachtowym.

Biało-czerwona na maszt

Podczas rejsu Władysław Wagner postawił 
sobie za cel rozsławianie Polski, jako że był to 
okres po niedawno odzyskanej niepodległo-
ści. Przypływając do wielu portów, wciągał na 
maszt biało-czerwoną banderę, wzbudzając 
zainteresowanie miejscowej ludności. Udzie-
lał przy okazji wielu wywiadów dla prasy. Nie 
miał sponsorów, więc cała wyprawa wymaga-
ła z jego strony wielkiego wysiłku. Dopiero po 
przepłynięciu Atlantyku władze Polski zorien-
towały się, że jest to świetna promocja kraju. 
Zaczęły go wspierać placówki dyplomatyczne. 
Nie była to pomoc pieniężna, ale załatwianie 
różnych biurokratycznych spraw w urzędach 
celnych, wizowych i  inspektoratach sanitar-
nych. Zapraszano go też na obiady, obdaro-
wywano drobnymi upominkami, najczęściej 
książkami.

Rok Wagnerowski 2022 wynika z trzech okrą-
głych dat: sto dziesiątej rocznicy urodzin Wła-
dysława Wagnera, dziewięćdziesiątej rocznicy 
wypłynięcia w rejs dookoła świata i trzydziestej 
rocznicy jego śmierci. Starachowiczanin był 
pierwszym Polakiem, który opłynął kulę ziemską 
na trzech jachtach „Zjawa”. Pisze o nim 
Zbigniew Porajoski. To część pierwsza jego 
opowieści
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nej, fi rma Nowak Budownictwo sp. 
z  o.o., wspólnie z  Wydziałem Sieci 
Wod-Kan i  Utrzymania Ruchu (TSR) 
opracowali koncepcję oraz harmono-
gram czasowo-rzeczowy wykonania 
tego zadania. Polegało ono na ułoże-
niu czterdziestometrowego odcinka 
rury DN 400 ze zgrzanymi kołnie-
rzami i  kształtkami w  miejsce po 
wyrwanej starej żeliwnej o średnicy 
Φ 400 w  całości. Przy wypracowy-
waniu koncepcji wspólnie przeanali-
zowano rzeczywiste kolizje z innymi 
urządzeniami, które ukazały się po 
odkryciu przebiegu starego ruro-
ciągu. Wykonawcy ocenili poten-

18maja Przedsię-
biorstwo Wo-
dociągów i Ka-
nalizacji (PWiK) 
musiało plano-

wo wstrzymać dostawy bieżą-
cej wody mieszkańcom części 
Starachowic zaopatrywanych 
w wodę z rurociągu grawitacyj-
nego, mieszkańcom osiedla Mi-
chałów oraz Kuczowa, Stykowa 
i Jabłonnej. 

Przerwa ta wynikała z konieczności 
wymiany 40 metrów odcinka ruro-
ciągu o średnicy Φ 400, w ramach in-

cjalne ryzyka i  scenariusze działań 
w przypadku uszkodzeń powstałych 
w trakcie robót.

W  kontakcie z  odbiorcami 
usług

Wydział TSR PWiK przygotował 
i  wdrożył scenariusz powiadamia-
nia odbiorców wody o  przerwach 
w  dostawie na 72 godziny przed 
jej zakręceniem. W  tym celu wyko-
rzystano media społecznościowe 
i portale internetowe, powiadomie-
nia SMS oraz informacje na tabli-
cach ogłoszeń o  punktach awaryj-
nego poboru wody we wskazanych 
miejscach. Woda była dostępna 
w  woreczkach i  minicysternach 
oraz w  dwóch dużych beczkowo-
zach o pojemności 5m3 każdy, które 
udostępniły zaprzyjaźnione wodo-
ciągi z  Ostrowca Świętokrzyskiego 
i  Skarżyska Kamiennej. Jednak naj-
ważniejsze były zapasy wody, które 
zgromadzili odbiorcy, wychodząc 
naprzeciw prośbie PWiK. Pozwoli-
ło to na bardzo łagodne obniżanie 

stanu wody w sieci i nieprzerywanie 
pracy wielu zakładów produkcyj-
nych. W konsekwencji przy ponow-
nym napełnianiu sieci udało się unik-
nąć awarii związanych z tak zwanym 
uderzeniem hydraulicznym. Za to 
jeszcze raz PWiK wyraża ogromne 
podziękowanie odbiorcom usług.

Sprawna fi nalizacja

Kilka załączonych fotografi i tylko 
w  części oddaje złożoność tego 
przedsięwzięcia, którego fi nal-
na część rozpoczęła się 18 maja 
o  godzinie 8.30, a  zakończyła tego 
samego dnia o 23.00.
Za sprawne i  bardzo skuteczne 
przeprowadzenie prac związanych 
z  wymianą opisanego wyżej odcin-
ka sieci przesyłowej DN 400 należą 
się podziękowania dla Firmy Nowak 
Budownictwo sp. z.o.o. oraz dla pra-
cowników PWiK sp. z o.o. Szczególne 
podziękowania trzeba skierować też 
do odbiorców usług, którzy te kilka-
naście godzin braku wody przyjęli 
z cierpliwością i wyrozumiałością.

westycji prowadzonej przez Gminę 
Starachowice. Część tej inwestycji 
obejmuje budowę ronda u  zbiegu 
ulic Oświatowej, Szkolnej i Partyzan-
tów.

Konsultacje i planowanie

W momencie konsultowania projektu 
inwestycji wiadomo było, że wymia-
na tego odcinka rurociągu będzie 
wymagać dużego doświadczenia ze 
strony wykonawcy branży sanitarnej 
i ścisłej współpracy z gestorem sieci, 
czyli PWiK sp. z.o.o. w  Starachowi-
cach. Wykonawca z  branży sanitar-

WSZYSTKO WYMAGA 
FACHOWOŚCI

O ostatniej akcji wstrzymania dostawy bieżącej wody, współpracy 
fachowców i odbiorców usługi pisze Jerzy Miśkiewicz, Prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

www.pwik.starachowice.pl

Pogotowie wodociągowe 
czynne 24 godziny na dobę

nr telefonu: 

994

Współpraca z Laboratorium
laboratorium@pwik.staracho-
wice.pl
tel. 41 275 23 85
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Rozpoczęcie prac - wycinanie sieci wodociągowej

Cysterna z wodą dla mieszkańców Połączenie nowego odcinka z istniejącą siecią

 Układanie sieci wodociągowej
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DANIE Z PRZESZŁOŚCI RAZ!

Kulinarne wspomnienia? 
Szukam. Wertuję te pożółkłe 
karteczki. No i klops. Czyżby 
na początku lat 90. w Stara-
chowicach ten temat nikogo 

nie interesował? Nie powstawały 
żadne restauracje? Nie serwowano 
wyjątkowych potraw?

Aż tak źle nie było. Wprawdzie o  tym nie 
pisałem, ale kulinarne wspomnienia mam. 
Do przedszkola nie uczęszczałem, więc 
wczesne dzieciństwo spędziłem na obiad-
kach mamy, która pracowała z domu (swoją 
drogą, o  ile lat wyprzedziła epokę pracy 
zdalnej!). Uwielbiałem pomidorową i ogór-
kową, nie lubiłem krupniku, nikt mnie nie 
zmusił do wątróbki. W Szkole Podstawowej 
nr 1 obiadów też nie jadałem. Wiele razy 
zazdrościłem koleżankom i kolegom, którzy 
na długiej przerwie gnali co sił w  nogach 
do okienka, z  którego wydawano obiady. 
Zapach czuję do dziś. Ta kasza polana 
mięsem gulaszowym. Ryż z  jabłkami. Gdy 
kilka razy udało mi się załapać na taki obiad, 
to było wielkie święto.
Ale moje największe kulinarne wspomnie-
nie ze Starachowic dotyczy baru. Pamię-
tacie Państwo Bar pod Piątką (czy jakoś 
tak), przy ulicy Radomskiej niedaleko ko-
ścioła Wszystkich Świętych? Odwiedzałem 

go czasem z  sąsiadką, taką przyszywaną 
Babcią, Panią Lodzią Majewską. Uwielbia-
łem tam zwłaszcza jedną potrawę, nawet 
ostatnio przyrządziłem ją według przepisu 
z 1910 roku. Kotlety ziemniaczane z sosem 
pieczarkowym i  surówką z  białej kapusty. 
Jakie one – te z Baru pod Piątką – były cu-
downie pyszne. To jest jeden z moich ulu-
bionych smaków dzieciństwa, obok jabłek 
papierówek z  własnego ogródka. Do dziś 
tam rosną, choć mam wrażenie, że nie 
pachną jak kiedyś.
Potem wyjechałem na studia do Warszawy. 
I  smak kotletów ziemniaczanych zastąpiły 
parówki spożywane na zimno. Bo komu 
by się chciało gotować. Zetknąłem się też 
pierwszy raz z fast foodami. Pamiętam, gdy 
u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej 
otwierano pierwszą w  Polsce restaurację 
z  amerykańskiej sieci barów szybkiej ob-
sługi. „Szybka i  sprawna obsługa, niezbyt 
rewelacyjne dania, elegancja i  czystość 
w środku budynku oraz sąsiedztwo zanie-
czyszczonej Marszałkowskiej” – pisałem 
w „Słowie Ludu” w lipcu 1992 roku. Każda 
wycieczka do stolicy zakładała wizytę w tym 
lokalu. „W  ciągu jednego dnia z  usług re-
stauracji może skorzystać 10 tysięcy osób. 
Każda z nich poczeka najwyżej trzy minuty, 
dwie minuty w  kolejce i  jedną przy kasie” 
– wyliczałem. Zgodnie z  zasadami ham-

burgery nie mogą czekać na klienta dłużej 
niż 10 minut, potem się je wyrzuca. Infor-
mowałem też, że w tej restauracji pracuje 
około 500 osób. Zarabiają 16 tys. złotych 
na godzinę. A ceny? Flagowa kanapka kosz-
towała 25 tys., hamburger z mięsem spro-
wadzanym z Niemiec – 9 tys., a ten z dodat-
kowym serem – 11 tys. zł. „Siedząc w tym 
lokalu, czuje się po prostu klimat Europy 
Zachodniej” – dumnie komunikowałem.
W  grudniu tego samego roku pisałem 
o  otwarciu pierwszej konkurencyjnej re-
stauracji fast foodowej. Choć otwarcie za-
planowano na godz. 13, pierwszych kilka 
tysięcy klientów pojawiło się już o 10. Byli 
też kuglarze, Mikołaje (wszak święta za 
pasem), kawalkada starych samochodów, 
a  nawet kosmiczna rakieta. „Punktualnie 
o  13 na otwarte drzwi naparł tłum. Bała-
gan był niesamowity. Słychać było wrzask, 
pisk i stek wyzwisk. Musiała interweniować 
karetka pogotowia”. Ceny? Flagowy burger 
restauracji za 30 tys., hamburger – 11 tys., 
cheeseburger – 13 tys. Nieco drożej niż 
u konkurencji. 
Takie były początki kultowego jedzenia. 
Oczywiście nie brakowało budek ze zwy-
kłymi hot dogami czy zapiekankami. I  tak 
nic nie mogło się równać z ziemniaczanymi 
kotletami ze starachowickiego Baru pod 
Piątką. 

O smakach z dzieciństwa, starachowickim barze i otwarciu pierwszych fast foodów 
w stolicy pisze Grzegorz Sajór

JJakiś czas temu nasz kraj obiegła 
przerażająca informacja – czereśnie 
po 260 zł za kilogram! W  kraju wy-
buchło coś na kształt okrągłej wcze-
snoowocowej paniki! Widziałam 

             kobietę, która  biegła  z płaczem i krzy-
czała, że już nigdy nie przyrządzi ciasta ani 
żadnego innego deseru z tego owocu, a jej 
dzieci nie będą miały więcej okazji zaznać 
smaku świeżej czereśni. A  może to było  
o benzynie?
Z okien bloków dało się słyszeć głośne szlo-
chy. Zwłaszcza w poniedziałek rano!  Ludzie 
nie wiedzieli co dalej, jak żyć bez czereśni. 
Albo jak podzielić 1 kilogram na całą klatkę 
mieszkańców. I co z pestkami? 
Na ostudzenie emocji można było zrobić 

tylko jedno. Zajrzeć do internetu w poszu-
kiwaniu odpowiedzi. Internet nie zawiódł. 
To znaczy nie zawiódł tych, którzy serfują 
po nim dla rozrywki. Internauci stanęli na 
wysokości zadania i  zareagowali na sytu-
ację w mistrzowski sposób... Żartowali, że 
będą zjadać czereśnie razem z pestkami, 
żeby nic z tego kilograma nie stracić. Dla 
jednych powód do śmiechu, dla innych 
nie.  
Ale tak naprawdę to wspaniała wiadomość 
dla ludzi przedsiębiorczych. A  konkretnie 
tych ciągle myślących, jak zarobić kokosy. 
Zamiast zastanawiać się, jaka fi rma spraw-
dzi się na rynku, jakiego rodzaju usług bra-
kuje ludziom, zamiast odmawiać sobie je-
dzenia na czas rozwoju interesu albo płacić 

pracownikom, którzy i tak będą Cię wytykać 
za plecami… po prostu posadź czereśnię! 
Jak świat światem wszystko drożeje, ale 
tanieć już za bardzo nie lubi. Gdy czereśnia 
urośnie i  zacznie dawać owoce, kilogram 
będzie już pewnie kosztował z pięć stówek. 
Co rokrocznie przyniesie zysk na dwa po-
rządne samochody i paczkę wacików. 
Nie złoty łańcuch na szyi właściciela będzie 
dowodem, że mu się powiodło, a  korale 
z  suszonych czereśni. Nie warto inwesto-
wać w złoto czy kryptowaluty. Teraz powód 
do zazdrości to czereśnia! Już widzę te ek-
skluzywne wydania książek kucharskich 
„Czereśnia na 200 sposobów”. I  na przy-
kład pierwszy przepis z  instrukcją: zastaw  
co masz, bo będziesz potrzebować 100 g 
czereśni, trzech łyżek oleju i dwóch kostek 
masła. Ja tam się bardzo na gotowaniu nie 
znam i pewnie nic się z tego nie da upiec, 
ale przynajmniej wyjdzie naprawdę drogo. 
Z  drugiej strony, znając naszą narodową 
pomysłowość, powstałaby zaraz także cała 
masa poradników, czym te czerwone rary-
tasy zastąpić, żeby smak pozostał ten sam. 
My będziemy wiedzieli, co przyrządziliśmy, 
ale już nasi goście może się nabiorą. Jedno 
jest pewne – kiedyś za wchodzenie na 
drzewo sąsiada po kilka czereśni można 
było najwyżej lanie w  domu dostać, teraz 
wartość rabunku może kwalifi kować się 
pod niezły wyrok.
Na szczęście ceny już nieco spadły i może 
jednak uda się zjeść w tym roku ciasto na 
bogato z kilograma czereśni i popić nalewką 
z tychże owoców – oczywiście dla zdrowia!
Ale jak już narobicie i  posmakujecie tych 
deserów to koniecznie spalcie dostarczone 
sobie kalorie. Dla zdrowia i urody. I najlepiej 
bezpłatnie, bo już pewnie kieszenie puste... 
Nie wiem, może w takim razie biegi po ja-
kichś porządnych i wysokich schodach? To 
przecież pestka!
* edit. Cena czereśni pod koniec maja około 
24 złotych

CZEREŚNIE
FELIETON Z PESTKĄ

Czereśnie mogą być powodem do śmiechu,  do radości nawet ale czy do płaczu? 
Anna Łukaszewska,  zagląda do warzywniaków i internetu, żeby przekonać się, 
jak to jest z tymi owocami. Z pestką
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Ma pan duże doświadczenie jako 
kierowca miejskich autobusów. 
Jakimi samochodami woził pan pa-
sażerów po starachowickich uli-
cach?

Jako kierowca starachowickich autobusów 
miejskich jeżdżę od początku 1991 roku, 
więc ponad 30 lat. Zaczynałem od Jelcza 
M11, pieszczotliwie nazywanego „śrutow-
nikiem”. Centralne ogrzewanie zamonto-
wano w nich pod fotelem kierowcy, więc 
zimą było zimno, latem gorąco, a kabinę 
nie raz wypełniał siwy dym. Problem 
mieliśmy także z wrzucaniem niektórych 
biegów i to w nowych samochodach. Póź-
niej przyszły Jelcze PR110 i nowy komfort 
jazdy, chociaż one też miały swoje manka-
menty, np. leżący silnik z tyłu, który już po 
przejechaniu 150-200 kilometrów nada-
wał się do remontu. Następnie przesiedli-
śmy się do Jelczy 120M, które mieszkańcy 
mogą pamiętać z późniejszych upiększeń, 
malunków wykonanych przez artystów. 
Natomiast już 9 lat temu nadszedł czas 
nowych Mercedesów. Takim autobusem 
z  numerem bocznym 76 jeździłem jesz-
cze do niedawna. Gwarantował świetny 
komfort jazdy, szczególnie z automatycz-
ną skrzynią biegów, która jest pożądanym 
udogodnieniem w górzystym terenie.

W maju przesiedliście się do nowych 
autobusów MAN Lion’s City 12. Jakie 
wrażenia? 

One przede wszystkim pachną nowością 
i nowoczesnością. Z mojej perspektywy – 
ale też z perspektywy pasażerów – ważne 
jest, że mamy osobną klimatyzację na 
sali i  osobną w  kabinie kierowcy, gdzie 
dodatkowo możemy się cieszyć z  pod-
grzewanego siedzenia. To niskopodło-
gowe autobusy, więc zapewniają wygodę 

przy wsiadaniu i  wysiadaniu. Do tego 
komfortowe siedzenia, miejsce dla osób 
z  niepełnosprawnościami i  platforma 
ułatwiająca wsiadanie. Nie mogę też nie 
wspomnieć o  komputerze pokładowym 
czy tablicach elektronicznych – ja pa-
miętam przecież takie tablice na korbkę, 
którą ręcznie zmieniało się informacje 
o trasach. Poza tym na nowej fl ocie sko-
rzysta cała społeczność Starachowic, bo 
to ekologiczne, niskoemisyjne pojazdy na 
gaz, z modułem hybrydowym, w dodatku 
bardzo ciche, więc niwelują zanieczysz-
czenie miasta hałasem. W  porówna-
niu z  poprzednimi autobusami – nawet 
moim ukochanym Mercedesem, który 
wciąż świetnie się sprawdza – to niebo 
a ziemia.

Jak trafi ł Pan do MZK? 

Mój tata był kierowcą ówczesnego  Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego, więc nie musiałem nigdy szukać 
dodatkowych motywacji, zawsze ciągnę-
ło mnie do autobusów. Dołączyłem do 
fi rmy we wrześniu 1985 roku jako uczeń 

i praktykant. Ale ogólnie jest to ciekawa 
praca, mimo powtarzalności i  rutyny 
związanej ze stałymi trasami, nie ma 
nudy. To praca z  ludźmi, więc często 
coś się dzieje i  później jest co opowia-
dać. Nie raz wymieniamy się anegdotami 
z innymi kierowcami.

I  słyszałam, że ostatnio macie 
lekcje w autobusach? 

Zgadza się, to dla przedszkolaków, które 
korzystają z akcji edukacyjnej zorganizo-
wanej przez Zakład Energetyki Cieplnej – 
Komunikację Miejską w  Starachowicach. 
Dla dzieci ze wszystkich przedszkoli na 
terenie miasta prowadzimy specjalne 
lekcje w „kolorowym autobusie”. Uczą się 
wtedy, jak należy się zachowywać w prze-
strzeni publicznej. Przy okazji promujemy 
przemieszczanie się po mieście komu-
nikacją miejską. Podobno dla niektórych 
przedszkolaków to była pierwsza podróż 
autobusem w życiu i już proszą rodziców 
o więcej takich okazji.

Dziękuję za rozmowę

Jak zmieniała się fl ota starachowickiego transportu miejskiego i o przyjemno-
ści  prowadzenia  nowych autobusów – o tym Magdalenie Pawłowskiej 
opowiedział kierowca ZEC Komunikacji Miejskiej Mirosław Wąsik
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NA CHWILĘ PRZED PODRÓŻĄ

Miasto jest zbiorowym 
dziełem jego miesz-
kańców. Budowa-
ne przez pokolenia, 
odkłada ich ślad na 

swojej tkance. Jest jak księga, 
której kolejne rozdziały dopisują 
następni, najczęściej bezimienni 
autorzy. Bo miasto nie jest dziełem 
jednej osoby, choćby założyciela. 
Podobnie jak nie jest dziełem elit 
władzy czy intelektu. Jest dziełem 
wspólnoty, w której każdy element 
ma swoje ważne miejsce. 

Opowieść o przeszłości

Każde miasto niczym księga opowia-
da własną, niepowtarzalną historię. 
Mówimy przecież: „opowiem ci historię”, 
co oznacza, że zamierzamy podzielić się 
opowieścią. Historia to opowieść. Współ-
cześnie często posługujemy się zwro-
tem „narracja”. Historia rozumiana jako 
nauka, którą wielu z nas różnie wspomi-
na z czasów szkolnych, również jest opo-
wieścią o przeszłości. Ta opowieść może 
być fascynująca lub nudna, w zależności 
od sposobu opowiadania. Ci z nas, którzy 
utożsamiają historię z  pamięciowym 
„wkuwaniem” dat bitew, nazwisk dowód-
ców, władców i traktatów z pewnością nie 
mieli szczęścia do dobrych opowiadaczy. 
Ci, którzy mieli takie szczęście, połknęli 
haczyk i oddają się przez lata słuchaniu 
opowieści o przeszłości. 
Jeśli taka opowieść jest ciekawie opo-
wiedziana, jej wysłuchanie może być 
dobrym sposobem spędzania czasu. 
Może też być przydatną refl eksją nad 
nami i  naszym codziennym trudem. Co 
pozostawiamy po sobie, kiedy gaśnie 
w nas oddech, a dłoniom odebrane zo-
staje dobrodziejstwo dotyku? Jak wyglą-
da to, co odziedziczą po nas następcy, 
czyli dziedzictwo? Co nasi następcy uczy-
nią z tym dziedzictwem? Czy to, co było 

dla nas ważne, co stanowiło sens nasze-
go wysiłku, będzie miało znaczenie dla 
wnuków? A  czy to, co my otrzymaliśmy 
w  dziedzictwie od naszych dziadków, 
potrafi my teraz uszanować? Czy ma ono 
dla nas wartość? 

Historia w wersji mikro

Zatem historie mogą być opowiadane 
ku przyjemności i  nauce. Szczególne 
znaczenie ma w  takim ujęciu historia, 
której akcja rozgrywa się na niewielkiej 
przestrzeni. Historia, którą nazywamy 
mikro czy lokalną. Taka mikrohistoria to 
pamięć miejsca i jego mieszkańców. Tych 
żyjących dzisiaj, bo pamięć zawsze sięga 
przeszłości. Pamięć o naszych dziadkach 
jest naszą pamięcią. Pamięć o nas będzie 
należała już do naszych wnuków. Ważne, 
aby pamięć pozostała, ponieważ ona jest 
podstawą naszej tożsamości. Tak jedno-
stek, jak zbiorowości. Nie ma miasta bez 
mieszkańców. Jednak, aby ci mieszkańcy 
byli świadomymi obywatelami, muszą 
mieć poczucie tożsamości z  miejscem, 
w  którym przyszło im żyć. Tożsamość 
lokalna jest zatem szalenie ważna dla 
odpowiedzialnego kształtowania miej-
sca naszego zamieszkania. Tożsamość, 
jak wiemy, jest budowana na pamięci. 
Pamięć i tożsamość idą ze sobą w parze, 
jak pisał o  tym Jan Paweł II w  książce 
o  takim właśnie tytule („Pamięć i  tożsa-
mość”). 
Tożsamość jest źródłem naszej wrażli-
wości na zmianę najbliższej nam prze-
strzeni. Czy obojętnie przyjmiemy rady-
kalne jej zmiany, czy będziemy starali się 
pogodzić je z odziedziczonym obrazem. 
Tożsamość jest źródłem naszej wrażli-
wości na trwanie, czyli to co istotne, co 
jest sensem i sednem każdej zbiorowo-
ści, także lokalnej. A  zatem historia jest 
ważna, bo jej znajomość ważna jest dla 
poczucia naszej tożsamości, dla świado-
mości tego, kim jesteśmy. Historia lokal-

na, która jak powiedzieliśmy na począt-
ku, jest wspólnym dziełem pokoleń jego 
mieszkańców, ma ogromne znaczenie. 
Zbliżamy się powoli do ważnej rocz-
nicy związanej z  początkiem ośrodka, 
który dzisiaj nazywa się Starachowice. 
To doskonały moment, aby przy fi liżan-
ce lub kubku kawy posłuchać historii 
pewnego miasta nad rzeką Kamienną. 
A wszystko zaczęło się dlatego, że…

Ciąg dalszy w naszych kolejnych numerach 

Miasto jest jak księga, której kolejne rozdziały dopisują następni, najczęściej bez-
imienni autorzy. Wstęp do 400 letniej biografi i Wierzbnika – Starachowic pisze 
Paweł Kołodziejski
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„MiM” z zespołem „Flex” – Vallentuna, Szwecja (2005) Dni Kultury Polskiej, „MiM”, „Portamento” i gospodarze – Bar, Ukraina (2013) Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, I, II, III miejsca w różnych
kategoriach tanecznych, Białystok (2019)

Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego – Mikołajki „Psotne koty” (2004) IX Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego „Mother” – Konin (2008) Mistrzostwa Świata World Artistic Dance Federation „Mała Syrenka” 
(I miejsce – Mistrzostwo Świata) – Liberec, Czechy (2015)

Maria von Hertzen i Małgorzata Dziamka z grupą dziecięcą (1993)
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„MiM” w studio TVN (1998)

CZAS NA PASJĘ!
30 LAT NA TANECZNYCH 
PARKIETACH

T aniec to lekarstwo, 
które każdy może sobie 
sam przepisać – mówi 
dyrektorka Szkoły 
Tańca MiM, Małgorzata 

Dziamka. 

Z  radością przyjmujemy jej receptę, 
którą wystawia po trzech dekadach 
prowadzenia szkoły tańca!

Małgorzata i Maria

Spotykamy się z  Małgorzatą Dziamką 
w Domu Nauczyciela, gdzie MiM wynaj-
muje na swoje taneczne potrzeby salę 
widowiskową i  baletową. Zaczynamy 
od zwiedzania, bo ściany obwieszone 
corocznie wydawanymi kalendarzami, 
ponad sto konkursowych trofeów oraz 

spora sterta albumów ze zdjęciami to 
dobre wprowadzenie w atmosferę ju-
bileuszu. 
A  wszystko zaczęło się w  1992 roku. 
Wtedy Małgorzata Dziamka i  Maria 
von Hertzen założyły szkołę. – Maria 
przyjechała z Finlandii do Starachowic 
z mężem, który tutaj prowadził biznes. 
Jako tancerka i  choreografka widziała 
potencjał, aby założyć w  Starachowi-
cach szkołę taneczną, potrzebowała 
tylko wspólnika – wspomina Małgorza-
ta Dziamka – Przyszła na prowadzone 
przeze mnie zajęcia z aerobiku, potem 
umówiłyśmy się na spotkanie. Oczywi-
ście w  asyście tłumaczki, bo mój an-
gielski nie był doskonały, a  Maria do-
piero zaczynała uczyć się polskiego. 
Ale taniec to uniwersalny język, więc 
szybko się dogadałyśmy i  zaczęłyśmy 

Szkoła Tańca MiM obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. 
Magdalena Pawłowska pisze o pasji do tańca, która wypełnia
historię tej niezwykłej szkoły 

nabór do pierwszych grup.

Rozwój przez sztukę

Od kiedy Maria von Hertzen wyje-
chała z  Polski w  2000 roku, Małgo-
rzata Dziamka prowadzi MiM razem 
z  mężem Tadeuszem. Przyznają, że 
ich praca, prowadzenie szkoły, musi 
łączyć się z wielką pasją. Bywa ciężko, 
ale duma z  uczniów i  absolwentów 
dodaje sił i energii. – Nasi absolwenci 
działają na całym świecie, rozwijają się 
artystycznie, zakładają własne studia 
tańca – mówi Małgorzata Dziamka – 
Jedna z  naszych absolwentek, Olga 
Dobrowolska, która występuje obec-
nie pod pseudonimem artystycznym 
Odna, zaczynała u  nas tańczyć jako 
trzylatka. Potem skończyła szkołę ba-
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letową w  Nowym Jorku. Dziś spełnia 
się jako artystka, ale nie zapomniała 
o MiM-ie, odwiedza nas i nawet popro-
wadziła warsztaty dla uczniów.
Jednak nie tylko absolwenci, którzy 
wybrali dla siebie taneczną karierę, 
dobrze wspominają czas zajęć w  sta-
rachowickiej szkole tańca. I  ci, którzy 
nie zajmują się zawodowo tańcem, 
przyznają, że przygoda z MiM-em pro-
centuje. 
Przy okazji jubileuszu można spotkać 
w  okolicach sal tanecznych sporo 
byłych uczennic, więc korzystam 
z  okazji, żeby zapytać jedną z  nich 
o czasy wypełnione muzyką i choreo-
grafią. – Jako dziecko byłam bardzo 
nieśmiała, a poprzez zajęcia taneczne 
udało mi się otworzyć, zdobyć pew-
ność siebie – mówi Wanda Dziubińska, 
absolwentka, która tańczyła w  latach 
1999-2009 – Bardzo miło wspominam 
atmosferę prób i  wyjazdów na obozy, 
gdzie zawsze było dużo śmiechu. Teraz 
wiem, że nie była to tylko zabawa. Ćwi-
czenie choreografii pomogło mi roz-
wijać pamięć, co teraz bardzo pomaga 
w pracy bibliotekarki. 

Taniec wpisany w życie

Madzia Sendecka, czterolatka, tańczy 
w MiM-ie od roku. Co tydzień jeździ na 
zajęcia z  tatą. Dziewczynka przygoto-
wuje się do swojego debiutu na scenie. 

Nie denerwuje się jednak, bo jak sama 
mówi, szybko uczy się kroków i  chęt-
nie tańczy w domu. Większy stres od-
czuwa jej mama Karolina, absolwentka 
MiM-u.
– Historia MiM-u  w  dużej mierze wpi-
sana jest w historię mojego życia, więc 
gdy teraz mam zatańczyć podczas 
tego samego koncertu co moja córka, 
trudno ukryć wzruszenie – mówi Ka-
rolina Sendecka – Sama tańczyłam 
od czwartego roku życia do matury, 
kiedy oficjalnie zostałam absolwentką 
Szkoły Tańca MiM. 
Karolina podkreśla, że taniec dał jej 
o wiele więcej niż ćwiczenie koordyna-
cji i zwinności ruchowej.
– Regularne treningi i praca w zespole 
to doskonała szkoła dyscypliny, odpo-
wiedzialności, radzenia sobie z  tremą, 
otwartości i nawiązywania relacji – wy-
mienia – Jest także bardzo prawdo-
podobne, że doświadczenie zdobyte 
z  MiM-em, w  szczególności występy 
telewizyjne, pomogło mi się dostać do 
Szkoły Filmowej w Łodzi. To właśnie re-
komendacje pani Małgorzaty Dziamki 
zwróciły uwagę rekruterów. 

Trening czyni mistrzów świata

MiM ma na swoim koncie mnóstwo 
wyróżnień, które są dumnie prezento-
wane w gablocie w Domu Nauczyciela. 
Wśród nich znajdują się wielokrotne 

tytuły mistrzowskie zdobywane na 
międzynarodowych konkursach i  fe-
stiwalach. 
– Od momentu, w którym zdobyliśmy 
tytuł Mistrzów Świata w  2015 roku 
w Libercu za dwie choreografie „Ogni-
sty Taniec” i  „Mała Syrenka” i  potem 
w 2016 po zdobyciu tytułów Mistrzów 
Europy Zachodniej w tańcu artystycz-
nym w  Amsterdamie oraz ponownie 
Mistrzów Świata w Libercu, przeżywali-
śmy prawdziwy boom na taniec w Sta-
rachowicach – opowiada Małgorzata 
Dziamka – Muszę jednak przyznać, 
że osobiście jako wielki sukces odbie-
ram także doświadczenia innego typu. 
Na przykład, gdy podczas festiwalu 
wśród gwarnej zazwyczaj publiczności 
zapada cisza i widać, że widownia jest 
pod wielkim wrażeniem. Nie potrzeba 
wtedy dodatkowych wyróżnień. 
W  ostatnich miesiącach społeczność 
szkoły MiM zajmują przygotowania 
do jubileuszu. Jest sporo pracy, wiele 
układów. Choreografie taneczne będą 
uzupełniane pokazami multimedial-
nymi. Przewidziany jest czas na wspo-
mnienia a nawet pokaz strojów wyko-
rzystywanych na przestrzeni lat. 
Taniec to zdrowie, a po wizycie w szkole 
MiM jestem przekonana, że znajdzie 
się wiele osób, które będą chciały zre-
alizować receptę Małgorzaty Dziamki! 
Życzę kolejnych sukcesów i wspaniałe-
go jubileuszu!
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Czy zauważyliście, że zdjęcia 
krajobrazów, które wyko-
nujecie w  pełnym słońcu 
w ciągu dnia, nie wyglądają 
tak dobrze jak zdjęcia z  al-

bumów fotografi i krajobrazowej? 

Nawet posiadanie w pełni profesjonalnego 
sprzętu, umiejętności fotografi cznych czy 
znajomości obróbki nie pozwala na całko-
wite zniwelowanie tej różnicy. Tajemnica 
tkwi w  wyborze odpowiedniej pory doby, 
gdy słońce maluje krajobraz miękkimi po-
ciągnięciami promieni słonecznych, nada-
jąc głębokie kolory i  tworząc magiczną grę 
świateł i  cieni. Istnieje taki czarowny czas 
dla fotografa, gdy świat wygląda inaczej. 
Gdy zwykłe miejsca stają się niezwykłymi. 
Właśnie wtedy po zrobieniu zdjęć słyszymy: 
„w naturze takie kolory nie występują”. Ale 
one są, tyle że przez chwilę. Tak krótką, że 
często zdarza nam się ją po prostu przega-
pić.
Cała magia światła ma początek wraz 
z  pierwszym brzaskiem. To właśnie wtedy 
czerń nocy zaczyna się zamieniać w błękity, 
a potem wraz ze świtem w złoto. Wieczo-
rem ten czas rozpoczyna się złotem przed 
zachodem, a potem zamienia się stopnio-
wo w  niebieskości. Słońce jest jeszcze na 
tyle nisko, że rozprasza się podczas długiej 
podróży przez atmosferę, nadając otocze-
niu bardzo plastyczne i  ciepłe oświetlenie. 
Dlatego fotografowie krajobrazu niejedno-
krotnie śpią w  ciągu dnia czyli wtedy, gdy 
światło jest mocne i  ostre oraz zupełnie 
„pejzażowo niefotografi czne”. Wcale nie 
żartuję. W czasie wyjazdów, w których głów-
nym celem jest fotografowanie krajobra-
zów a  nie turystyka, organizatorzy często 
przewidują czas na sen w ciągu dnia, zwykle 
między 9 a 17, no chyba że uczestnicy na-
stawiają się na fotografowanie wnętrz.

Te dwa okresy to magiczne godziny, które 
wbrew nazwie wcale nie trwają po 60 minut. 
Na dodatek, o każdej porze roku i na każdej 
szerokości geografi cznej mają trochę inny 
czas trwania. Przy równiku ten czas to tylko 
kilkanaście minut, a przy kole podbieguno-
wym nawet kilka godzin. Istnieją aplikacje 
pozwalające dokładnie określić czas trwania 
magicznej godziny w zależności od miejsca 
i pory roku.
Każda z  magicznych godzin składa się 
z  dwóch kolejnych: niebieskiej (błękitnej) 
i złotej. Ogólnie przyjmuje się, że złota go-
dzina występuje, gdy słońce jest nie wyżej 
niż sześć stopni nad horyzontem. Niebie-
ska zaś, gdy słońce jest poniżej horyzon-
tu, jednak nie niżej niż sześć stopni. Gdy 
zejdzie więcej niż sześć stopni poniżej linii 
horyzontu, przestaje rzucać blask na niebo, 
które z  kolei przestaje doświetlać ziemię 
i rozpoczyna się noc.
Osobiście wolę poranną magiczną godzinę. 
Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdy 
jest takim masochistą, by wstawać o trzeciej 
nad ranem. Niektórzy o tej porze, zwłaszcza 
na urlopie, przewracają się w łóżku na drugi 
bok. Jeżeli chcecie przywieźć ładne zdjęcia 
z wyjazdów, to wieczorem, zanim pójdziecie 
do knajpki na lampkę wina i kolację, zachę-
cam do wzięcia aparatu w garść i wędrówki 
po okolicy. Bądźcie gotowi na dynamicznie 
zmieniające się światło, na pogoń za nikną-
cymi, ostatnimi promieniami słońca, za bar-
wami na niebie, a  potem na błękitno-nie-
bieską tonację. Magiczna godzina to okres, 
w którym powstają najpiękniejsze pejzaże, 
nasycone wspaniałymi, niepowtarzalnymi 
kolorami.
To tylko od nas, od fotografujących, zależy, 
czy uwiecznimy na zdjęciach magię natury. 
Bo przecież jak powiedział John Green „zdję-
cia to tylko światło i czas” (John Green, „Turt-
les All the Way Down”). A może jednak nie?

MAGICZNE PORY
DLA FOTOGRAFII

O takiej porze dnia, kiedy słońce pomaga robić magiczne zdjęcia krajobrazów, pisze
Katarzyna Gritzmann
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GORĄCO DO RANA
KALENDARZ Z PARKU 
KULTURY NA CZERWIEC

C zerwiec rozpoczął się 
Dniem Dziecka i  roztań-
czonym jubileuszem 
Szkoły Tańca MiM. MiM, 
którym od początku 

kieruje założycielka Małgorzata 
Dziamka, to wielkie grono pasjo-
natów tańca, którzy z sukcesami, 
doświadczeniem i  radością ubar-
wiają nam codzienność. Z  okazji 
30 lat działalności jeszcze raz 
wszystkiego co na parkietach naj-
piękniejsze! Życzymy Wam i nam, 
Waszym wiernym widzom. 

2 czerwca na dużej scenie w Parku 
Kultury zaprezentują się najmłod-

si mieszkańcy naszego miasta. Już po 
raz 39 odbędzie się Dziecięcy Festi-
wal Piosenki, podczas którego wokali-
ści z  miejskich przedszkoli występują 
na scenie z  profesjonalnym zespołem 
Chłopcy z Parku. 

W czwartek 9 czerwca na placu przy 
alei Armii Krajowej będzie można 

sobie zrobić fotografi ę ze swoim czwo-
ronogim towarzyszem. Zdjęcia będzie 
robić Radek Kowalik, zbierzemy karmę 
i  wszystko to, czego potrzebują zwie-
rzęta ze schroniska w Rudniku. Chcemy, 
aby Dzień PSYjaciela na stałe zagościł 
w  kalendarzu imprez charytatywnych 
miasta. Początek godzina 16.00. 

Pieśni partyzanckich i  patriotycz-
nych będzie można posłuchać 

i  wspólnie pośpiewać 10 czerwca na 
pierwszym z trzech dni obchodów uro-
czystości Wykus 2022. Chętnych zapra-
szamy na plac przy alei Armii Krajowej, 

tuż przy Ławce „Halnego”. 

W  sobotę 11 czerwca w  Amfi te-
atrze w Parku Kultury zaprezentują 

się zespoły ludowe z  terenu powiatu 
starachowickiego. Na scenie wystąpią 
Teatr Muzyczny nad Kamienną „Stara-
chowianie”, Zespół Śpiewaczy Groma-
da i  Kapela Sąsiedzi z  Tychowa Stare-
go, Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Wielkiej Wsi, Zespół Pieśni 
i  Tańca „Godziembianie” z  Pawłowa. 
To część projektu Radia Kielce „Jawor 
u źródeł kultury” – koncert z zaprosze-
niem na Ogólnopolski Festiwal Kultury 
Ludowej, który odbędzie się 26 czerw-
ca w Tokarni. 

W  niedzielę 12 czerwca w  Parku 
Miejskim zabrzmi muzyka ze zna-

nych polskich fi lmów i musicali. Z kon-
certem „Od nocy do nocy” wystąpi 
Joanna Aleksandrowicz. Koncert zre-
alizowany będzie z  wyjątkowymi aran-
żacjami światła, w towarzystwie klima-
tycznych… abażurów. 

W  kolejny weekend na placu na 
Szlakowisku będzie można skosz-

tować różnorodnych dań i  napojów 
serwowanych bezpośrednio z  food 
trucków. Do Starachowic przyjedzie kil-
kanaście wozów z  jedzeniem z  całego 
świata, będzie grać muzyka, będą nie-
spodzianki. Street Food Polska Festival 
w Starachowicach od 17 do 19 czerwca. 

17 czerwca w  Amfi teatrze w  Parku 
Miejskim wystąpi zespół MDRU-

MMER. To będzie koncert promujący 
debiutancką płytę zespołu zatytułowa-

W kinie, z piosenką dla najmłodszych, charytatywnie dla PSYjaciół, z folklo-
rem u źródeł kultury albo patriotycznie, z muzyką fi lmową i musicalową 
a może rockowo – czerwcowe dni i wieczory kulturalnie proponuje spędzić 
Agnieszka Lasek-Piwarska

ną „Optymistycznie”. Na scenie obok 
członków zespołu także wielu gości. 
MDRUMMER to projekt muzyczny per-
kusisty Mariusza Dzwonka ze Stara-
chowic, który powstał w połowie 2020 
roku. Zespół dotychczas wydał trzy 
single wraz z  teledyskami, które miały 
swoją emisję na antenach rozgłośni 
radiowych i stacji telewizyjnych. Posłu-
chajmy ich na żywo z Amfi teatru. 

W niedzielę 19 czerwca w Parku Miej-
skim mieszkańców miasta i  powia-

tu gościć będą słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. „Wkoło seniora” to nie 
tylko prezentacje artystyczne na scenie 
w  Parku, lecz także rzemiosło i  pyszne 
kulinaria.

Do końca czerwca czynne będzie 
Kino Kultura. W repertuarze między 

innymi: „Infi nite Storm”, „Foki kontra 
rekiny”, „Nakręcony tata”, „Goliat”, „MEN”. 
Zapraszamy w  piątki, soboty, niedziele 
i  poniedziałki. Cena biletów – przystęp-
na. Sprawdźcie na naszej stronie www.
parkkultury.starachowice.eu. A  w  waka-
cje zapraszamy do kina na leżakach. 

Od 24 do 26 czerwca na placu na 
Szlakowisku odbędzie się Jarmark 

Sobótkowy. Będzie bogata oferta ga-
stronomiczna, warsztaty garncarskie, 
decoupage, pokazy kowalskie, strefa 
zabaw dla dzieci i inne atrakcje. 

W  niedzielę 26 czerwca festynem 
rozpoczniemy wakacje. A  program 

na wakacje w Amfi teatrze w Parku Miej-
skim w Starachowicach to już materiał 
na kolejny, długi i słoneczny artykuł.
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