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	 Dojrzałość,	 może	 być	 emocjonalna,	
fizjologiczna,	morfologiczna,	płciowa,	 szkolna	
lub	umysłowa.	Dojrzewają	pąki	na	drzewach,	
najlepsze	na	świecie	sery,	ale	i młodzież	w li-
cealnych	 ławkach.	Dla	tych	ostatnich,	dojrze-
wanie	 nie	 jest	 równoznaczne	 z  dorosłością.	
Według	 badań	 przeprowadzonych	 przez	
psychologów	 i  socjologów	 Szkoły	 Wyższej	
Psychologii	Społecznej	Uniwersytetu	Humani-
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stycznospołecznego	w	Warszawie,		wielu	mło-
dych,	 którzy	 są	 skoncentrowani	 na	 edukacji,	
nie	rozwija	kompetencji	społecznych	i obywa-
telskich	poza	wirtualną	 rzeczywistością.	Uza-
leżnieni	emocjonalnie	 i materialnie	od	nado-
piekuńczych	 rodziców	 nie	 osiągają	 wczesnej	
samodzielności.	Dzisiejsza	rzeczywistość	jesz-
cze	to	potęguje.	Czy	to	oznacza,	że	nie	da	się	
wyjść	 z  tej	wirtualnej	 pułapki	 obronną	 ręką?	
Da	 się	 	 i  nasza	młodzież	 udowadnia	 to	 sta-
wiając	dzielnie	 czoła	 tegorocznym	maturom.	
Udowadniają	to	także	nauczyciele	 i my	sami,	
szukając	pozytywnych	stron	w pandemii.
W  tym	 numerze	 oddajemy	 głos	 młodym,	
którzy	 piszą	 o  kreatywności	 i  samodyscypli-
nie,	o kontaktach	międzyludzkich,	o emocjach	
związanych	 z  byciem	 pierwszakiem	 i  o  stra-
chu	przed	dorosłością.	My	odpowiadamy	 im	

przepisem	 na	 odnalezienie	 wewnętrznego	
spokoju	 poprzez	 leśne	 ukojenie,	 odreago-
wanie	na	leśnych	szlakach,	czy	oderwanie	od	
rzeczywistości	próbując	bushcraftu.	Wszystko	
to	 w  naszych	 starachowickich	 lasach,	 które	
otulają	nasze	miasto	z	każdej	strony.
Wiosna	na	dobre	się	u nas	rozgościła.	Widać	
ją	w parku,	nad	zalewami	oraz	w lasach.	Nie-
bawem	 zakwitną	 także	 kasztany,	 które	 dla	
maturzystów	są	symbolem	wkraczania	w do-
rosłość.	Trzymamy	za	Was	kciuki	drodzy	ma-
turzyści!	Połamcie	długopisy!.
Wiosna	 to	piękna	pora	 roku.	Czerpmy	z niej	
siłę,	 radość	 i  optymizm	 nadchodzących	 dni,	
bo	jeszcze	będzie	pięknie!
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POD PARASOLEM 
DRZEW

O tym,	że	poczucie	szczęścia	leży	w naturze	i że	wystarczy	czasami	tylko	skrę-
cić	w odpowiednią	stronę,	aby	znaleźć	się	w zachwycającej	leśnej	krainie	tutaj,	
w naszym	mieście	pisze	Anna Zięba

Betonowa dżungla, tak nazywa-
my miasta w  których zamiast 
zieleni widzimy bloki, wieżow-
ce, puste place. Których jedyną 
ozdobą są ławeczki a  w  naj-

lepszym wypadku fontanna. Beton za-
miast krzewów, drzew czy rabat. Taka 
do niedawna często bywała  nowoczesna 
architektura. Ludzie szukają więc ukoje-
nia poza miastem. Uciekają od upałów, 
smogu  i szarości do podmiejskich lasów. 
Szukają świeżego powietrza, zieleni 
i  natury -  czegoś co mieszkańcy Stara-
chowic mają na wyciągnięcie ręki.

Polska	 jest	 w  europejskiej	 czołówce,	 jeśli	
chodzi	 o  powierzchnię	 lasów.	 Według	 infor-
macji	podawanych	przez	Państwowe	Gospo-
darstwo	Leśne	Lasy	Państwowe,	obecnie	po-
wierzchnia	lasów	w Polsce	wynosi	ponad	9,2	
mln	 ha,	 co	 odpowiada	 lesistości	 29,6	 proc.	
Jednak	 nie	 wszystkie	 miasta	 mogą	 cieszyć	
się	 otulającym	 leśnym	 płaszczem	 obejmują-
cym	niemal	cały	jego	teren.	Nasze	miasto	jest	
pod	tym	względem	wyjątkowe.	Starachowice	
otaczają	dwa	kompleksy	leśne:	od	strony	po-

łudniowej	 lasy	siekierzyńsko	–	ratajskie,	a od	
strony	 północnej	 lasy	 starachowickie,	 zwane	
także	 iłżeckimi.	 Jest	 to	 ogromne	 bogactwo	
tego	regionu.	Lasy	starachowickie	 rozciągają	
się	 na	 długości	 około	 35	 km,	 na	 przestrzeni	
od	Grzybowej	Góry	na	zachodzie,	po	okolice	
Ostrowca	na	wschodzie.

Ukojenie tuż za rogiem
Na	 terenie	Nadleśnictwa	Starachowice	prze-
ważają	sosny.	Zajmują	one	aż	86%	powierzch-
ni	lasów.	Średni	wiek	lasów	na	naszym	terenie	
to	67	lat,	a przeciętna	zasobność	przekracza	
250	m	sześc./ha	–	podaje	Nadleśnictwo	Sta-
rachowice.	 Oprócz	 pięknych	 sosen	 w  lesie	
możemy	przechadzać	się	wśród	jodeł,	dębów,	
brzóz,	 olch,	 rzadziej	 buków,	 modrzewi	 czy	
grabów.	 Nadleśnictwo	 Starachowice	 obej-
muje	147	km	kwadratowych.	Na	jego	terenie	
bardzo	 widoczne	 są	 ślady	 działalności	 gór-
niczej	 i  hutniczej	 w  postaci	 dawnych	 kopalń	
i odkrywek.	Ale	nie	tylko	ślady	przeszłości	są	
tak	 bardzo	 wyraźne.	 Na	 leśnych	 ścieżkach	
możemy	 natknąć	 się	 na	 jelenie,	 łosie,	 sarny	
a  nawet	 dziki.	 Czasami	 spotkamy	 wydrę,	
bobra	i wilka.	Nasze	lasy	to	schronienie	i dom	

dla	wielu	drobniejszych	i dobrze	nam	znanych	
zwierząt	jak	lisy,	zające,	bażanty	czy	kuny.

Połączmy się z naturą

Park	 Miejski,	 lasy,	 zalewy,	 to	 dobra,	 z  któ-
rych	 mieszkańcy	 naszego	 miasta	 korzystają	
często.	W czasach	pandemii	niemal	codzien-
nie.	 Nawet	 jeśli	 nie	 czytaliśmy	 badań	 to	 in-
tuicja	 podpowiada	 nam,	 że	 spędzając	 czas	
na	spacerze	w lesie	wzmacniamy	nasz	układ	
odpornościowy.	W lesie	szukamy	schronienia	
od	 otaczającej	 rzeczywistości,	 niczym	 nie-
skrępowanego	 oddechu	 i  radości.	 Aktywne	
spędzanie	 czasu	 w  otoczeniu	 przyrody	 re-
dukuje	 stres,	 którego	nikomu	z nas	obecnie	
nie	 brakuje,	 pomaga	 pozbyć	 się	 zmęczenia,	
reguluje	tętno	i ciśnienie	krwi,	sprzyja	w walce	
z  nadwagą	 czy	 cukrzycą	 typu	 B1.	 Według	
badań	 BBC	 i  Uniwersytetu	 Kalifornijskiego	
w  Berkeley,	 połączenie	 z  naturą	 poprawia	
nasze	skupienie,	zdolności	poznawcze	i umie-
jętności	pracy	zespołowej,	zwiększa	też	nasze	
poczucie	 szczęścia,	 zmniejsza	 stres	 i  niepo-
kój.	Korzystajmy	więc	z naszych	pięknych	sta-
rachowickich	 lasów.	To	szczęście,	które	sami	
sobie	możemy	podarować.
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Artykuł sponsorowany 

SKANALIZOWANA
WSPÓŁPRACA 

Nie	od	dziś	wiadomo,	że	najwięcej	można	zdziałać	wspólnie.	Taką	solidarnością	wykazali	się	
mieszkańcy	naszego	miasta,	którzy	przyczynili	się	do	budowy	sieci	wodociągowych	i kanaliza-
cyjnych	Starachowic.

 		Ścieki	 odprowadzano	 do	 rzeki	 Kamien-
nej	 za	 pośrednictwem	 prowizorycznej																					
mechanicznej	oczyszczalni.	W takim	zakresie	
urządzenia	kanalizacyjne	zostały	przyjęte	po	
II	wojnie	światowej	przez	gospodarkę	miejską	
a  następnie	 przekazane	 pod	 zarząd	 Mie-
jskiego	 Przedsiębiorstwa	 Wodociągów	 i  Ka-
nalizacji.	 Sieci	 wodociągowe	 i  kanalizacyjne	
budowano	 w  głównych	 ulicach	 miasta	 przy	
znacznym	 udziale	 tzw.	 czynów	 społecznych	
mieszkańców	miasta.	

Intensywny rozwój 

W  latach	 sześćdziesiątych	 	 ubiegłego	wieku	
z  inicjatywy	 Miejskiego	 Przedsiębiorstwa	
Wodociągów	 i  Kanalizacji,	 wybudowano	
mechaniczno-biologiczną	 oczyszczalnię	
miejską	 o  wydajności	 9,5	 tysięcy	 	 m3	 	 na		
dobę,	przekazaną	do	użytku	w 1962	roku.	
W  1971	 roku	 rozbudowano	 oczyszczalnię	
miejską	do	przepustowości	15,4	tysięcy		m3		
na	 	 dobę.	 Wybudowano	 również	 główne	
sieci	 kolektorów	 doprowadzających	 ścieki	
do	 oczyszczalni.	 Inwestycje	 te	 	 pozwoliły	
na	 rozwiązanie	problemu	degradacji	 	 	 rzeki	
Kamiennej	w rejonie	miasta.	
W  1976	 roku	 po	 włączeniu	 Zakładu	 Stara-
chowickiego	 w  strukturę	 organizacyjną	Wo-
jewódzkiego	 Przedsiębiorstwa	 Wodociągów	
i Kanalizacji	w Kielcach	obsługiwano		119,3	kil-
ometrów	sieci	kanalizacyjnej	i 1132	przyłączy	
kanalizacji	sanitarnej.	
W  1983	 roku	 oddano	 do	 użytku	
przepompownię	 ścieków	 dla	 lewobrzeżnej	
części	 miasta	 (przy	 torach	 kolejowych,	 przy		
ulicy	Kanałowej),	a w 1985	roku	rozbudowano	
oczyszczalnię	miejską	do	przepustowości	25	
tysięcy		m3		na		dobę.

Budowa	oczyszczalni	ścieków	

Przepompownia	strefowa	Majówka,	pompy	III	stopnia

PWiK sp. z o.o. serdecznie dziękuje Pracownikom Przedsiębiorstwa za udostępnienie informacji i zdjęć umieszczonych w artykule.

Modernizacja	oczyszczalni	ścieków	

Wl a t a c h  
międzywojennych dla 
potrzeb   rozwijającego 
się ośrodka przemysłu 
maszynowego i metalur-

gicznego    w     Starachowicach wybudow-
ano 13 kilometrów sieci kanalizacyjnych. 
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Krok do nowoczesności
                                                                                                        
W  latach	 2004-2011	 realizowano	 projekt	
z	 dofinansowaniem	 z	 Funduszu	 Spójności	
nr	 2004/PL/16/C/PE/020	 pod	 nazwą:	
„Wodociągi,	 kanalizacja	 i	 oczyszczanie	
ścieków	 w	 Starachowicach”.	 Przedsięwzięcie	
obejmowało:	 budowę	 sieci	 kanalizacji	 sani-
tarnej	 w  mieście	 Starachowice	 oraz	 gmin-
ach:	 Mirzec	 i  	 Wąchock	 oraz	 modernizację	
i  rozbudowę	 oczyszczalni	 ścieków	 	 w  Stara-
chowicach.	 Zmodernizowano	 istniejący	 ciąg	
biologicznego	 oczyszczania	 ścieków	 i  wybu-
dowano	 ponadto	 drugi	 ciąg	 technologicz-
nego	 biologicznego	 oczyszczania	 ścieków.																																																																																																																																									
Przebudowano	 i  	 zmodernizowano	 obiekty	
mechanicznego	 oczyszczania	 ścieków,	 od	
stacji	 krat	 poprzez	 główną	 pompownię	
wraz	 z  budową	 nowych	 piaskowników	
oraz	 przebudową	 osadników	 wstępnych.	
W  ramach	 modernizacji	 istniejącego	 ciągu	
oczyszczania	 ścieków	 przebudowano	 i  roz-
budowano	 istniejący	 reaktor	 biologiczny,	
zmodernizowano	 system	 napowietrzania	
zapewniając	właściwy	przebieg	procesów	ni-
tryfikacji,	 denitryfikacji	 wraz	 z  biologicznym	
usuwaniem	fosforu		wspomaganym	chemicz-
nym	strącaniem.	Wykonano	także	nowy	reak-
tor	 biologiczny	 napowietrzany,	 zapewniający	
prawidłowy	 przebieg	 procesów	oczyszczania	
ścieków.

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

 Informacje na temat real-
izowanego Projektu z  dofinan-

sowaniem z  Funduszu Spójności nr 
POIS.02.03.00-00 -0150/16-00 pod nazwą 
„Modernizacja części osadowo-bioga-
zowej oczyszczalni ścieków w Starachow-
icach” w ramach działania 2.3 Gospodar-
ka wodno-ściekowa w  aglomeracjach 
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko 2014 -2020, przeczytają 
Państwo w następnym numerze.

Oczyszczalnia.	1969	rok	
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Drewno, surowiec 
towarzyszący ludziom od 
wieków. Główny budulec 
statków, słowiańskich 
grodów czy rydwanów. 

Obecnie posiadający kilkadziesiąt 
zastosowań, od drewna konstrukcyj-
nego, przez papier, instrumenty muzy-
czne, na dziełach sztuki kończąc. Jest 
materiałem bardzo trwałym a  przy tym 
ekologicznym i  naturalnym. 

Naturalna kolej rzeczy

Drewno	 otrzymywane	 jest	 z  drzewa	 –	 żywej	
rośliny.	 Aby	 móc	 je	 otrzymać,	 drzewo	 musi	
zostać	pozyskane,	przetransportowane	do	tar-
taku	i przetarte.	W procesie	przerabiania	kłody	
powstaje	m.in.	deska,	łata,	kantówka,	drewno	
opałowe.	Lasy	Państwowe	zarządzając	lasami	
w  Polsce,	 gwarantują	 dostarczanie	 surow-
ca.	Odbywa	 się	 to	w  sposób	 zrównoważony	
i przemyślany,	opierając	się	zarówno	na	pod-
stawach	naukowych	jak	i potrzebach	samego	
społeczeństwa.	Samo	ścinanie	drzewa	budzi	
różne,	 nierzadko	 skrajne	 emocje.	 Często	
jednak	bezzasadnie.	 Jest	 to	bowiem	natural-
na	kolej	rzeczy	drzew	rosnących	w lesie	gos-
poodarczym.

Rezerwaty, parki, lasy

Istnieje	 kilka	 klasyfi	kacji	 lasów	 w  Polsce.	
Najprościej	 jednak	 można	 je	 podzielić	 na	
parki	 i  rezerwaty,	 lasy	ochronne	 i  chronione	
oraz	 lasy	 pełniące	 funkcję	 gospodarczą.	 Tak	
jak	w przypadku	tych	pierwszych,	uprzątanie	
drzew	ma	miejsce	tylko	w wyjątkowych	sytu-
acjach,	takich	jak	zagrożenie	przewrócenia	się	
na	 drogę	 lub	 szlak,	 tak	 dominującą	 funkcją	
lasów	 gospodarczych	 jest	 zapewnianie	
społeczeństwu	drewna.	Ich	pobór	odbywa	się	
w sposób	przemyślany	i rozważny.
Każde	 cięcie	 cechuje	 ład	 czasowy,	 czyli	
kolejność	 pozyskania	 oraz	 ład	 przestrzen-
ny,	 czyli	 miejsce	 pozyskania.	 Wycinane	 są	

drzewa,	 które	 osiągnęły	 wiek	 rębny,	 tzn.	
osiągnęły	 dojrzałość.	 Drzewa	 jak	 każdy	 or-
ganizm	przechodzi	 różne	 fazy	 rozwoju.	Od	
młodnika,	 do	 starodrzewu.	Naturalnym	pr-
zyrodniczym	procesem	jest	zamieranie	star-
ych	drzew.	Odbywa	się	to	np.	przez	próch-
nienie	 czy	 zasychanie.	 Wiek	 rębny,	 inny	
dla	 każdego	 gatunku	 drzewa,	 wyprzedza	
proces	naturalnego	zamierania	drzew	i po-
zwala	 na	 wykorzystanie	 ich	 jako	 surowiec.	
Życie	 drzewa	 nie	 idzie	 na	marne	 i  zostaje	
ono	 wykorzystane	 przed	 jego	 naturalną	
śmiercią,	tak	aby	móc	posłużyć	człowiekowi.	
Każde	drzewo	które	 jednak	może	posłużyć	
w  jakiś	 sposób	 zwierzętom	 gdy	 np.	 posia-
da	 gniazda	 ptaków	 lub	 dziuplę	 wiewiórek,	
mimo	 że	 znajduje	 się	 na	 terenie	 zrębów,	
zostaje	pozostawione	w 	stanie	nienaruszo-
nym.	Jest		to		zgodne		z	
przyrodniczym	punktem	widzenia.

Nowe pokolenie drzew

Pozyskanie	 drzew	 w  lesie	 odbywa	 się	 na	
zrębach.	 Są	 one	 prowadzone	 według	 planu	
opracowanego	 na	 dziesięciolecia.	 Określają	
ich	 wielkość	 i  charakter.	 Każdy	 zrąb	 po	
zakończeniu	 jest	 odnawiany,	 sadzone	 są	 na	
nim	 nowe	 drzewka.	 Koło	 życia	 zatacza	 więc	
krąg	i stare	drzewa	ustępują	miejsca	nowemu	
pokoleniu.	 Żelaznym	 założeniem	 gospodar-
ki	 leśnej	 jest	 zasada,	 że	 nie	 można	 pobrać	
więcej	drewna	niż	aktualnie	przyrasta.	Każde	
drzewo,	niezależnie	od	 gatunku	 i wieku	 rok-
rocznie	rośnie	i zwiększa	swoją	masę.
Drewno	 jest	 niezbędne	 do	 funkcjonowania	
każdej	 gospodarki.	 Im	 bardziej	 się	 ona	 ro-
zwija,	tym	więcej	go	potrzebujemy.	Cały	sęk	w	
tym,	żeby	zapewniać	go	trwale	i w sposób	rac-
jonalny.	 Gospodarka	 leśna	 prowadzona	 jest	
w taki	sposób,	że	średni	wiek	drzewostanów	
w Polsce,	oraz	średnia	zasobność	drzew	stale	
wzrasta.	 Według	 danych	 Głównego	 Urzędu	
Statystycznego	 w  Roczniku	 Statystycznym	
Leśnictwa,	 w  skali	 kraju	 jest	 coraz	 więcej	
drzew	i średnio	są	one	coraz	starsze.	

O  drewnie,	 drzewach	 i  lasach	 pisze	 Maciej Głud,
podleśniczy	 i  absolwent	 Uniwersytetu	 Rolniczego	
w Krakowie.

DRZEWO,
NATURALNIE

L
A

S

Zdjęcia:	M
ałgorzata	Zatorska		
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Mówił Pan, że Starachowice są 
wyjątkowe, jeśli chodzi o  naturę, że nie 
ma takiego drugiego miejsca w Polsce.
O tak.	W 2011roku		odbył	się	Zjazd	Ogrodów	
Botanicznych	i Arboretów,	który	organizowała	
Rada	Ogrodów	Botanicznych	 i	Arboretów	 	w	
Polsce.	 W  zjeździe	 uczestniczyli	 przedsta-
wiciele	 	44	ogrodów	botanicznych,	a główna	
konferencja	 zjazdu	 odbyła	 się	 w  Starachow-
icach.	Wówczas,		profesor		Janusz	Łuszczyński	
zauważył	 wyjątkowość	 Starachowic.	 	 Ogól-
nie	 mówiąc:	 w  Starachowicach	 mamy		
rozległy	 park	 w  środku	miasta,	 	 z  niezwykle	
urozmaiconą	 rzeźbą	 terenu	 i  naturalnym	
ciekiem	wodnym.	 Park	ma	 charakter	 prawie	
leśny,	 	 a do	 tego	 są	 	w nim	ciągi	 komunika-
cyjne,	 park	 jest	 dobrze	 skomunikowany	
praktycznie	 z  każdym	miejscem	w Staracho-
wicach,	 leży	 w  bezpośrednim	 sąsiedztwie	
instytucji	kultury:	Parku	Kultury,	Muzeum	Pr-
zyrody	 i  Techniki.	 To	 idealne	miejsce	 do	 za-
gospodarowania	w formie	ogrodu	miejskiego	
pełniącego	najprzeróżniejsze	funkcje.	 	 	Są	tu	
świetne	warunki	do	stworzenia	miejsca	atrak-
cyjnego	 dla	 turystów	 -	 atrakcyjnego	 	 w  skali	
kraju.	 Wokół	 takich	 miejsc	 da	 się	 budować	
praktycznie	 nieskończoną	 ilość	 różnych	
pozytywnych	aktywności	związanych		z 	zain-
teresowaniami	mieszkańców.	 To	miejsce	 dla	
ludzi	 kochających	 dziką	 przyrodę	 -	 ponoć	
w  cieku	 wodnym	 w  parku	 zaobserwowano	
kiedyś	 żółwia	 błotnego	 -	 dla	 tych,	 którzy	
kochają	drzewa,	krzewy	-		rośnie	tutaj	między	
innymi	 	 lilia	 złotogłów	 i  paprotka	 zwyczajna	
a to	rośliny	chronione.	W parku	mieszka	cała	
masa	gatunków	ptaków.	Jest	to	też	doskonałe	
miejsce	 między	 innymi	 dla	 hodowców	
roślin	 	 ogrodowych,	miłośników	 sztuki	 i  tych	
interesujących	się	historią.	
Przed Parkiem Kultury mamy wyjątkowy 
okaz kasztana jadalnego. Najprawdopo-
dobniej jest to jedyny kasztan jadalny 
w mieście.
Tak,	 to	okaz	wyjątkowy.	Nie	widziałem	na	te-
renie	 Starachowic	 drugiego	 tak	 dużego	 eg-
zemplarza	 A  tak	 naprawdę	 nie	 widziałem	
żadnego	innego.	Kilka	sztuk	rośnie	w Arbore-
tum	Nadleśnictwa	Marcule,	ale	są	one	sporo	

mniejsze,	 mają	 dopiero	 zaledwie	 dziewięć	
lat.	Ten	okaz		przy	Parku	Kultury	oceniam	na	
około	50	 lat.	Z pewnością	był	sadzony	przez	
słynnego	 Tadeusza	 Bilcza.	 	 Ten	 kasztan	 jest	
w  bardzo	 dobrej	 zdrowotności,	 owocuje	
i  wydaje	 nasiona.	 Jesienią	 trzeba	 sprawdzić	
czy	da	się	kasztany	upiec.	Starachowice	mają	
piękne	 szpalery	 kasztanowców	 białych	 koło	
dawnego	pedetu	 i przy	drodze	od	policji	 do	
sądu.	Niestety,	teraz	nikt	nie	sadzi	kasztanow-
ców	z uwagi	na	szrotówka,	 	który	go	niszczy.		
Nie	ma	młodych	nasadzeń.	Kiedy	umrą	stare	
kasztanowce	nie	 będzie	w przestrzeni	miast	
kontynuacji	 tego	 gatunku.	 Starachowice	 to	
wyjątkowe	 miasto.	 Miasto	 zieleni,	 miasto	
drzew.	Podoba	mi	się	też,	że	na	terenie	Sta-
rachowic	nie	wycina	się	starych	drzew.	Prawie	
całe	Starachowice	to	swoiste	miasto	ogród	–	
odsyłam	państwa	do	poczytania	o tej	ciekawej	
koncepcji	miast	-	ogrodów.
Opiekuje się Pan ogrodem Botanicznym-
Arboretum  w Marculach. Co poleca Pan 
do obejrzenia tam w maju.
Arboretum	w maju	to	czas	magnolii,	azalii	i ro-
dodendronów.	 Mamy	 kilkanaście	 gatunków	
i  odmian	 magnolii.	 Azalii	 i  rododendronów	
około	pięćdziesięciu	 gatunków	 i  odmian.	 To,	
czym	powita	Was	w maju	arboretum	to	feeria	
barw	 i  zapachów.	 Można	 zrobić	 wspaniałe	
zdjęcia.	 	 Ogromne	 wrażenie	 robi	 tak	 zwane	
wrzosowisko	 gdzie	 rosną	 azalie	 i  rododen-
drony.	 Wspaniale	 wygląda	 też	 alpinarium	
z setkami	gatunków	bylin.	
Drzewo to symbol…
...oraz	bohater	wielu	 zwrotów,	 sformułowań,	
powiedzeń.	 Teraz,	 podczas	 matur	 mówimy,	
że	„gdy	kwitną	kasztany	nie	czas	już	na	naukę	
kochany”.	Dziś	bardzo	modne	jest	przytulanie	
drzew.	 Ja	 polecam	przytulanie	 do	 „Marcela”.	
„Marcel”	 to	 	 200	 letni	dąb	 szypułkowy,	 który	
stoi		u nas	w Arboretum.	Imię	nadały	mu	dzieci	
w konkursie.		Wygrała	szkoła	z Grabowca.	

GDY ZAKWITNĄ 
KASZTANY

Między	innymi	o zieleni	w Starachowicach	i wyjątkowym	
kasztanie	przy	Parku	Kultury	z Radosławem	Koniarzem	
rozmawia	Agnieszka Lasek - Piwarska 

Radosław Koniarz
specjalista	do	sprtaw	edukacji	Centrum	
Edukacji	Przyrodniczej,	
opiekun	 Ogrodu	 Botanicznego-Arbore-
tum	w	Nadleśnictwie	Marcule.
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Czym jest las w Waszym życiu? 
Monika: Las	nas	łączy,	ale	jest	też	odskocznią	
w  samotność.	 Łączy	 nas,	 bo	 możemy	 robić	
coś	 razem,	 przeżywać	 i  rozmawiać.	 Z  dru-
giej	 strony,	 las	daje	nam	wolność	 i  samotną	
ścieżkę,	 możemy	 znaleźć	 swój	 wewnętrzny	
spokój.	
Damian:	Las	dla	mnie	to	pewna	forma	resetu,	
szczególnie	po	pracy.	 	Zapewnia	mi	wycisze-
nie	i spotkanie	z przyrodą,	to	daje	pozytywne	
emocje.	W lesie,	chcemy	czy	nie	chcemy,	cały	
czas	 jest	wzrost	 i rozwój.	 Idziesz	tym	samym	
szlakiem,	miesiąc	po	miesiącu	i nagle	czujesz,	
że	jesteś	w innym	miejscu,	bo	drzewa	zaczęły	
kwitnąć,	bo	inaczej	trawa	wygląda.	To	pokazu-
je,	że	jest	ciągły	ruch,	a najgorsze	jest	stanąć	
w miejscu.	
Co Wam daje las? 
M: Mam	 wrażenie,	 że	 idę	 do	 swojego	
ukochanego	miejsca.	Las	odbieram	wszystki-
mi	zmysłami	i to	działa	na	mnie	kojąco.	W lesie	
mogę	 się	 zatrzymać,	 uczę	 się	 uważności	 na	
siebie	i na	to	co	dookoła,	czego	w dzisiejszym	
świecie	bardzo	brakuje,	bo	wszyscy	pędzimy.	
D:	 Są	 takie	 miejsca	 w  lesie,	 w  których	 czu-
jemy,	 że	 wchodzimy	 do	 innej	 rzeczywistości	
i  za	 każdym	 razem	z  lasu	wychodzi	 się	 kimś	

innym.	 Mam	 tak	 czasami,	 że	 wchodzę	 do	
lasu	 napompowany	 jakimiś	 emocjami,	
nagle	 zauważam	 małą	 sarnę	 i  połowa	 tych	
rzeczy,	 które	wydawały	mi	 się	wielkim	 prob-
lemem,	 gdzieś	 znika.	One	 się	 nie	 rozwiązały	
oczywiście,	 ale	 ten	 pęd	 myśli	 przekierowuje	
się	 na	 inne	 tory	 i  to	 daje	 potężną	 ulgę.	 Aby	
pójść	do	lasu	i skorzystać	z tego,	trzeba	mieć	
odwagę,	żeby	z tym	lasem	się	skonfrontować,	
szczególnie	 jak	 się	 idzie	 samemu.	 Idziesz	
przez	las	i słyszysz	tylko	to	co	jest	w tobie.	Dlat-
ego	długie	wyprawy	do	lasu	są	niebezpieczne,	
można	 się	 dowiedzieć	 o  sobie	 bardzo	 dużo	
dziwnych	rzeczy	i wcale	nie	potrzeba	wielkiej	
autorefl	eksji,	bo	to	w lesie	samo	wyjdzie.	
Las jest dla wszystkich? 
M: W lesie	spotykam	się	sama	ze	sobą.		To	nie	
tylko	 relaks,	wyciszenie,	 to	 też	 swego	 rodza-
ju	 medytacja.	 Mam	 wrażenie,	 że	 dużo	 ludzi	
teraz	zagłusza	siebie,	bo	to	nie	jest	wygodne,	
usłyszeć	 siebie.	 Zmusza	 nas	 to	 do	 podjęcia	
jakiś	 zmian,	 co	 nie	 jest	 pożądane.	 Jeżeli	 las,	
traktujemy	 sercem	 to	 chyba	 nie	 jest	 on	 dla	
każdego.	
D: Las	ma	swoją	energię.	W jakimkolwiek	celu	
byśmy	 tam	 nie	 poszli,	 on	 zawsze	 nam	 coś	
dobrego	da	–	może	dać	grzyby,	ale	może	też	

dać	 dobrą	myśl.	 Las	 uczy	mnie	 tego,	 że	my	
jesteśmy	 tam	 gośćmi	 i  to	 jest	 niesamowita	
nauka	 pokory.	 Szczególnie	 wyprawy	 nocne,	
kiedy	 siedzimy	 przy	 ognisku	 i  nagle	widzimy		
osiem	par	oczu.		My	wiemy,	że	to	są	lisy.		Wtedy	
ponownie	nabieramy	szacunku,	że	to	nie	jest	
nasz	teren	tylko	przyszliśmy	tu	w gości.	
Las to nie tylko drzewa.
M: Tak,	las	to	też	zwierzęta,	wąwozy,	źródełka,	
rzeczki.	 	Byłam	w różnych	lasach,	ale	zawsze	
wracam	 tutaj	 w  Góry	 Świętokrzyskie,	 tu	
czuję	 się	 najlepiej.	 Las	 żyje	 swoim	 życiem	
i nie	ogląda	się	na	nas.	To	jest	natura,	której	
nigdy	 nie	 oszukam.	 My	 ludzie	 	 możemy	
rozwijać	 cywilizację,	 zastępować	 wszystko	
ciągle		nowszymi	rzeczami	ale	moim	zdaniem	
mądrość	życiowa	to	być	pokornym	wobec	tej	
natury	 i  iść	 z  jej	 rytmem.	 	 	Wtedy	będziemy	
szczęśliwi	 i  bogaci,	 ale	 bogaci	 w  wartości	
i emocje.
Boicie się być w lesie sami? 
M: Jeśli	 jestem	 w  miejscu,	 które	 znam,	 to	
nie.	Miałam	sytuację,	że	się	zgubiłam	i wtedy	
czułam,	 że	mierzę	 się	 z  żywiołem.	Nigdy	 nie	
bałam	 się,	 że	 w  lesie	 coś	 mi	 się	 stanie	 ze	
strony	ludzi	lub	zwierząt.
D: W  nocnych	 wyprawach	 w  lesie	 każdy	
dźwięk	 zwraca	 uwagę.	 Zwierzęta	 w  lesie	
bardzo	 rzadko	 atakują.	 	 To	 tak,	 jakby	 ktoś	
chodził	po	Twoim	domu..	I	dopóki	przechodzi		
przez	 cztery	 pokoje,	 kuchnię	 to	 jest	 ok,	 ale	
jeśli	wchodzi	do	sypialni	 to	pewnie	każdy	by	
się	wkurzył.	Ja	raczej		w	lecie	analizuję,	czy	nie	
zakłócam	spokoju	zwierzętom.	Dlatego	 czuję	
się	bezpiecznie	w lesie.	
W czym las Wam pomaga? 
D: Las	jest	zawsze	czynnikiem,	który	gruntuje	
nasze	relacje.	Połączyły	nas	wspólne,	również	
leśne,	pasje.	Połączył	udział	w	uroczystościach		
zgrupowań	 partyzanckich	 AK	 Ponury	 na	
Wykusie	i liczne		wycieczki	na	początku	naszej	
znajomości.	 Mieliśmy	 zaręczyny	 w  lesie	 i  to	
pewnie	 też	 nie	 jest	 ostatni	 akcent	 naszych	
„leśnych	 imprez”.	 Bywa	 też	 tak,	 że	 gdy	
poróżnimy		się	w jakiś	kwestiach		to	pomaga	
nam	 wtedy	 wyjście	 do	 lasu.	 Łatwiej	 nam	
w lesie	się	dogadać.	To	tam	łapiemy	dystans	
do	wielu	domowych	spraw.	
Dziękuję za rozmowę. 

LAS  
DOBRYCH MYŚLI
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Fot: archiwum prywatne

Monika	 i Damian	Żabiccy	 –	 starachowiczanie	 –	o  lesie	mówią,	 że	 to	ważna	 część	
ich	życia,	która	uczy	pokory,	szacunku	i uważności	na	siebie	i innych.	Z miłośnikami	
lasów	rozmawia	Izabela Wrona 
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LEŚNE POSZLAKI
NA ŻÓŁTO

Pieszo,	 rowerem	 lub	wąskotorówką. Aleksandra Sarzyńska przemierza	 żółty	
szlak	Starachowice	-	Lipie

Dziś	 zapraszam	 na	 pieszą	 lub	 rowerowaą	
wycieczkę	 żółtym	 szlakiem.	 Liczy	 on	 30	 kilo-
metrów	 i docelowo	prowadzi	do	 Iłży,	 ale	my	
skupimy	się	na	trasie	Starachowice	-	Lipie.	

Szlak żółty-trasa

Szlak	żółty	ma	swój	początek	koło	Dworca	PKP	
Starachowice	Zachodnie.	Biegnie	on	stamtąd	
wraz	ze	szlakiem	czerwonym	przez	Park	Mie-
jski	i już	tu	robimy	pierwszy	postój,	bo	jest	co	
zwiedzać.	
Po	 pierwsze	 Park	 Miejski	 w  nowym	 wyda-
niu	 z  licznymi	 atrakcjami	 dla	 najmłodszych,	
po	 drugie	 zabytkowa	 dawna	 	 siedziba	 PTTK	
-	 drewniany	 budynek	 dawnego	 dozoru	wiel-
kiego	 pieca,	 zbudowany	 w  1839	 r.	 przez	
Starachowickie	 Zakłady	Górniczo	 -	 Hutnicze.	
Schodzimy	w dół	ulicą	rotmistrza	Witolda	Pi-
leckiego	(dawna	Krywki)	koło	kapliczki	Świętej	
Barbary	 -	 patronki	 miasta.	 Kapliczkę	 wybu-
dowali	lokalni	górnicy	w 1937	roku	i opatrzyli	
ją	 sentencją	 „Święta	 Barbaro	 -	 módl	 się	 za	
nami”	zawierzając	Starachowice	opiece	Matki	
Boskiej.	
Następnie	przechodzimy	koło	Muzeum	Przy-
rody	i Techniki.	Kto	choć	raz	był		na	„Wielkim	
Piecu”,	bo	tak	potocznie	nazywa	się	Muzeum,	
ten	 doskonale	 wie,	 że	 to	 miejsce	magiczne.	
Niesamowite	 fascynujące	wystawy	dotyczące	
życia	 dinozaurów,	 ale	 też	 hala	 z  ekspona-
tami	 kultowych	 samochodów	 marki	 Star	 to	
tyko	niektóre	z atrakcji.	Warto	zerknąć	też	na	
dawną	hałdę	wielkopiecową	przy	ul.	Na	Szla-
kowisku.	
Dalej	 szlak	 przecina	 al.	 Armii	 Krajowej	
i prowadzi	 schodami	do	góry	obok	budynku	
sądu	 -	 tu	 do	 obejrzenia	między	 innymi	 200	

-letni	 dąb	 szypułkowy,	 dalej	 pomnik	 przy-
rody	 nieożywionej	 czyli	 popularne	 „skałki”	
o  długości	 ok	 400m	 i  wysokości	 4	 -	 8m,	
a także	pomnik	-	rzeźba	dwóch	żołnierzy	AK	
walczących	w oddziałach	„Ponurego”	 i „Nur-
ta”:	Mariana	Świderskiego	„Dzika”	i Edmunda	
Rachtana	„Kaktusa”.	
Dalej	 idziemy	 od	 strony	 ogródków	
działkowych	 pod	 hałdę	 kopalni	 rudy	 żelaza	
„Majówka”.	 Dla	 starachowiczan	 tak	 zwana	
„Kopalnia”	 to	 miejsce	 legendarne	 -	 spotka-
nia	 towarzyskie,	ogniska	 i  szalone	zjazdy	na	
sankach.	
Leśną	drogą	dochodzimy	do	wsi	Lipie	gdzie	
jest	 węzeł	 szlaków	 i  początek	 szlaku	 czar-
nego	 do	 Rudy.	 Za	 wioską	 szlak	 wchodzi	
w  las,	w drogę,	która	prowadzi	do	zbiornika	
przeciwpożarowego	 na	 rzece	 Kotyzka.	 I  tu	
nasza	wycieczka	dobiega	 końca	 -	 9,5	 km	 to	
całkiem	dobry	dystans,	jak	na	początek.

Lipie - miejsce warte zwiedzenia

Do	Lipia	można	w sezonie	dotrzeć	zabytkową	
linią	 kolejki	 wąskotorowej.	W  Lipiu	 	 jest	 też	
miejsce	ogniskowe	z zadaszoną	wiatą.	Kiedyś	
trasa	 turystyczna	 wiodła	 od	 naszego	 mia-
sta	do	 Iłży,	obecnie	ze	względu	na	niepełną	
trakcję	 kolejka	 w  sezonie	 letnim	 organizuje	
wycieczki	na	trasie	Starachowice	-	Lipie	-	Sta-
rachowice.	 Trwają	 prace	 by	 znów	 powrócić	
do	czasów	świetności	kolejki	i pociągnąć	tory	
aż	 do	 Iłży.	 Trzymamy	 kciuki	 by	 te	 plany	 się	
powiodły!	
Kolejne	 ciekawe	 miejsce	 do	 zobaczenia	 to	
grób	kamienny	Wiktorii	z Górskich	Kurkowej	
zmarłej	w 1840	r.,	polana	„Rębajły”	gdzie	po	
bitwie	 z  oddziałami	 Suchonina	 17	 stycznia	
1864	 r.	 odpoczywał	 	 Karol	Kalita	 „Rębajło”	 -	
jeden	 z  przywódców	powstania	 styczniowe-
go,	krzyż	w Lipiu	-	Podłaziskach	-	symboliczna	
mogiła	powstańców	styczniowych,	czy	liczne	
mogiły	 z  czasów	 II	 wojny	 światowej.	 	 Poza	
tym	 okalające	 Lipie	 lasy	 to	 miejsca	 wciąż	
nietknięte	 przez	 cywilizację,	 gdzie	 można	
zbierać	dorodne	jagody,	jeżyny,	a jesienią	
grzyby.
Do	zobaczenia	na	szlaku!	

Na  dworze pogoda wiosenna, 
więc to idealny moment na 
rozpoczęcie cyklu turystycz-
no - podróżniczego, który być 
może zachęci do aktywności 

fi zycznej, tak korzystnej - zarówno dla 
ciała jak i psychiki - a także do zwiedza-
nia ciekawych miejsc nieoczywistymi 
trasami, które są często na wyciągnięcie 
ręki.

Fot: autorka

zbierać	dorodne	jagody,	jeżyny,	a jesienią	

Do	zobaczenia	na	szlaku!	
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Śnieg na pustyni w drodze na najwyższy szczyt Parku Naro-
dowego Death Valley - Telescope Peak - 3366 m.

Park Narodowy Saguaro w stanie Arizona

Sztuka przetrwania, zabawa 
w  lesie czy sposób na mile spę-
dzony czas. Na pewno jest on roz-
rywką dla każdego. I  nie trzeba 
o  niego walczyć jak o  Kingsajz 

z komedii Juliusza Machulskiego. Gdy tylko 
wejdziemy odpowiednio przygotowani do 
lasu możemy rozpocząć nasz bushcraft.

Z Polski do Ameryki

W 2000	roku	Robert	Zemeckis	stworzył	dosko-
nały	fi	lm	o przetrwaniu	człowieka	na	bezludnej	
wyspie.	Główną	rolę	w fi	lmie	„Cast	Away:	poza	
światem”	otrzymał	urodzony	w kalifornijskim	
Concord	Tom	Hanks.	Reżyser	musiał	wiedzieć,	
iż	mieszkańcy	tego	miasta	mają	w sobie	chęć	
przetrwania	i potrafi	ą	radzić	sobie	w trudnych	
sytuacjach.	Kilkanaście	lat	później	w Concord	
zamieszkał	 Szymon	 Szary.	 Starachowiczanin	
po	 latach	wędrówki	po	całym	świecie	znalazł	
swoje	miejsce	na	ziemi,	gdzie	może	oddawać	
się	 swojej	 wielkiej	 pasji.	 	 Jest	 nią	 bushcraft,	
a  więc	 sztuka	 przetrwania	 w  lesie.	 Choć	 dla	
naszego	bohatera	bushcraft	to	taki	długoter-
minowy	 survival,	 który	może	 zamienić	 leśną	
zabawę	w doskonałą	rozrywkę.

40-letni	Szymon	Szary	podróżował	po	świecie	
od	2004	roku.	Wyjazd	do	Finlandii	zamienił	na	
wyprawę	do	Anglii,	potem	był		pobyt	w Szkocji	
i wreszcie	dotarcie	za	ocean	do	wielkiej	Ame-
ryki.	Emigracja	zarobkowa	starachowiczanina	
miała	w sobie	cel.	Znalezienie	swojego	miej-
sca	i realizację	planu.
-	Po	ukończeniu	szkoły	trzeba	było	coś	robić.	
Ale	 żeby	 dobrze	 wybrać	musiałem	 obmyślić	
jakiś	plan,	 a potem	go	 już	wdrożyć	 i  realizo-
wać.	Wiedziałem,	że	zajmie	mi	to	dużo	czasu,	
ale	 dziś	 już	 wiem,	 że	 plan	 został	 wykonany	
w  stu	 procentach.	 Krok	 po	 kroku,	 dzień	 po	
dniu	 podświadomie	 realizowałem	 swój	 cel	
i  dokładałem	 kolejną	 cegiełkę.	 Dziś	 jestem	
w  Kalifornii	 i  postanowiłem,	 że	 dalej	 szukać	
nie	będę	–	przyznaje	Szymon.

Dzikość w sercu 

Starachowiczanin	 od	 zawsze	 był	wielkim	mi-
łośnikiem	 natury,	 lasów	 i  piękna	 otaczającej	
przyrody.	Od	zawsze	dążył	do	obcowania	z jej	
dzikością	 i naturalnym	środowiskiem.	Zapra-
gnął	być	jak	najbliżej	tej	niesamowitej	natury.	
Dziś	 osiągnął	 swój	 cel.	 Zdobył	 wykształcenie	
w  tym	 kierunku.	 Jest	 zoologiem	 i  ekologiem,	

ale	obecnie	z uwagi	na	pandemię	nie	pracuje	
w żadnej	z tych	dziedzin.
-	W tej	chwili	pracuję	w ogrodzie	botanicznym.	
Codziennie	 mam	 do	 czynienia	 z  kaktusami	
i innymi	sukulentami.	Taka	praca	to	dla	mnie	
przyjemna	 zabawa	 –	 dodaje	 starachowicza-
nin.

Sztuka przetrwania

Co	 łączy	 Szymona	 Szarego	 i  Toma	 Hanksa		
poza	miastem	Concord?	To	oczywiście	sztuka	
przetrwania.	Wyreżyserowana	w fi	lmie	sztuka	
przetrwania	na	bezludnej	wyspie	kontra	survi-
valowa	 szkoła	przeżycia	w  lesie	 czy	na	pust-
kowiu.	Dla	wielu	ta	druga	jest	zwykłą	zabawą	
z lat	dziecięcych,	dla	innych	sztuką	przetrwa-
nia	w dzikich	warunkach.	Dla	 słowników	 jest	
po	prostu	bushcraftem.
Obco	 brzmiące	 słowo	 jest	 coraz	 bardziej	
obecne	w naszym	języku.	

Bushcraft to połączenie angiel-
skiego słowa „bush” czyli krzaki 
z  „craftem”, a  więc popularnym 
rzemiosłem. Krzaczaste rzemio-
sło?

To	tak	w skrócie,		bo	to	ogół	zajęć	związanych	

DZIKOŚĆ  W SERCU 
POZA ŚWIATEM

O	tym,	czym	jest	bushcraft	dla	mieszkającego	obecnie	w Kalifornii	Szymona	Sza-
rego	–	pisze	Leszek Kowalski
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               Zdjecia:: archiwum prywatne  

Park Narodowy Denali na Alasce

z przebywaniem	w dziczy.		Miłośnicy	tej	sztuki	
dołożą	 do	 tego	 jeszcze	 styl	 życia,	 mistyczne	
przeżycia	i obcowanie	z naturą,	a wszystko	po	
to	aby	poczuć	się	jak	ludy	pierwotne	oraz	tra-
perzy	z Ameryki	Północnej	czy	Syberii.	

Wielki obszar zainteresowań

-	Definicji	bushcraftu	jest	wiele.	Odnoszę	wra-
żenie,	że	to	takie	słowo	śmietnik,	do	którego	
każdy	wrzuca	 to	wszystko	 co	 kojarzy	mu	się	
z chodzeniem	po	lesie	czy	zwykłym	biwakowa-
niem.	Ja	się	na	to	nie	skarżę,	bo	to	takie	słowo	
parasol,	 które	 może	 przykryć	 cały	 obszar	
moich	zainteresowań.	 Jak	ktoś	pyta	czym	się	
zajmuję,	 to	 w  sumie	 ciężko	 odpowiedzieć	
jednoznacznie,	 ale	 to	 jest	w  tym	najlepsze	–	
dodaje	Szymon,	który	zachęca	wszystkich	do	
pielęgnowania	swoich	zainteresowań.
-	Bushcraft	jest	dla	każdego.	Dla	każdego	kto	
chce	 się	 tym	 zajmować.	 Już	 zwykła	 zabawa	
może	 być	 bushcraftem.	 Zwykłe	 obozowanie,	
łażenie	po	górach,	struganie	patyków	czy	roz-
palanie	ognia	to	już	to	coś.	I wcale	nie	trzeba	
się	 tym	 zacząć	 interesować.	 Taki	 bushcraft	
każdy	ma	w  sobie.	 To	 taka	 chęć	 obcowania	
z naturą	–	dodaje	nasz	rozmówca.
Wiele	 osób	 nazywa	 bushcraft	 sztuką	 prze-
trwania,	ale	w opinii	Szymona	jest	on	zupełnie	
inny	od	survivalu.	Tu	nie	chodzi	przecież	tylko	
o przetrwanie	i wyjście	z sytuacji.	Tu	człowiek	
powinien	się	wyluzować	i miło	spędzić	czas.
-	Może	przecież	spróbować	nawet	dłużej	po-
mieszkać	 w  lesie,	 umieć	 znaleźć	 swój	 nowy	
rytm	 dnia	 i  wykorzystać	 do	 tego	 to	 co	 dała	
nam	natura.	Bushcraft	to	nie	 jest	żadna	 ide-
ologia.	 Owszem	 są	 osoby,	 które	 potrafią	 iść	
do	 lasu,	mieszkać	 tam	 rok	 czy	 nawet	 cztery	
lata	 i  odciąć	 się	 od	 świata	 codziennego.	 To	
jest	taki	długoterminowy	survival.	O i taka	de-
finicja	wydaje	się	być	najdoskonalsza	–	przy-
znaje	starachowiczanin.

Zajrzyj na kanał Szymona

Rozpalanie	 ognia	 krzesiwem	 kowalskim,	 wy-
sokowęglową	 stalą,	 krzemieniem	 czy	 tarcie	
o  siebie	 dwoma	 patykami	 to	 najbardziej	
bushcraftowa	 czynność.	 A  przecież	 do	 tego	
dochodzi	 jeszcze	 plecak	 na	 ramię,	 siekiera,	
kieszenie	 spodni	 wypchane	 podstawowym	
sprzętem,	koc	zamiast	śpiwora	oraz	budowa	
legowiska	 z  gałęzi	 i  konarów.	 To	 taki	 obraz	
człowieka	kochającego	las	i dziką	naturę.
„Bushcraft	 umożliwia	 nam	 poczucie	 się	 pio-
nierem	 czy	 jak	 członek	 jakiegoś	 plemienia.	
Otwieramy	 nasz	 umysł	 na	 bodźce	 płynące	
ze	 środowiska,	możemy	 poczuć	 ducha	 lasu,	
jakąś	mistyczną	moc,	która	dostępna	jest	dla	
nielicznych,	 dla	 prawdziwych	 leśnych	 ludzi.	
Jest	 to	coś	 fantastycznego	 i bardzo	pozytyw-

nie	 ładującego	 nasze	 baterie”	 –	 czytamy	 na	
jednym	z blogów	poświęconych	bushcraftowi.
W  sieci	 sporo	 miejsca	 zajmuje	 bushcraft.	
W  tym	 obszarze	 odnalazł	 się	 również	 stara-
chowiczanin.	 Założył	 youtube’owy	 kanał	 Si-
mon’s	Discoveries,	 którego	 celem	 jest	 poka-
zanie	 sztuki	 bushcraftu.	 136	 filmów	 i  ponad	
11	 tysięcy	 subskrypcji	 pokazuje,	 że	 sztuka	
przetrwania	 w  lesie	 może	 cieszyć	 się	 sporą	
popularnością.

Ognisko bezobsługowe, całonocne

Najpopularniejszym	filmem	na	kanale	Szymo-
na	 jest	 ten	 dotyczący	 budowy	 całonocnego	
ogniska	bezobsługowego.	Poza	tym	możemy	
tu	jeszcze	znaleźć	filmy	dotyczące	testowania	
konkretnego	sprzętu	survivalowego,	rozpala-
nia	ognia,	zawartości	plecaka	i kieszeni	spodni	
na	wyprawę	do	lasu	czy	budowy	w lesie	obo-
zowiska,	 a  nawet	 „drewnianego	 łóżka”	 czy	
wyższości	 wełnianego	 kapelusza	 nad	 innymi	
nakryciami	 głowy.	 Kanał	 ten	 wydaje	 się	 być	
doskonałą	 encyklopedią	 bushcraftu	 dla	 każ-
dego	 i serdecznie	zachęcamy	do	 jego	szcze-
gółowego	przejrzenia.
-	Gdy	byłem	nastolatkiem	wspólnie	 z  kolegą	
próbowaliśmy	 się	 zgubić	 w  starachowickich	
lasach,	 ale	 nam	 się	 to	 nie	 udawało.	 Zawsze	
byliśmy	 chyba	 dobrze	 przygotowani	 do	 na-
szych	wypraw.	Wygląda	więc	na	to,	że	to	dla	
nas	nigdy	nie	była	tylko		zabawa.	Nasze	wypra-
wy	oparte	były	na	przygotowaniu	mentalnym,	
ale	 i  sprzętowym.	 Dla	mnie	 od	 zawsze	 było	

oczywiste,	że	wyjście	do	lasu	to	nie	jest	zwykły	
spacer.	Gdy	wychodzę	do	lasu	mam	ze	sobą	
scyzoryk,	 kompas	czy	nawigację,	ale	 również	
mam	 ze	 sobą	 obowiązkowo	 wodę	 i  przede	
wszystkim	muszę	 wiedzieć	 gdzie	 idę	 i  gdzie	
aktualnie	 jestem.	 To	 dla	 mnie	 takie	 abeca-
dło	 i  naturalne	 przygotowanie.	 To	 podstawa	
wszystkiego.	 Jeśli	 będziecie	 mieli	 to	 opano-
wane	i wpojone	to	wtedy	można	bezpiecznie	
„bawić	się”	w bushcraft,	bo	powtórzę	jeszcze	
raz	 bushcraft	 to	 przede	 wszystkim	 zabawa,	
ale	musi	 być	 poparta	 odpowiednim	 przygo-
towaniem.	 Pamiętajcie	 o  tym	 !	 	 –	 podkreśla	
starachowiczanin,	 który	 w  ostatnim	 czasie	
spędził	wspólnie	 z  kolegą	aż	miesiąc	w  lesie	
w stanie	Idaho.

Robić, co się lubi 

-	Za	co	lubię	bushcraft	?	Za	to,	że	nigdy	mi	się	
nie	 nudzi,	 bo	 umożliwia	mi	 zabawę	 różnymi	
rzeczami.	 To	 taka	możliwość	 skakania	 z  jed-
nego	 zainteresowania	 na	 drugie.	 Bushcraft	
jest	 stworzony	 dla	 mnie.	 Wszak	 sam	 nigdy	
nie	potrafiłem	się	skupić	na	jednej	rzeczy	zbyt	
długo.	Nie	potrafię	bez	przerwy	zajmować	się	
tylko	jednym.	A buschraft	to	ogół	umiejętno-
ści,	 które	 gdy	 dłużej	 się	 zastanowię	wykony-
wałem	w  swoim	 życiu	 od	 dawna.	 	Może	 nie	
zostanę	nigdy	mistrzem	świata	w bushcrafcie,	
ale	będę	robił	to	co	lubię	i to	jest	najważniej-
sze	–	podsumowuje	Szymon	Szary.
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CO TO JEST
INSTALACJA ODZYSKU

ENERGII ?

Jest to nowoczesna i bezpieczna instalacja
umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów
komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła.
Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której
stosowanym paliwem są odpady, które nie nadają się do
recyklingu, i których zgodnie z obowiązującym prawem
nie można składować.

INSTALACJA
ODZYSKU
ENERGII
W STARACHOWICACH

SUROWE KARY ZA
PRZEKROCZENIE EMISJI

TABLICA INFORMUJĄCA O AKTUALNEJ
EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ON-LINE

MONITORING I KONTROLA
EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

RESTRYKCYJNE NORMY
DOŚWIADCZONY OPERATOR
SPRAWDZONA TECHNOLOGIA

Bezpieczeństwo mieszkańców oraz środowiska będzie zagwarantowane dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom technologicznym oraz działaniom na rzecz bezpiecznego funkcjonowania instalacji.

BĘDZIE BEZPIECZNA
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ?

CZY INWESTYCJA

INSTALACJA ODZYSKU ENERGII ?

CZY STARACHOWICOM

POTRZEBNA JEST

Nie wszystkie odpady da się odzyskać w ramach selektywnej
zbiórki,a następnie ponownie przetworzyć. To, co pozostaje,

trafia obecnie na składowiska odpadów komunalnych. Z czasem
na składowiskach zacznie brakować miejsca, co pociągnie za

sobą konieczność tworzenia nowych.

IOE jest kompleksowym rozwiązaniem problemu
zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów
komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich
potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej
do systemu ciepłowniczego.

Wytwarzamy corazwięcej odpadów komunalnych. Problem

ich zagospodarowywania dotyka wysoko rozwinięte kraje.
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               Zdjecia: autorka 

Od	 dziecka	 lubiłem	 las	 i  spędzałem	 w  nim	
dużo	czasu.	Lubiłem	być	blisko	natury	 i móc	
z nią	koegzystować.	Pszczołami	zainteresował	
mnie	 znajomy	 kilkanaście	 lat	 temu.	 Drążąc	
temat	 doszedłem	 do	 bartnictwa,	 którego	
postanowiłem	spróbować.
Czy ktoś z  twojej rodziny zajmował się 
pszczelarstwem?
Nie	 znam	 takiej	 osoby	 z  mojej	 najbliższej	
rodziny.	 Z  zapisków	 dotyczących	 bar-
tników	 z  okresu	 XV	 wieku	 	 na	 terenie	 ziemi	
świętokrzyskiej,	 dowiedziałem	 się,	 że	 był	
człowiek	o bardzo	zbliżonym	nazwisku	„Wron-
ka”,	działający	w ówczesnym	kluczu	kieleckim.	
Co	do	 genealogii	 nie	mam	pewności,	 jednak	
mam	nadzieję,	że	był	moim	przodkiem.
Czym różni się bartnictwo od pszczelarst-
wa?
Podstawową	 różnicą	 jest	 forma	 oraz	 usy-
tuowanie	domu	dla	pszczół.	W pszczelarstwie	
współczesnym	korzysta	się	z różnego	rodzaju	
uli,	 lecz	 niezależnie	 od	 ich	 konstrukcji	 łączy	
je	 jedno	–	są	ustawiane	na	ziemi.	Bartnictwo	
natomiast	zaczyna	się	kilka	metrów	nad	ziemią,	
bo	 na	 takiej	 wysokości	 są	 usytuowane	 bar-
cie.	Pszczele	 lokum	jest	wydrążone	w żywym	
drzewie	lub	zastępczo	w formie	kłody	bartnej,	
umiejscowione	zazwyczaj	w leśnych	ostępach.	
Bartnik	 nie	 zasiedla	 sztucznie	 swoich	 barci,	
a  jedynie	„zachęca”	pszczele	roje	do	natural-
nego	zasiedlenia.		
Na czym polega praca bartodzieja?
Jest	 to	 dawna	 forma	 pszczelarstwa	 leśnego,	
które	 rozpoczęło	 się	 w  momencie,	 gdy	
człowiek	 wydrążył	 sztuczną	 dziuplę	 w  drze-
wie,	czyli	barć.	Zajęcie	to	opiera	się	na	chowie	
pszczół	 w  tak	 właśnie	 przygotowanych	 dla	

DOMY DLA 
PSZCZÓŁ 

	Z bartodziejem		Karolem	Wroną	o 	lasach,	pszczołach	
i nie	tylko	rozmawia	Aleksandra Sarzyńska 

nich	 domach.	 Trzeba	 odszukać	 i  wybrać	
dogodną	 lokalizację.	 Należy	 zwracać	
uwagę,	 jakie	 drzewostany	 oraz	 rośliny	
runa	 leśnego,	 znajdują	 się	 w  najbliższej	
okolicy,	jakie	jest	nasłonecznienie,	czy	jest	
osłonięte	od	silnych	wiatrów,	 istotna	 jest	
także	 obecność	 naturalnych	 zbiorników	
wodnych.	Od	tego	zależy	czy	pszczoły	to	
miejsce	 wybiorą	 na	 swoje	 mieszkanie.		
Następny	 	 	 	 	 krok	 to	 	 	 	 przygotowanie	
dzieni	w drzewie	bądź	zawieszenie	na	nim	
kłody	bartnej.
Na jakiej wysokości zawiesza się bar-
cie?
W  przeszłości	 głównie	 to	 były	 barcie	
wydrążone	 na	 wysokości	 od	 kilku	 do	
nawet	 dwudziestu	 metrów	 nad	 ziemią,	
teraz	 z  niedostatku	 drzew	 o  odpowied-
niej	 średnicy,	w większości	 zastępuje	 się	
je	kłodami	bartnymi,	a wysokość	na	której	
są	zawieszone	nie	przekracza	zwykle	8-10	
metrów	nad	ziemią.		
Co trzeba zrobić aby zostać bar-
todziejem?
Dużo	 informacji	 można	 wyciągnąć	
z książek,	jednak	bezcenna	jest	praktyka.	
Czy w Polsce jest wielu bartodziejów? 
Trudno	 powiedzieć	 ilu	 ludzi	 w  tym	
momencie	 jest	 zaangażowanych	 w  bar-
tnictwo.	 W  Polsce	 istnieją	 fundacje	
i  stowarzyszenia,	 angażują	 się	 również	
niektóre	 nadleśnictwa.	 Znam	 bartników	
z różnych	miejsc	Polski,	ale	również	z  in-
nych	krajów.	Z częścią	z nich	utrzymujemy	
stały	kontakt.	Należę	do	fundacji	Bractwo	
Bartne,	 często	 organizujemy	 warsztaty	
i spotykamy	się	kilka	razy	w roku.	Na	 te-
renie	 lasów	 starachowickich	 działalność	
bartniczą	prowadzę	sam	w porozumieniu	
z nadleśnictwem.
Od XVII wieku zaczęto przenosić 
pszczoły do przydomowych pasiek. 
Po co więc dziś wracasz do przenosze-
nia pszczół do lasu? 
Miód	 zostaje	 dla	 pszczół	 i  nie	 chodzi	 tu	
o korzyści	materialne.	Pszczoły	są	bardzo	
ważnymi	 zapylaczami.	 Głównym	 celem	
moich	działań	bartniczych	 jest	 tworzenie	
dogodnych	 warunków	 do	 gniazdowania	
dziko	 żyjących	 rojów	 pszczoły	 miod-

nej,	 co	 może	 przyczynić	 się	 do	 zwiększenia	
liczebności	 prymitywnej	 rodzimej	 rasy	
pszczoły	 środkowoeuropejskiej,	 która	 kiedyś	
naturalnie	 występowała	 na	 naszym	 terenie	
i  odtworzy	 naturalny	 skład	 zespołu	 leśnych	
gatunków	zapylaczy.	Traktuję	to	również	jako	
kultywowanie	 tradycji,	 gdyż	 kiedyś	 na	 tere-
nach	dawnej	puszczy	iłżeckiej,	bartnictwo	było	
prężnie	działającą	gałęzią	użytkowania	lasu.	
Dziękuję za rozmowę.

Tematami   przewodnimi  ma 
jowego wydania „Staracho-
wice.  Dobry adres” są m. in. 
las i dojrzałości i  to się dobrze 
składa bo Twoja pasja: bar-

tnictwo leśne - to temat po pierwsze 
z  lasem ściśle związany, a  po drugie 
wymagający niezwykłej mądrości, 
opanowania czyli dojrzałości. Skąd 
u  młodego mężczyzny będącego w  tzw. 
sile wieku takie zainteresowanie?
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EGZAMIN Z NAUKI
W CZASACH CHMUR
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Ewa Sajór - Ruszczak, dyrektor	II	Liceum	Ogólnokształcącego	pisze	o 	nauce	zdalnej	
i	maturze	w czasach	pandemii.
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Najpierw były dźwięki polo-
neza dobiegające z sali prób, 
rozmowy o  studniówkowych 
kreacjach, potem sam bal. 
Ferie, chwila oddechu i  od-

liczanie dni do matury. Wydawało się 
przez lata, iż jest to tak naturalny porzą-
dek rzeczy, że nic nie może go zakłócić. 
Ale już drugi rok mierzymy się z inną rze-
czywistością.
Niby	 wszystkie	 procedury	 egzaminu	 matu-
ralnego	 zostały	 przećwiczone,	 ale	 coraz	
bardziej	 brakuje	 optymistycznego	 spojrze-
nia	 w  przyszłość.	 W  tym	 roku	 do	 egzaminu	
przystępują	młodzi	 ludzie,	którzy	ponad		rok		
uczą	 się	 zdalnie.	 Ten	 stan	 wyjątkowy	 trwa	
bardzo	 długo	 i  jego	 konsekwencje	 ponoszą	
poza	 uczniami	 –	 ich	 rodzice,	 nauczyciele	
i dyrekcje	szkół.

Jaki jest maturzysta 2021?

Przede	 wszystkim	 uboższy	 o  mnóstwo	
wspomnień	 z  licealnych	 czasów.	 Szkoła	 to	
nie	 tylko	miejsce,	 gdzie	 zdobywa	 się	wiedzę,	
ale	 miejsce,	 gdzie	 można	 odkryć	 siebie,	
swoje	 uzdolnienia,	 kształtować	 umiejętności	
społeczne.	 W  II	 LO	 zaczął	 wspaniale	 działać	
Teatr	15,		zespół	muzyczny	tworzyli	pełni	pasji	
młodzi	 ludzie.	 Miało	 miejsce	 wiele	 działań	
w ramach	wolontariatu,	sportowcy	zdobywali	
trofea.	I nagle	to	wszystko	zamarło.	Pozostały	
olimpiady,	 konkursy	 indywidualne,	w których	
uczniowie	odnoszą	ogromne	sukcesy,	ale	bra-
kuje	radości	z działania	zespołowego.
Na	 temat	 nauki	 zdalnej	 powiedziano	 już	
bardzo	 wiele.	 Najoczywistszym	 wydaje	 się	
podsumowanie,	 	 że	 nic	 nie	 zastąpi	 nauki	
w  szkole.	 Pomijam	 niedogodności	 związane	
z bólami	oczu,	kręgosłupa,		zatarciem			gran-
icy	między	 przestrzenią	 zawodową,	 	 szkolną		
a  przestrzenią	 prywatną.	 Ten	 sam	 pokój	
jest	 jednocześnie	 salą	 lekcyjną	 i  intymną	
przestrzenią	 młodego	 człowieka.	 Może						
dlatego	napotykamy	na	tak	duży	opór	przed	
włączaniem	 kamerek?	 Nauka	 zdalna	 jest	
łatwiejsza	dla	uczniów	zdolnych,		kreatywnych,	
umiejących	 się	 uczyć,	 świadomych	 tego,	 co	
chcą	 w  życiu	 osiągnąć.	 A  co	 ze	 słabszymi?		
A co	z tymi,	których	trzeba	było	w sali	lekcyjnej	

bardziej	 mobilizować?	 Powinna	 nastąpić	
w tym	momencie	zmiana	mentalności,	zmiana	
podejścia	do	nauki.	Prawdę	powtarzaną	od	lat	
mamy	szansę	wprowadzić	w życie:	uczymy	się	
dla	siebie.	Ale	na	pewno	nie	jest	to	prawda	dla	
wszystkich.
Niektórzy	uczniowie	odnaleźli	się	w nauczaniu	
na	odległość.	Zaszyli	się	w	 swojej	 	 	bezpiec-
znej	strefi	e,	nie	muszą	spotykać	się	z ludźmi,	
organizują	 czas	 według	 swoich	 reguł,	 ale	
przecież	 kiedyś	 trzeba	 będzie	 z  tej	 strefy	
komfortu	wyjść,	co	może	stawać	się	z każdym	
dniem	izolacji	coraz	trudniejsze.	
Tegoroczny	 maturzysta	 może	 trochę	 gorzej	
poradzi	sobie	z egzaminem,	może	będzie	miał	
trochę	niższe	wyniki.	Częściowo		będzie	to	na	
pewno	 związane	 z  nauczaniem	 zdalnym	 ale	
także	z problemami	z koncentracją,	o których	
wspominali	 uczniowie	 po	 maturze	 próbnej.	
Obciążająca	 psychikę	 	 jest	 też	 niepewność		
dotycząca	 przyszłości	 -	 nie	 tylko	 wyboru	 ki-
erunku	studiów,	ale	także	warunków,	w jakich	
studiowanie	będzie	przebiegać.	 Czy	będą	 to	
studia	 stacjonarne,	 czy	 zdalne?	 Czy	 warto	
wynajmować	mieszkanie,	czy	nie?	I tak	zazw-
yczaj	 wyjazd	 z  domu	 wiąże	 się	 ze	 stresem,	
a  teraz	 dochodzi	 niepewność,	 załamanie	
porządku	życia	młodego	człowieka.

Rodzice i nauczyciele 

Też są zdezorientowani i zaniepokojeni dalszymi 

losami swoich dzieci. Relacje szkoły  z rodzicami 
to w tej chwili przede wszystkim relacje online. 
Nie każdy rodzic dobrze czuje się w tej sytu-
acji, dla niektórych ekran laptopa jest barierą 
blokującą naturalną rozmowę. Rodzic nie ucz-
estniczy w wydarzeniach szkolnych, bo takich 
wydarzeń nie ma. A jak w tej sytuacji odnaleźli 
się nauczyciele? 
Po początkowym szoku, działaniu trochę po 
omacku, stopniowo uczyliśmy się nauczać 
zdalnie. Niektórzy odnaleźli się w tej sytuacji  
znakomicie jak choćby nauczyciele języków 
obcych, ale nauczyciele przedmiotów ścisłych 
musieli pokonać poważne problemy z dostoso-
waniem sposobu nauczania do swojego przed-
miotu. Wiązało się to z koniecznością zakupu         
odpowiednich sprzętów i opanowania ich 
obsługi. Dziś tablet grafi czny, whiteboard, 
Teams, OneNote,	chmura	i wiele	innych	pojęć	
to	 codzienność	 w  pracy	 nauczyciela.	 Chyba	
nawet	sami	nie	zdają	sobie	sprawy	z tego,	że	
przez	ten	rok	przeskoczyli	przez	ogromny	mur,	
że	 samodzielnie	 wykonali	 ogromną	 pracę.	
Doskonale	widzę	to	z perspektywy	dyrektora,		
kiedy	 uczestniczę	 w  obserwacjach	 zdalnych	
lekcji.	Niewątpliwie	wiele	metod	nauczania	po-
zostanie	z nami	 także	w nauce	stacjonarnej.	
Pewnie	używanie	smartfona,	 tabletu	czy	 lap-
topa	przez	uczniów	w czasie	lekcji	też	będzie	
oczywistością.	Być	może	odejdą	w niepamięć	
testy	 przygotowywane	 w  wersji	 papierowej	
czy	 też	 tradycyjne	 zeszyty.	W  tym	względzie	
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poszliśmy	na	pewno	krok	naprzód	a młodzież	
wraz	z nami.W pracy	zdalnej	najbardziej	bra-
kuje	uczniów.	Ich	twarzy,	mimiki,	mowy	ciała.	
Nie	wiemy,	 jak	 reagują	 na	 to,	 co	 chcemy	 im	
powiedzieć.	Nie	wiemy,	czy	są	zainteresowani,	
czy	totalnie	znudzeni,	nie	wyczuwamy	nastro-
ju	całej	klasy.	Uczymy	inteligentnych,	młodych	
ludzi,	ale	nie	nawiązujemy	z nimi	takiego	kon-
taktu	jak	w czasie	nauki	stacjonarnej.	
Czy	dyrektor	szkoły	ma	jakieś	korzyści	z pracy	
zdalnej?	 Na	 pewno	 wiele	 spraw	 można	
załatwić	na	odległość,	jak	choćby	obieg	doku-
mentów		a spotkania	twarzą	w twarz	poświęcić	
na	 omawianie	 ważniejszych	 zagadnień.	
Ale	 tu	 znów	 odzywa	 się	 moje	 wyobrażenie	
o  roli	 dyrektora	 szkoły	 jako	 tego,	 którego	
zadaniem	 jest	 zbudowanie	 zespołu	 zmoty-
wowanego	 do	wspólnej	 pracy,	 zespołu	 ludzi	

lubiących	ze	sobą	pracować,	potrafiących	się	
ze	sobą	komunikować.	I w tym	praca	zdalna	
na	 pewno	 nie	 pomaga,	 zwłaszcza	 nowemu	
dyrektorowi,	który	nie	zdążył	 jeszcze	poznać	
swojego	grona,	a już	musiał	się	z nim	rozstać,	
żeby	 pracować	 na	 odległość.	 Ale	 widzę,	 że	
wśród	 nauczycieli	 jest	 ogromna	 potrzeba	
spotykania	się	ze	sobą,	rozmowy,	wspierania	
się	nawzajem	w tym	trudnym	czasie.
Wiem,	 że	 zespół	 muzyczny	 bardzo	 chciałby	
coś	 zaśpiewać	 na	 pożegnanie	maturzystów.	
Wiem,	 że	 Teatr	 15	 bardzo	 żałuje,	 że	 nie	
wystawił	w tym	roku	żadnej	sztuki.	Wiem,	że	
nauczyciele	chcą	spotykać	się	z uczniami	w sz-
kolnych	 pracowniach.	 I  wracamy	 do	 punktu	
wyjścia.	Najbardziej	w  	 	 	 zdalnym	nauczaniu	
brakuje	 człowieka	 i  bezpośredniego	 kon-
taktu.	 I  nic	 tego	 nie	 zastąpi,	 bo	 budowanie	

relacji	 jest	najważniejsze	nie	 tylko	w rozwoju	
młodego	człowieka					ale						także						w pro-
cesie	 przyswajania	 wiedzy.Mam	 nadzieję,	 że	
kasztany	 w  tym	 roku	 zakwitną,	 maturzyści	
zdrowi,	 zmotywowani	 przyjdą	 na	 egzaminy	
i zakończą	je	z zadowalającymi	ich	wynikami.	
A  od	 października	 rozpoczną	 stacjonarne	
studia	na	wybranych		przez	siebie	kierunkach,	
na	wymarzonych	uczelniach.

O tym,	że	tegoroczna	matura	będzie	inna	od	
wszystkich,	wiadomo	było	już	od	dawna.	
Uczniowie	klas	trzecich	liceum	zostali	zmusze-
ni	do	pozostania	w domach	i pracy	przez	in-
ternet.	Maturzyści	 w większości	 przypadków	
krytycznie	ocenili	tą	formę	nauki.		
-	Nauczanie	zdalne	nie	pozwoliło	mi	na	lepsze	
przygotowanie	do	matury.	Wręcz	przeciwnie,	
przez	brak	chodzenia	do	szkoły	stacjonarnie	
straciłam	 też	 motywację	 do	 nauki	 –	 mówi	
Oliwia,	 uczennica	 klasy	 humanistycznej	
z  I  Liceum	 Ogólnokształcącego.	 -	 Podczas	
nauki	zdalnej	musiałem	się	zmierzyć	z wielo-
ma	 problemami,	 o  których	 podczas	 nauki	
stacjonarnej	nawet	bym	nie	pomyślał.	Nie	były	
to	 jednak	 tylko	 problemy	 techniczne.	 Samo-
dyscyplina	jest	znacznie	trudniejsza	do	utrzy-
mania	 podczas	 e-lekcji,	 które	 kuszą	 łatwymi	
metodami	 oszukiwania	 i  zdobywaniem	 lep-
szych	ocen	-	uważa	Igor,	humanista	I LO.

Żródła internetowe  

Kiedy	 przebywają	 w  domu,	 nie	 sposób	
chyba	 udowodnić,	 kiedy	 uczniowie	 korzys-
tali	 z  zasobów	 internetu	 lub	 innych	 źródeł	
podczas	 testu,	 sprawdzianu	 czy	 kartkówki.	
Bardzo	 często	 zasłaniają	 się	 problemami	
z  połączeniem	 czy	 kłopotami	 z  obsługą	
aplikacji.	 Bardzo	 częste	 problemy	 natury	
technicznej	 uniemożliwiają	 płynne	 uczest-
nictwo	 w  lekcjach	 i  mogą	 powodować	 wiele	
nieprzyjemnych	 sytuacji.	 Mimo	 wszystko	
głosy	 w  kwestii	 wyboru	 między	 nauczaniem	
zdalnym	 a  stacjonarnym	 bywały	 podzielone.	
Wielu	 maturzystów	 pochodzi	 spoza	 miasta	

 Nauka nie poszła w las 
													 																			pisze	o	tym		tegoroczna	maturzystka	Natalia Gębura  

i musi	pokonać	wiele	kilometrów,	aby	dostać	
się	do	liceum.	

Dystans i dystans 

-	 Na	 początku	 cieszyłam	 się,	 	 	 	 że	 nie	 będę	
musiała	 codziennie	 dojeżdżać	 do	 szkoły	
kilkanaście	 kilometrów,	 wtedy	 według	 mnie	
zdalne	 nauczanie	 nie	 było	 takie	 złe.	 Jednak	
po	 roku	 okazuje	 się,	 że	 spędzanie	 aż	 tylu	
godzin	 przez	 komputerem	 dzień	 w  dzień	
bywa	 naprawdę	męczące	 i  tracimy	 przez	 to	
motywację.	 –	 uważa	 Kasia	 z  I  LO	 (klasa	 hu-
manistyczna).
-	Preferuję	naukę	stacjonarną.	Nauka	zdalna	
jest	o wiele	bardziej	wymagająca	 i po	prostu	
trudniejsza.	 W  szczególności	 trudno	 się	
przyzwyczaić	do	faktu,	iż	jedno	pomieszczenie	
służy	 jednocześnie	 do	 odpoczynku	 i  ciężkiej	
nauki.	Mam	nadzieję,	że	tegoroczny	rok	aka-
demicki	 będzie	 już	 odbywał	 się	 stacjonarnie	
–	 dodaje	 Igor.	 Jedną	 z  niewielu	 zalet,	 jakie	
dostrzegają	uczniowie	w nauczaniu	 zdalnym	
jest	to,	że	nawet	podczas	choroby	czy	kwaran-
tanny	dalej	można	uczestniczyć	w lekcjach.

Matura i co dalej 

Mimo	 sytuacji,	 maturzyści	 spokojnie	 mówią	
o  swoich	 planach	 i  są	 zdeterminowani,	 aby	
realizować	 postawione	 sobie	 cele.	 Zapy-
tani	 o  to,	 czy	 kiedyś	 pandemia	 się	 skończy,	
odpowiadają	równie	budująco.
-	 Tak	 jak	 Bill	 Gates	 sądzę,	 że	 pandemia	
zakończy	 się	 w  2022	 roku,	 dzięki	 szczepi-
onkom.	 Ale	 to	 od	 nas	 samych	 zależy,	 kiedy	

ona	się	skończy	–	mówi	Igor.
-	Myślę,	że	nie	ma	to	żadnego	wpływu	na	moją	
przyszłość.	 Z  pewnością	 wrócimy	 do	 stanu	
sprzed	 pandemii,	 	 a  przynajmniej	 w  jakimś	
stopniu.	 Jednak	 przepadł	 czas,	 którego	 już	
nigdy	 nie	 odzyskamy.	 Spotkania	 z  rodziną,	
przyjaciółmi,	 czas	 spędzony	 w  szkole.	 Nie	
da	się	 też	zapomnieć,	 że	wiele	osób	straciło	
swoich	bliskich.	

Doceniać, co mamy 

-Być	 może	 obecna	 sytuacja	 nauczy	 nas	
doceniać	to,	co	mamy	–	mówi	Klaudia,	uczen-
nica	klasy	matematyczno-fizycznej	II	LO.
-	 Mam	 wrażenie,	 że	 jesteśmy	 jednym	 z  na-
jbardziej	 skrzywdzonych	 roczników.	 Czuję	
obawę	przed	tym,	że	ta	sytuacja	będzie	trwać	
podczas	 moich	 planowanych	 studiów.	 Nie	
chciałabym	stracić	tych	lat	–	dodaje	Maria,	uc-
zennica	klasy	humanistycznej	I LO.
To,	jak	dobrze	uczniowie	przygotowali	się	do	
egzaminu	dojrzałości	w dość	niecodziennych	
warunkach,	 zostanie	 zweryfikowane	 dopiero	
przy	okazji	majowych	testów.
-	 Mam	 wrażenie,	 że	 to	 co	 udało	 nam	 się	
przyswoić,	 nie	 będzie	 wystarczające,	 może	
nie	w obliczu	matury,	ale	w zderzeniu	ze	stu-
denckimi	realiami	–	uważa	Marysia.
-	Nie	da	się	określić,	czy	nauka	zdalna	jest	zła	
czy	dobra.	Jest	po	prostu	inna.	O tym,	czy	była	
wystarczająca	 dowiemy	 się	 po	 otrzymaniu	
wyników	egzaminów	–	dodaje	Klaudia
-	 Każdy,	 kto	 potraktował	 naukę	 zdalną	
poważnie	nie	powinien	się	martwić	o poziom	
tegorocznej	matury	–	podsumowuje	Igor.

Ewa Sajór - Ruszczak -	 Abso
lwentka	 I  LO	 w  Starachowicach	

i filologii	polskiej	na	Uniwersytecie	War-
szawskim,	były	dyrektor	III	LO,	obecny	dyrek-
tor	 II	 LO.	Ale	przede	wszystkim	nauczycielka	
języka	polskiego	lubiąca	swój	zawód	i uczniów.	
Przez	wiele	lat	instruktorka	teatru	szkolnego,	
amatorsko	uprawiająca	także	dziennikarstwo.	
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DOJRZAŁOŚĆ REALNA
I ZDALNA 

Wszystko	ma	swoje	plusy	i minusy.		Na	temat	nauki	i matur	w różnych	
czasach	 felieton	 potrójny	 piszą	 	 uczennica	 pierwszej	 klasy	 liceum	
Maja Sułecka,	 studentka	 pierwszego	 roku	 Dominika Chmie-
lewska  oraz	seniorka	Bożena Maciąg      
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W październiku 2020 roku 
uczniowie ponownie 
wrócili do domów i po raz 
kolejny rozpoczęli naukę 
zdalną. Dla wszystkich 

jest to trudne. Dla uczniów, dla nauczy-
cieli -  w końcu nie jest łatwo prowadzić 
lekcje przez komputer. Wszystko ma 
swoje plusy i minusy.  
Nauczanie	 zdalne	 też.	 Plusem	 jest	 wygoda.	
Nie	 musimy	 wstawać	 wcześnie	 rano,	 aby	
przyszykować	 rzeczy	 do	 szkoły,	 ubrać	 się	
i wyjść,	często	nawet	bez	śniadania,	martwiąc	
się	o dotarcie	na	lekcje	na	czas.	Gdy	uczymy	się	
zdalnie,	możemy	spokojnie	wstać	 i przysiąść	
do	komputera.	Wady?		
Ograniczenie	 kontaktów	 międzyludzkich	
i  brak	 motywacji.	 Brak	 nam	 chęci	 do	 nauki,	
nauczyciel	 nie	 ma	 często	 	 możliwości	 skon-
trolowania	 tego,	 czy	 się	 naprawdę	 uczymy,	
za	 to	 my,	 cały	 czas	 się	 czymś	 rozpraszamy.	
Często,	 zamiast	 słuchać	 nauczyciela,	 sku-
piamy	się	na	telefonie	 lub	robimy	cokolwiek.	
Brzmi	fatalnie,	wiem,	ale	to	dopiero	początek.

Rzeczywistość pierwszorocznych

Nowi	 ludzie,	 nowi	 nauczyciele,	 nowe	 otoc-
zenie.	 Zanim	poznaliśmy	 to	wszystko	 trochę	
bliżej,	 zamknięto	nas	w domach	przed	kom-
puterem.	 Lekcje	 zdalne	 z  nieznanymi	 nam	
nauczycielami	nie	są	łatwe.	O wiele	łatwiej	jest	
podczas	 lekcji	 stacjonarnych,	 kiedy	 stoimy	
twarzą	 w  twarz	 z  nauczycielem	 i  kolegami	

z  klasy.	 Tak	 naprawdę	 nie	 mieliśmy	 jeszcze	
okazji	poczuć,	jak	bardzo	szkoła	średnia	różni	
się	od	nauki	w szkole	podstawowej.	Bo	czymś	
się	różni.	Tak?	Ktoś	wie?
Nie	 znamy	 siebie	 wzajemnie.	 Nie	 mieliśmy	
możliwości	 nawiązać	 nowych	 znajomości,	
przyjaźni.	 Nie	 było	 wspólnych	 wyjazdów,	
przedstawień,	 prac	 zespołowych	 czy	 nawet	
konfl	iktów.	 Wszystko	 zostało	 odłożone	 na	
później,	 bo	 nikt	 nie	 ma	 odwagi,	 chęci	 	 	 ani	
motywacji,	żeby	jeszcze	po	lekcjach	wirtualnie	
do	kogoś	zagadać,	trochę	się	zapoznać.	I tak,	
kojarzymy	się	wzajemnie,	ale	to	tyle	co	nic.

Znamy się tylko z widzenia

Nauczyciele?	 Ich	 też	 znamy	 tylko	 z  widze-
nia	a oni	nas	chyba	tylko	z nazwiska.	Nie	ma	
się	 co	 dziwić.	 Ucząc	 w  wielu	 klasach,	 ciężko	
zapamiętać	 imiona	 tylu	pierwszaków.	Wiemy	
jakie	mają	wymagania,	czego	od	nas	oczekują,	
na	co	stawiają	największy	nacisk.	Ale	nie	wiemy	
jacy	są	naprawdę.	Bo	nie	możemy	poznać	ich	
tego	mniej	szkolnego	charakteru	przez	inter-
net.	Nikt	nie	zagada,	nie	rozbawi	i nie	opowie	
anegdoty.	Bo	jak?	Skoro	połączenie	się	zerwie,	
komuś	mikrofon	nie	działa.	Nie	ma	czasu.
Większość	 z  nas	 chciałaby	 już	 wrócić	 do	
szkoły,	spotkać	się	z innymi	i wrócić	do	klasy-
cznych	 lekcji.	 Nie	 czujemy	 klimatu	 liceum.	
Czujemy	jakby	ósma	klasa	trwała	dalej,	tylko,	
że	nauczyciele	i koledzy	jakby	na	zastępstwie,	
a  szkoła,	 cóż	 nazwa	w  librusie	wyświetla	 się	
inna.	Ot,	cała	różnica.	
Maja Sułecka

Plany wielu młodych ludzi zostały 
zachwiane lub doszczętnie 
zniszczone przez obowiązek 
dostosowania się do sytuacji. 
Najpierw zdalna edukacja, 

potem przełożona matura a teraz studio-
wanie z domu.

Jestem	 studentką	 pierwszego	 	 roku	 Uni-
wersytetu	 Łódzkiego.	 Pod	 koniec	 września	
z nadzieją	na	rozpoczęcie	studiów	na	uczelni	
pojechałam	do	Łodzi.	Spędziłam	tam	trzy		ty-
godnie.	Trzy	tygodnie,	które	dały	mi	namiastkę	
tego,	 jak	mogłoby	wyglądać	moje	studenckie	
życie.	Studia	rozpoczynałam	19	października,		
a kilka	dni	przed	tą	datą,	odbierając	legitymację	
studencką	dowiedziałam	się,	że	plany	hybry-
dowej	nauki	kompletnie	się	rozpadły	i właśnie	
przeżyłam	 swój	 pierwszy	 a  zarazem	 ostatni		
-póki	co	-	dzień	w murach	Uniwersytetu.	

Problemy techniczne 

Kiedy	 rozpoczęły	 się	 zajęcia,	 każdy	 z  nas	
próbował	 się	 dostosować,	 lecz	 nie	 było	 to	
łatwe	ze	względu	chociażby	na	ciągłe	problemy	
techniczne	nasze	i naszych	wykładowców	lub	
słabą	komunikacje	w grupie.	Bo	przecież	w jaki	
sposób	 ludzie,	 którzy	 tak	 naprawdę	 poznali	
się	tylko	przez	portale	społecznościowe	mają	
nagle	zacząć	nawiązywać	relacje?	
Każdego	dnia,	budzimy	się	pięć	minut	przed	
rozpoczęciem	 zajęć,	 odpalamy	 komputer,	
„wchodzimy	 na	 spotkanie”	 i  próbujemy	
uczestniczyć	 w  zajęciach.	 Próbujemy,	 bo	 to	
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Maturzystka. Archiwum  prywtane Bożeny Maciąg.Fot: Julia.M.Cameron/pexels.com

Odnoszę nieodparte wrażenie, 
że w  latach mojej młodości 
było weselej, a  ludzie jakby 
bardziej życzliwi i przyjaźnie 
nastawieni. Wspomnienia, 

nostalgia i powrót myślami do młodości, 
szczególnie teraz w  okresie wiosennym, 
przypomina moją maturę. Egzamin, a po 
nim fala ulgi po jego pozytywnym wyniku.

Kiedy	 to	 było?	 Jak	 dobrze	 pamiętam,	 bo	
pamięć	lub	płatać	figle,	był	to	rok	1980.	Jak	to	
się	zwykle	mawia:	byłam	piękna	i młoda.	

Bukiecik  konwali

Wiosna,	maj,	kwitnące	kasztany,	bukiecik	kon-
walii	 i  piękna	 zieleń	w pobliskich	ogródkach.	
Po	 delikatnym	 wiosennym	 deszczyku	 unosił	
się	 świeży	 zapach	 różnych	 roślin	 i  ziemi.	Do	
nozdrzy	 przenikał	 wilgotny,	 orzeźwiający	
powiew	 otaczającej	 natury.	 W  tym	 pięknie	
otaczającego	krajobrazu,	dało	się	odczuć	lekki	
niepokój	 przygotowujących	 się	 do	 egzaminu	
maturzystów.	
Uczęszczałam	 do	 Technikum	 Mechanicz-
nego	 dla	 Dorosłych.	 Pracowałam	 i  uczyłam	
się	 jednocześnie.	Musiałam	dzielić	 swój	 czas	
także	 na	 naukę	 do	 matury	 i  naukę	 do	 eg-
zaminu	zawodowego.
Pamiętam,	 że	 podeszłam	 do	 matury	
z  matematyki	 i  języka	 polskiego,	 który	 był	
także	moim	przedmiotem	dodatkowym.	Coś	
w rodzaju	obecnego	rozszerzenia.
Matematyka,	 zmora	wszystkich	uczniów	–	 to	
zdecydowanie	się	nie	zmieniło	na	przestrzeni	
lat	 i chyba	takie	pozostanie.	Aby	zdać	trzeba	
było	rozwiązać	odpowiednią	ilość	zadań.	Ilu?
Kto	by	to	pamiętał.

Pozostają wspomnienia 

Język	polski	 i wypracowanie.	 Temat?	Cóż,	 na	
pewno	był	złożony	i wymagał	wielu	kartek	A4.
Mój	 dodatkowy	 egzamin	 z  języka	 polskiego	
był	w formie	ustnej.	 I ten	pamiętam	doskon-
ale.	 Wylosowałam	 temat	 „Medalionów”	 Zofii	
Nałkowskiej.	 Byłam	 świetnie	 przygotowana	
i poszło	mi	doskonale.		
Egzamin	 zawodowy,	 cóż	 był	 i  go	 zdałam	
otrzymując	tytuł	technika	–	mechanika	obrób-
ki	skrawaniem!
Po	wszystkich	zdanych	egzaminach	jak	chyba	
wszyscy,	 poczułam	 ulgę,	 ale	 zaraz	 po	 niej	
przyszła	 refleksja	 i  smutek,	 że	 czasy	 szkolne	
już	się	skończyły.	Czasu	nie	da	się	cofnąć,	ale	
wspaniałe	wspomnienia	na	zawsze	pozostają	
ze	mną.
Po	maturze	nie	zdecydowałam	się	na	kontyn-
uowanie	nauki.	Wybrałam	rodzinę.	Mam	dwie	
wspaniałe	 córki	 i  pięcioro	 wnucząt.	 Za	 kilka	
lat	to	moje	wnuki	będą	przystępować	do	eg-
zaminu	dojrzałości	 i mam	nadzieję,	że	pójdą	
na	wymarzone	studia.
Wszystkim	 tegorocznym	 maturzystom	 życzę	
powodzenia	na	egzaminach	i samych	trafnych	
życiowych	wyborów!
Połamcie	długopisy!
Powodzenia!
Bożena Maciąg

nie	 jest	 łatwe	skupić	się	w domu	na	tym	co	
dzieje	się	w sieci.	Zwłaszcza,	gdy	jest	godzina	
18	 a  za	 nami	 cztery	 1,5	 godzinne	 wykłady	
przed	komputerem.	
Wiem,	że	ten	problem	dotyka	chyba	wszyst-
kich	którzy	„przeszli	na	zdalną”.	
Tylko	 co	 odróżnia	 studentów	 pierwszego		
roku	 od	 tych	 wspomnianych	 wcześniej	
wszystkich?	Moim	 zdaniem	 odpowiedz	 jest	
prosta	 –	 my	 po	 prostu	 wzajemnie	 się	 nie	
znamy.	Czy	to	z wykładowcami,	czy	ze	sobą	
nawzajem.	 W  momencie	 przygotowania	
wspólnego	projektu	dobieramy	się	przypad-
kiem,	ustalamy	wszystko	przez	komunikator	
i tylko	przesyłamy	sobie	dokumenty	dodając	
coś	od	siebie.	

Nowa normalność ?

Często	wyobrażamy	sobie	jakby	to	wyglądało	
gdybyśmy	mogli	być	 teraz	na	uczelni,	 jakby	
to	 było	 „normalnie”	 studiować	 i  jakby	 to	
nasze	życie	teraz	wyglądało.	
Może	to	wydawać	się	błahe,	ale	mimo	tego,	
że	 większość	 studentów	 cieszy	 się,	 że	 nie	
musi	 wstawać	 wcześniej,	 żeby	 dotrzeć	 na	
ósmą	na	uczelnie	to	my	o tym	marzymy.	
Marzymy	by	spotkać	się	wspólnie	na	sali,	by	
poznać	 nowych	 ludzi	 i  po	 prostu	 zwycza-
jnie	 pogadać,	 siedząc	w  kafejce,	 pijąc	 kawę	
i czekając	na	kolejne	zajęcia.	
To	 smutne,	 ale	 jeszcze	 we	 wrześniu	 wszy-
scy	 mieliśmy	 nadzieje	 na	 spełnienie	 tych	
marzeń.	 Teraz	 wiemy,	 że	 na	 pewno	 w  tym	
roku	 akademickim	 nie	 spotkamy	 się	 	 na						
uczelni.	Boimy	się,	że	w przyszłości	tak	może	
wyglądać	 nasza	 nowa	 normalność.	 Mimo	
wszystko,	cały	czas	żyjemy	nadzieją,	że	przed	
skończeniem	studiów	uda	nam	się	spełnić	te	
skromne	na	ten	moment	i bardzo	trudne	do	
zrealizowania	pragnienia.
Dominika Chmielewska 
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Rozmowy z poprzedniego wieku. 
Brzmi intrygująco, prawda? 
Wprawdzie w marcu minęło pół 
wieku odkąd pojawiłem się na 
tym świecie, ale czy to wystar-

czy, by już wracać do swoich dziennikar-
skich wspomnień z  XX wieku? Mam na-
dzieję, że tak. Mnie sięgnięcie do starej, 
pożółkłej teczki pełnej – zgromadzonych 
głównie przez moją Mamę – wycinków 
ze starych gazet sprawiło wielką frajdę. 
Jakby czas się zatrzymał. Zabieram więc 
Państwa w  tę nieco sentymentalną 
podróż. 

Jest	 Maj.	 Jak	 matura.	 Oj,	 rok	 temu	 przeży-
waliśmy	 z  żoną	 egzamin	 naszego	 starszego	
syna.	Poszło	dobrze,	ale	emocje	były.	A moja	
matura?	 Rok	 1990.	 Czas	 przełomu.	 Pamię-
tam,	że	zdałem.	Z historii	nawet	pisemny	na	
ocenę	bardzo	dobrą.	Co	sprawiło,	że	nie	mu-
siałem	zdawać	egzaminu	ustnego.	I to	bardzo	
dobrze	bo	publiczne	zabieranie	głosu	nie	było	
nigdy	 moją	 pasją.	 Najbardziej	 przekonałem	
się	o tym	na	egzaminie	maturalnym	z  języka	
polskiego.	Jakaś	marna	trójka	była….	Z tego	co	
pamiętam.	
Ale	porzućmy	osobiste	wspomnienia.	I skoro	
matury	 to	zajrzyjmy	do	specjalnego	wydania	
szkolnej	 gazetki	 I  Liceum	 Ogólnokształcące-
go	 z maja	1989	 roku.	 „Można	było	 zaobser-
wować	całą	gamę	zachowań	od	uśmiechu	po	
przerażenie	 z  powodu	wielkiej	 niewiadomej”	
–	mówił	 nam	w  dniu	 egzaminu	Włodzimierz	
Orkisz,	ówczesny	wicedyrektor	liceum.	
Rodzice	byli	optymistami,	choć	przyznawali,	że	
bardzo	się	denerwowali.	A my	donosiliśmy,	że	
najszybszą	w pisaniu	wypracowania	 z  języka	
polskiego	 była	 Agnieszka	 Frączek.	 Przyznała	
w rozmowie	z redaktorami	gazetki,	że	tematy	
były	łatwe,	trafi	ła	w temat,	a atmosfera	na	sali	
była	różna.	„W zależności	od	godziny”	-		przy-
znała	pani	Agnieszka.	
A  propos	 tematów.	 Pani	 Agnieszka	 pisała	
temat	 nr	 3.	 Ten	 najbardziej	 wyczekiwany.	
Temat	 o  wojnie.	 Dość	 oczywisty	 biorąc	 pod	
uwagę	okrągłą	wówczas	 rocznicę	wybuchy	 II	
wojny	 światowej.	 Temat	 ów	 brzmiał:	 „Litera-
tura	o tematyce	związanej	z wojną	i okupacją	
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U TO BYŁ MAJ  
Z PIERWSZEJ ŁAWKI

Wywiad	z Anną	Aplas	z maja	1989	roku
Grzegorz Sajór 

dokumentem	„czasów	pogardy”	i protestem	
przeciwko	ludobójstwu”.	
Był	 też	 temat	z	zapytaniem	o pewną	myślą	
Jana	Kochanowskiego	oraz	temat	o pięknie	
wsi	 i  problemach	 jej	mieszkańców	na	pod-
stawie	 „Nad	 Niemnem”,	 „Chłopów”	 oraz	
„Nocy	i dni”.	Prawda,	że	piękne	tematy?
My	 rozmawialiśmy	 wówczas	 także	 z  człon-
kiem	komisji	–	prof.	Anną	Aplas	–	Walkiewicz.	
Wybór	rozmówczyni	–	dość	oczywisty	biorąc	
pod	uwagę,	że	to	była	moja	wychowawczyni.
Łatwe czy trudne były – zdaniem Pani 
Prof. – tematy maturalne?
Tematy	były	 łatwe	 i nie	stanowiły	zaskocze-
nia	dla	abiturientów.
Matura odbyła się bez żadnych kłopo-
tów?
Tak,	nie	było	najmniejszych	problemów.
Co prof. siedzący w komisji robią przez 
te 5 godz.?
-	…	Stwarzają	przyjemną	atmosferę.

W pierwszej	 ławce	siedział	wówczas	Robert	
Wzorek.	 Jego	 też	 zapytaliśmy	 o  wrażenia.	

„Rano,	 kiedy	 wszedłem	 do	 świetlicy,	 byłem	
bardzo	 zaskoczony	 tym,	 że	 moja	 wizytówka	
widniała	 na	 pierwszej	 ławce.	 Ale	 nie	 prze-
raziłem	 się”	 –	 opowiadał	 nam	 pan	 Robert.	
–	Wszakże	 pierwsza	 ławka	 oprócz	 „wad”	ma	
również	 „zalety”.	 Należy	 do	 nich	 to,	 że	 prof.	
z  komisji	 często	 wymieniają	 spostrzeżenia	
o  poszczególnych	 tematach.	 A  więc	 można	
trochę	z tych	„podpowiedzi”	skorzystać.	
Taka	to	była	matura	w I LO	w Starachowicach	
w  słynnym	 1989	 roku.	 Ciekawe	 co	 słychać	
u pani	Agnieszki?	U pana	Roberta?	Co	się	stało	
z ich	klasą?
Ciekawe	 także	 jak	 potoczyła	 się	 kariera	Mał-
gosi	Lipiec,	o której	kilka	 lat	później,	w  lutym	
1996	 roku	 pisałem	 w  „Słowie	 Ludu”,	 że	 ma	
szansę	 wystąpić	 w  popularnym	 programie	
„Od	 przedszkola	 do	 Opola”.	 Małgosia	 miała	
wówczas	nieco	ponad	4	latka.	Była	podopiecz-
ną	w MDK	–	najpierw	Pawła	Wikiery,	a potem	
Piotra	 Mrózka.	 –	 W  przyszłości	 Małgosia	
chciałaby	 zostać	piosenkarką	bądź	aktorką	 –	
mówiła	nam	25	lat	temu	pani	Wiesława,	mama	
utalentowanej	 Małgosi…	 	 Ciekawe,	 jak	 poto-
czyły	się	jej	losy?

Zapytaliśmy	Małgosię	co	u niej	słychać.	

Małgosia Lipiec, dziś Małgorzata Ko-
czaja:	 Spełniło	 się	 moje	 marzenie	 -	 wtedy	
gdy	miałam	8	lat.	Wystąpiłam	w „Od	przed-
szkola	do	Opola”.	Niezapomniane	wydarze-
nie.	W chwili	obecnej	kontakt	z muzyka	mam	
wtedy	 (jeżeli	 czas	 pozwala),	 gdy	 gram	 na	
fortepianie	lub	śpiewam	na	dobranoc	mojej	
córeczce.	 Jestem	 szczęśliwą	 mamą	 i  żoną.	
Wiodę	 spokojne	 i  szczęśliwe	 życie	 w małej	
miejscowości	pod	Krakowem	:).

Grafi ka: Kacper Celuch Słowacki, wielkim poetą był 
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DOJRZEWAJĄCE
I WSZYSTKIE INNE 

Sir	Ser.		Serwują	Kasia	i jej	babcia	Krysia
Katarzyna Wzorek, autorka bloga Wzorowe Smaki
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Może być krowi, kozi, 
owczy lub mieszany. 
Biały albo żółty, świeży 
lub dojrzewający. A  jego 
wspólnym mianownikiem 

jest mleko. Ser. 

Niezależnie	 od	 tego,	 czy	 sery	 kupujemy,	 czy	
robimy	je	sami,	warto	zadbać	o ich	jakość.	Naj-
lepsze	sery	mają	w składzie	jedynie	mleko,	sól,	
bakterie	 fermentacji	mlekowej,	 podpuszczkę	
i  chlorek	wapnia,	 a w  przypadku	 serów	 tzw.	
„żółtych”	 będzie	 tam	 na	 pewno	 jeszcze	 bar-
wnik,	 a  w  najlepszym	 przypadku	 -	 karoten.	
Wiem,	 że	 może	 Was	 przerażać	 w  składzie	
chlorek	wapnia,	 ale	 spokojnie,	 to	 nic	 strasz-
nego.	Po	prostu	w czasie	pasteryzacji	mleko	
traci	część	wapnia	i należy	go	uzupełnić,	żeby	
mógł	 powstać	 ser.	 	 Jak	 czytacie	 -	 nie	 każda	
„chemia”	w naszym	jedzeniu	jest	zła.	
Jeśli	chodzi	o smak	sera	to	zależy	on	głównie	
od	mleka,	a konkretnie	od	gatunku	zwierzęcia,	
od	 którego	 to	 mleko	 pochodzi	 oraz	 tego,	
czym	 to	 zwierzę	 się	 żywi.	 Dlatego	 w  Polsce	
nigdy	nie	osiągniemy	 smaku	np.	prawdziwe-
go	 parmezanu	 –	 po	 prostu	 nasze	 krowy	 są	
innej	 rasy	 i  nie	mają	możliwości	 spożywania	
takiej	 mieszanki	 roślin	 jak	 krowy	 włoskie.	
Na	 szczęście	nie	oznacza	 to,	 że	Polskie	 sery	
są	 gorsze,	 one	 są	 po	prostu	 inne.	Na	 rynku	
coraz	 więcej	 jest	 serów	 robionych	 regio-	
nalnie,	 przez	 niewielkie	 serowarnie.	 Jeśli	 raz	
spróbujecie	 regionalnej,	 koziej	 ricotty,	 żadna	
inna	nie	będzie	 już	smakować	 jak	wcześniej.	
Niebywałym	smakowo	zjawiskiem	są	również	
sery	dojrzewające		-	sery	od	niewielkich	pro-
ducentów,	 którzy	 podchodzą	 indywidualnie	
do	niemal	każdego	kawałka.	I to	jest	prawdzi-
wy	majstersztyk!	
Sery	 dojrzewające	 to	 jest	 naprawdę	 bardzo	
ciekawe	 zjawisko.	 Aby	 ser	 można	 było	 tak	
nazwać,	musi	 on	 dojrzewać	minimum	 sześć	
tygodni.	 Ser	 dojrzewający	 wymaga	 codzien-
nego	doglądania,	 przecierania	 serwatką,	 ob-
racania,	 aby	 wszystkie	 procesy	 przebiegały	
prawidłowo.	 Po	 tych	 sześciu	 tygodniach	
w  serze	 nie	 ma	 już	 laktozy,	 ponieważ	 zos-
taje	 ona	 w  całości	 przetworzona	 przez	 bak-
terie	 fermentacji	 mlekowej,	 co	 jest	 świetną	

wiadomością	 dla	 ludzi	 z  nietolerancją	
pokarmową.	I choć	ser	dojrzewający	kojarzy	
nam	się	głównie	z parmezanem,	okazuje	się,	
że	 sery	 tak	 popularne	 jak	 gouda	 czy	 ched-
dar	 też	należą	do	 tego	 rodzaju.	 Jeśli	 znacie	
smaki	tych	serów	to	wiecie,	że	każdy	smakuje	
nieco	inaczej.	Jedne	są	delikatniejsze,	drugie	
bardziej	ostre	 i wyraziste	w smaku.	Właśnie	
za	 ten	 ostateczny	 smak	 sera	 odpowiadają	
użyte	 mieszanki	 bakterii,	 proces	 i  czas									
dojrzewania	 oraz	 oczywiście	 wybrane	 do-
datki	smakowe,	a skomponowanie	tego	 jest	
prawdziwą	sztuką.	Polecam	Wam	próbować	
najróżniejsze	sery,	a ich	smak	na	pewno	nie-
jeden	raz	Was	zaskoczy.

Labneh – bliskowschodni serek 
jogurtowy wg Kasi

Cena: ok.	5	zł
Czas przygotowania: 10	 min	 +	 min.	 12	
godzin	odciekania
Składniki:
-	2	kubki	gęstego	jogurtu	naturalnego	
-	 opcjonalnie:	 sól,	 suszone	 zioła,	 chilli	
w płatkach,	suszone	pomidory	w płatkach	lub	
inne	ulubione	przyprawy

Przygotowanie:
Rozłóż	 na	 sicie	 cienką	 ściereczkę.	
Wyłóż	na	nią	 cały	 jogurt.	 Jeśli	 chcesz	

wersję	 z  przyprawami,	 najpierw	 wymieszaj	
z  nimi	 jogurt,	 a  dopiero	 po	 tym	 wyłóż	 na	
ściereczkę.	 Mój	 ulubiony	 zestaw	 przypraw	
to	 sól,	 suszony	 czosnek,	oregano	 i  suszone	
pomidory.	Sito	połóż	na	misce	tak,	żeby	ser-
watka	z  jogurtu	mogła	swobodnie	odciekać.	
Możesz	 też	 zebrać	 rogi	 ściereczki,	 zawiązać	
sznurkiem	i powiesić	nad	miską.	Czas	odcie-
kania	to	minimum	12	godzin,	po	tym	czasie	
serek	będzie	bardzo	delikatny,	nadający	 się	
do	 rozsmarowania	 na	 chlebie.	 Można	 go	
pozostawić	 w  ściereczce	 w  chłodnym	 mie-
jscu	na	dłużej,	będzie	się	robił	coraz	bardziej	
zwarty.	Po	2-3	dniach	będzie	 się	dało	kroić	
go	w plastry.	

Kasia Wzorek	-	starachowiczanka,	au-
torka	bloga	“Wzorowe	Smaki”.	Gotowanie	jest	
jedną	z jej	największych	pasji.	Poza	kuchnią	
lubi	ogrodnictwo,	książki	i gry	komputerowe.

Pasta serowo-jajeczna 
wg Kasi

Cena: ok. 15 zł

Czas przygotowania: 
ok. 1 godzina

Składniki:
- 200 g sera gouda
- 6 jajek
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżki majonezu 
- jogurt naturalny 
- pęczek szczypiorku
- sól, pieprz

Przygotowanie:
Ugotuj jajka na twardo i  odstaw do 
przestudzenia. Jajka i ser zetrzyj na tarce 
o drobnych oczkach. Do masy dodaj czos-
nek przeciśnięty przez praskę, majonez 
i tyle jogurtu, żeby uzyskać konsystencję 
pasty. 
Dopraw do smaku solą i  pieprzem. Na 
koniec dodaj posiekany szczypiorek. 
Podawaj ze świeżym pieczywem lub gr-
zankami w  towarzystwie świeżych war-
zyw. 
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PIerogi z serem na słodko i słono 
wg babci Krysi

Cena: ok.	25	zł

Czas przygotowania: 3-4	godziny	+	noc	na	
schładzanie	farszy	

Składniki na ciasto:
-	1	kg	mąki
-	1	jajko
-	ok.	0,5	l	gorącej	wody
-	1	łyżka	oleju
-	szczypta	soli

Składniki na farsze:
-	1	kg	sera	białego
-	1	opakowanie	świeżego	szpinaku
-	1	cebula
-	2-3	ząbki	czosnku
-	sól,	pieprz
-	2-3	łyżki	oleju
-	6	łyżek	cukru
-	1	opakowanie	cukru	waniliowego
-	2-3	listki	mięty
-	skórka	otarta	z połowy	cytryny
-	opakowanie	kwaśnej	śmietany
-	4	łyżki	kaszy	manny

Przygotowanie:
Na	 patelni	 przesmażyć	 pokrojone	w  drobną	
kostkę	 cebulę	 i  czosnek,	 a  następnie	 dodać	
posiekany	szpinak	i smażyć	aż	zwiotczeje.	Do-
prawić	 obficie	 solą	 i  pieprzem.	Odstawić	 do	
wystygnięcia.	Dodać	do	szpinaku	połowę	sera	
i 2	 łyżki	kaszy	manny	 i dokładnie	wymieszać.	
Resztę	sera	wymieszać	z 3	łyżkami	cukru,	po-
zostałą	 kaszą,	 skórką	 z  cytryny	 i  posiekaną	
miętą.	 Farsze	 odstawić	 na	 noc	 do	 lodówki.	
Następnego	dnia	z podanych	składników	za-
gnieść	 elastyczne	 ciasto.	 Wyrobione	 ciasto	
zawinąć	w folię	i odłożyć	na	jakieś	30	min.	Po	
tym	czasie	ciasto	partiami	cienko	rozwałkowy-
wać,	 wykrawać	 krążki	 i  nadziewać	 przygoto-
wanymi	farszami.	Pierogi	wrzucać	partiami	na	
wrzątek	i gotować	do	ok.	1	minuty	od	wypły-
nięcia	na	wierzch.	Ugotowane	pierogi	przelać	
zimną	wodą	i podawać.	Do	pierogów	z serem	
na	 słodko	 przygotować	 dodatkowo	 kwaśną	
śmietanę	z cukrem	do	polania	po	wierzchu.	

Grillowana sałatka z halloumi 
wg Kasi

Cena: ok. 40 zł

Czas przygotowania: ok. 30-40 min

Składniki na 3 porcje:
- kostka sera halloumi 
- pęczek zielonych szparagów
- 3 nektarynki
- garść dużych pomidorków koktajlo-
wych 
- opakowanie miksu młodych listków 
sałat
- papryczka chilli
- cytryna
- oliwa z oliwek
- 1 duży ząbek czosnku
- sól, pieprz

Przygotowanie:
Jedną	nektarynkę,	chilli	i ząbek	czosnku	zmik-
suj	 blenderem	 na	 gładko.	 Następnie	 dodaj	
sok	 z  połowy	 cytryny,	 sól	 i  pieprz	do	 smaku	
oraz	 kilka	 łyżek	 oliwy	 z  oliwek	 i  zmiksuj	 po-
nownie.	Jeśli	sos	jest	zbyt	rzadki	dodaj	jeszcze	
trochę	oliwy	i miksuj	aż	sos	będzie	kremowy.	
Pomidorki	 pokrój	 na	 ćwiartki.	 Szparagi	 umyj	
i odłam	twarde	końce.	Natrzyj	je	oliwą,	sokiem	
z cytryny,	solą	i pieprzem	i grilluj	kilka	minut,	
aż	lekko	zmiękną,	ale	będę	nadal	jędrne.	Po-
zostałe	 nektarynki	 podziel	 na	 cząstki	 i  gril-
luj	 do	 lekkiej	 karmelizacji.	 Następnie	 wyjmij	
halloumi	 z  opakowania,	 osusz	 na	 ręczniku	
papierowym	i pokrój	na	plastry	o grubości	1	
cm.	 Posmaruj	 je	 delikatnie	 oliwą	 i  grilluj	 do	
zrumienienia.	 Sałatę	 wyłóż	 na	 talerze,	 polej	
sosem,	na	tym	ułóż	szparagi,	a na	nich	plastry	
halloumi,	 cząstki	 nektarynek	 i  pomidorków.	
Sałatkę	możesz	podać	z grzankami.	

Niezawodny sernik 
wg babci Krysi

Cena: ok. 30 zł

Czas przygotowania: ok. 2,5 godziny

Składniki na ciasto:
- 3 szkl. mąki
- 25 dag miękkiego masła
- 3 żółtka
- 2 łyżki śmietany
- 3 łyżki kakao
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Składniki na masę serową:
- 1 kg sera białego
- 20 dag masła
- aromat waniliowy
- 1 szkl. cukru
- 3 żółtka
- 6 białek
- 15 dag rodzynek
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
- 1 łyżka kaszy manny

Przygotowanie:
Zagnieść wszystkie składniki na ciasto, 
oprócz kakao. Podzielić je na dwie części – 
1/3 i 2/3. Do mniejszej części dodać kakao 
i  jeszcze raz zagnieść. Uformować kule 
z obu ciast, zawinąć w folię i schować do 
lodówki na 1 godzinę. W  tym czasie ser 
zmielić przez maszynkę 2-3 razy. Masło 
utrzeć na puch, a  następnie połączyć 
z  serem. Dodać żółtka utarte z  cukrem, 
mąkę, kaszę mannę i  aromat. Staran-
nie wymieszać. Dodać rodzynki i  pianę 
ubitą z białek. Delikatnie, ale dokładnie 
wymieszać. Dużą blachę wysmarować 
masłem i posypać bułką tartą. Na tarce 
o dużych oczkach zetrzeć jasne ciasto na 
dno blachy i  rozłożyć równą warstwą. 
Wyłożyć na nie masę serową a na 
wierzch zetrzeć na tarce ciemne cias-
to. Piec ok. 1 godzinę w  piekarniku 
rozgrzanym do 200 stopni. Rada: żeby 
sernik nie opadł, po upieczeniu pozo-
staw ciasto przez chwilę przy uchy-
lonych drzwiach piekarnika i dopiero 
wyjmij.
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Samorządowy	 Punkt	 Szczepień	 Powszech-
nych,	 uruchamiany	 przez	 Powiat	 	 jest	 	 zlo-
kalizowany	 od	 strony	 Szpitalnego	 Oddziału	
Ratunkowego.	 Punkt	 jest	 	 czynny	 od	 ponie-
działku	 do	 piątku,	 od	 godz.	 10.00	 do	 godz.	
16.00.	 Szczepienia	 będą	 prowadzane	 przez	
dwa	trzyosobowe	zespoły	szczepiące.
-	W każdym	zespole	znajdzie	się	lekarz,	pielę-
gniarka	 i  rejestratorka.	Co	ważne,	kwalifi	kacji	
do	 szczepienia	 będzie	 dokonywać	 wyłącznie	
lekarz.	Każdy	zespół	będzie	mógł	przeprowa-
dzić	dziennie	około	100	szczepień,	co	da	nam	
liczbę	 około	 tysiąca	 dodatkowo	 zaszczepio-
nych	osób	w ciągu	tygodnia.	Wszystko	zależeć	
będzie	 od	 dostępności	 szczepionek	 -	 mówi	
starosta	Piotr	Babicki.
Zgodnie	z  zapowiedziami	 rządu,	do	10	maja	
br.	wszyscy	pełnoletni	 Polacy	mają	mieć	wy-
stawione	e-skierowania	i będą	mogli	się	zare-
jestrować	na	szczepienie	przeciw	Covid-19.	

Artykuł sponsorowany

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
www.powiat.starachowice.pl

Harmonogram rejestracji  
na szczepienia 
w kwietniu i maju 2021
26.04 – rejestracja	osób	z roczników	1974-1975

27.04 –	rejestracja	osób	z roczników	1976-1977

28.04	–	rejestracja	osób	z roczników	1978–1979	

29.04 –	rejestracja	osób	z roczników	1980-1981

30.04 –	rejestracja	osób	z roczników	1982–1983

01.05 –	rejestracja	osób	z roczników	1984-1985

03.05 –	rejestracja	osób	z roczników	1986-1987

04.05 –	rejestracja	osób	z roczników	1988–1989	

														także	w wieku	18-29	lat,	które	wypełniły

														wcześniej	formularz	chęci	zaszczepienia)

05.05 –	rejestracja	osób	z roczników	1990-1991

06.05	–	rejestracja	osób	z roczników	1992–1993

07.05	–	rejestracja	osób	z roczników	1994–1996

08.05	–	rejestracja	osób	z roczników	1997-1999

09.05 –	rejestracja	osób	z roczników	2000-2003

Jak można zapisać się 
na szczepienie:

Poprzez bezpłatną, 
całodobową infolinię 
–989

Poprzez SMS 
na nr 880 333 333 
o treści: SZCZEPIMYSIE

Poprzez Internetowe 
Konto Pacjenta/ e – 
rejestracja na stronie 
pacjent.gov.pl

W punktach szczepień

Więcej informacji na temat Samorządowego Punktu Szczepień 
Powszechnych znajdą Państwo na stronie: 
www.powiat.starachowice.pl oraz na profi lu społecznościowym 
starosty na Facebooku: fb.com/babickipiotr

Rruszył Samorządowy Punkt 
Szczepień Powszechnych w Po-
wiatowym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w  Starachowicach.   
To kolejny, już jedenasty punkt 

szczepień w  naszym powiecie, zorgani-
zowany tym razem przez Powiat przy 
współpracy ze szpitalem.

Samorządowy	Punk	Szczepień	jest	czynny	od	poniedziałku	do	piątku.	Szczepienia	
prowadzą	dwa	trzyosobowe	zespoły	złożone	z lekarza,	pielęgniarki	i rejestratorki.	
Powiat Starachowicki 

 #POWIAT SZCZEPI
W NASZYM SZPITALU 
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Współpraca	 świata	biznesu	 ze	 szkołami	 i  uczelniami	przyszła	do	nas	
z Zachodu.	W Stanach	Zjednoczonych	międzynarodowe	korporacje	in-
teresują	się	najlepszymi	studentami	już	na	pierwszych	latach	studiów.	
Starachowicka	fi	rma	CERRAD,	poszła	krok	dalej	angażując	się	w edu-
kację	 już	 na	 etapie	 szkół	 podstawowych	 oraz	 ponadpodstawowych.	
To	 fi	rma	 nowoczesna	 o  zasięgu	 międzynarodowym,	 która	 stawiając	
na	 rozwój	wiedzy,	 daje	 ogromne	możliwości.	 Swoje	 bramy	 otwierała	
już	 dla	 licznych	wycieczek	 ze	 szkół	 podstawowych,	 	 podczas	 których	
uczniowie	poznawali	tajniki	funkcjonowania	fi	rmy.

Mecenat techniki

Grupa	CERRAD	najmocniej	zaangażowała	się	we	współpracę	z Zespo-
łem	Szkół	Zawodowych	nr	2	w Starachowicach.	Na	skutek	mecenatu,	
fi	rma	stała	się	partnerem	kierunków	technik	elektryk	oraz	technik	au-
tomatyk.	Partnerstwo	to,	prócz	wsparcia	merytorycznego,	wiązało	się	
także	z wyposażeniem	technicznym	pracowni	tych	kierunków.	Każdego	
roku	liczna	grupa	uczniów	odbywa	także	praktyki	w fi	rmie.	Przez	cały	
marzec	bieżącego	roku	30	osób	zdobywało	wiedzę	praktyczną	w róż-
nych	 działach	 fi	rmy.	 Dzięki	 całemu	procesowi	 angażowania	 uczniów,	
mogą	oni	już	od	młodych	lat	poznać	branżę,	specyfi	kę	pracy	przy	urzą-
dzeniach	ceramicznych	i organizację	pracy	tak	dużej	fi	rmy.

Wychodząc naprzeciw studentom

CERRAD	angażuje	się	także	w liczne	inicjatywy	skierowane	do	studen-
tów.	Regularnie	uczestniczy	w studenckich	 targach	pracy,	na	których	
prezentuje	ofertę	staży	i pracy	studentom	oraz	absolwentom	kierun-
ków	technicznych.	Przedsiębiorstwo	nawiązało	także	współpracę	z nie-
zwykle	 renomowaną	 Akademią	 Górniczo	 Hutniczą	 (AGH)	 z  Krakowa.	
Owocem	tej	współpracy	są	nie	tylko	staże,	ale	także	dedykowane	kie-
runki	studiów	kreujących	ekspertów	branży	ceramicznej.
Owocną	 współpracę	 Grupa	 CERRAD	 nawiązała	 również	 z  Akademią	
Sztuk	Pięknych	w Łodzi.	W jej	ramach	uczniowie	kierunków	architektu-
ry	w każdym	semestrze	tworzą	projekty	wykorzystując	produkty	stara-
chowickiej	fi	rmy.	Dla	studentów	jak	i pozostałych	młodych	architektów	
CERRAD	organizuje	także	konkurs	o zasięgu	ogólnopolskim	–	CERRAD	
Creative	Design.	To	połączenie	aspektu	edukacji	 ze	 społeczną	odpo-
wiedzialnością	 biznesu.	 Celem	 uczestników	 jest	 zaprojektowanie	 ła-
zienek	z wykorzystaniem	produktów	fi	rmy.	Najlepsze	prace	doczekają	
się	realizacji	w jednym	ze	starachowickich	przedszkoli.	Cel,	jaki	stawia	
przed	sobą	marka	CERRAD	to	zapewnienie	coraz	większej	grupie	dzieci	
i młodzieży	przedszkolnej	i szkolnej	możliwości	korzystania	z pięknych,	
nowoczesnych	łazienek.

Lokalne wsparcie

Społeczna	Odpowiedzialność	Biznesu		to	nieodłączna	część	funkcjono-
wania	fi	rmy.	Każdego	dnia	w organizacji	podejmujemy	działania	mające	
wpływ	na	społeczność,	edukację	rynku,	poprawę	jakości	życia	osób	po-
trzebujących.	Wspieramy	lokalne	instytucje	regularnie	przekazując	nie	
tylko	 fundusze	dla	dzieci	potrzebujących,	 angażując	 się	w akcje	 spe-
cjalne	na	rzecz	szpitali,	organizacji,	ale	również	przekazując	płytki	ce-
ramiczne	na	remonty	przedszkoli,	szpitali	i szkół	w całej	Polsce	–	mówi	
Halina	Bąk,	Pełnomocnik	Zarządu	ds.	CSR	w Grupie	CERRAD.	CERRAD	
to	fi	rma	mogąca	pochwalić	się	ogromnym	rozwojem.	Wraz	za	nim	idzie	
rozwój	 infrastruktury,	 produktów,	wiedzy,	 rynków	na	 których	 oferuje	
swoje	produkty,	 ale	przede	wszystkim	pracowników.	CERRAD	 to	nie-
zwykle	 stabilne	miejsce	 pracy	 dla	 wszystkich	 ambitnych	 osób.	 Teraz	
pojawia	się	świetna	okazja	by	rozpocząć	pracę	w	Cerrad.	W	związku	z	
nową	inwestycją	fi	rma	poszukuje	ponad	100	pracowników.	Szczegóły	
na	stronie	www.cerrad.com/kariera.

Konkurs	 Cerrad	 	 Creative	
Design.	 1miejsce	 -	 projekt	
Anety	 Podżorskiej	 z  Pra-
cowni Po.mysł.

Artykuł sponsorowany

AMBITNIE WSPIERAJĄ
EDUKACJĘ 

Grupa  CERRAD od lat angażuje się w działania pro-
edukacyjne czego owocem jest współpraca fi rmy 
ze szkolnictwem i uczelniami wyższymi.
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STARACHOWICKI EKSPRES 
INWESTYCYJNY 

Pasternik	–	starachowickie	jezioro	ponownie	wizytówką	miasta
Iwona Tamiołło 

Starachowice	 Dolne	 i  zbiornik	 Pasternik	 to	
bardzo	charakterystyczne		miejsca	na	mapie	
Starachowic	 i  jednocześnie	 stanowiące	 ele-
ment	przemysłowej	tożsamości	miasta.	Przed	
laty	 tętniący	 życiem	 ośrodek	 rekreacyjny	
obecnie	 pełni	 funkcje	 handlowo-usługowe.	
Natomiast	 sam	 zbiornik	 Pasternik	 znajduje	
się	 na	 98,4	 km	 rzeki	 Kamiennej,	 podzielo-
ny	 jest	 groblą	 na	 dwie	 części:	 rekreacyjną	
i ujęciową,	przez	którą	przepływa	rzeka	Kami-
enna.	W 2006	w północno-zachodniej	części	
zbiornika	 utworzono	 użytek	 ekologiczny	 im.	
Bolesława	Papiego	o pow.	12,6	ha.	
Inwestycja,	 która	 odmieni	 to	 miejsce,	
pochłonie	około	25	mln.	 zł.	 Starachowice	na	
ten	 cel	 otrzymały	 dofi	nansowanie	 z  Naro-
dowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i Gospodarki	Wodnej,	 fundusze	 z  	 Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Świętokrzyskiego	 oraz	 z  Narodowego	 Fun-
duszu	Inwestycji	Lokalnych.
Zdecydowana	 większość	 tej	 kwoty,	 bo	 aż						
ok.	 20	 mln.	 zł	 	 przeznaczone	 	 zostanie	 na															
oczyszczenie	i odmulenie	dna	zbiornika.	Nato-
miast	pond	4	mln.	złotych	kosztować	będzie	
zagospodarowanie	północnej	linii	brzegowej.	

Atrakcyjnie i nowocześnie 

-Planujemy	 stworzenie	 atrakcyjnej,	 nowocz-
esnej	przestrzeni	służącej	wypoczynkowi	i re-
kreacji.	 Przestrzeni	 przyjaznej	 i  stanowiącej	
jedną	 z  estetycznych	wizytówek	 	 	 	 	miasta	 –	
informuje	 Prezydent	 Miasta	 Marek	 Materek	
Planowane	 zagospodarowanie	 dostosowano	
do	 różnych	 grup	 wiekowych	 oraz	 różnych	
potrzeb	 przyszłych	 użytkowników.	 Zapro-
jektowane	 elementy,	 które	 umieszczone	
zostaną	wzdłuż	linii	brzegowej	mają	zachęcać	
przede	 wszystkim	 do	 rekreacji	 czynnej.	
Wkomponowany	w krajobraz	Starachowic	Dol-
nych	zbiornik	wodny	przedzielony	jest	groblą,	
zachodnia	część	zbiornika	stanowi	użytek	eko-

Zlokalizowany  przy wjeździe 
do Starachowic zalew Pas-
ternik to sztuczny zbiornik 
wodny, wybudowany w  1920 
roku. Przed laty było to mie-

jsce tętniące życiem wykorzystywane do 
uprawiania sportów wodnych, spacerów 
i spotkań. Niestety przez lata zaniedbane 
utraciło swe pierwotne funkcje. Jednak 
w  ciągu najbliższych trzech lat, dzięki 
wielomilionowym funduszom pozyska-
nym przez miasto, miejsce to zmieni się 
i odzyska dawny blask. 

logiczny,	natomiast	w pozostałej	części	woda	
jest	mocno	zanieczyszczona	i w związku	z tym	
zbiornik	nie	może	pełnić	funkcji	rekreacyjnych.	
Gmina	ogłosiła	przetarg	na	wybór	wykonawcy,	
który	oczyści	dno,	a także	wykona	prace,	które	
pozwolą	 na	 jego	 bezpieczne	 użytkowanie.	
Drugi	 z  ogłoszonychprzetargów	 dotyczy	 za-
gospoodarowania	 północnej	 linii	 brzegowej.

Najpierw oczyszczenie

-	 Najpierw	 wykonamy	 oczyszczenie	 i  odmu-
lenie	dna	zbiornika,	prace	będą	prowadzone	
w  okresach	 uwzględniających	 okresy	 lęgowe	
i ochronne	–	informuje	prezydent	miasta	-	Re-
kultywacja	zbiornika	i jego	otoczenia	zostanie	
przeprowadzona	 	 w  sposób	 uwzględniający	
istniejący	 użytek	 ekologiczny	 oraz	 siedliska	
ptaków.	Oczyszczanie	zbiornika	Pasternik	ma	
pomóc	w rozwiązaniu	dwóch	najważniejszych	
problemów,	 a  mianowicie	 zamulenia	 dna	
i  zarastania	 zbiornika	 przez	 roślinność	
wodną.	 Zaplanowano	 szereg	 zabiegów	
i  prac	m.in.:	 bezinwazyjne	 zwiększenie	 ilości	
tlenu	 rozpuszczonego	 w  wodzie,	 wycinkę	
roślinności	 szuwarowej	 i  	 	 	 pływającej	 oraz	
utworzenie	hydrofi	towych	stref	podczyszcza-
nia	wody	a także	odmulenie	dna	i zamontow-
anie	barier	hydrofi	towych.	Oczekiwane	efekty	
to	 poprawa	 stanu	 ekologicznego	 zbiornika					
i  przywrócenie	 jego	 walorów	 naturalnych.	
Będzie	 to	 możliwe	 dzięki	 ograniczeniu	 zak-
witów	glonów	i sinic,	zmniejszeniu	ilości	mułu		
organicznego	i poprawie	przejrzystości	wody.	

W  ramach	 projektu	 zaplanowano	 budowę	
chodnika	 i  promenady	 nad	 wodą,	 a  także	
dwukierunkowej	 ścieżki	 rowerowej.	 Wokół	
promenady	 zamontowane	 zostaną	 ławki	
i  leżaki.	 Ścieżkę	 rowerową	 wytyczono	 od	 ul.	
Radomskiej,	 równolegle	 do	 linii	 brzegowej	
zalewu	 oraz	 linii	 kolejowej	 do	 ciągu	 pieszo-
rowerowego.
Na	wodzie	zaplanowano	umieszczenie	pomo-
stów	i podestów	drewnianych.	W ramach	tzw.	
małej	 architektury	 na	wspomnianym	 terenie	
staną	 ławki,	 leżaki,	 stojaki	 rowerowe,	 kosze	
na	śmieci,	ogrodzenie	panelowe,	altany,	wia-
ta	 rowerowa,	 pergola,	 murki	 z  drewnianymi	
siedziskami.	Najmłodsi	będą	mogli	skorzystać	
z  placu	 zabaw,	 a  dorośli	 z  siłowni	 plene-
rowej.	Powstanie	także	parking	wraz	z drogą	
dojazdową.	

Sto drzew na sto lat 

Planowane	 są	 również	 nowe	 nasadzenia	
zieleni	 w  tym	 blisko	 sto	 drzew	 oraz	montaż	
oświetlenia	 parkowego.	 Miejsce	 to	 będzie	
połączeniem	 terenów	 przeznaczonych	
odpoczynku,	 relaksu	 oraz	 miejsc	 do	 użytku	
dla	 rolkarzy,	 rowerzystów	 itp.	 Zwieńczeniem	
tego	projektu	będzie	budowa	kładki	nad	rzeką	
Kamienną,	 łączącej	 osiedle	 Orłowo	 z  groblą	
na	 zbiorniku	 Pasternik,	 z  której	 przed	 laty	
chętnie	korzystali	mieszkańcy	m.in.	skracając	
sobie	drogę.		Kładka	została	zniszczona	przez	
powódź.	O jej	odbudowę	mieszkańcy	zabiega-
li	 od	 wielu	 lat.	 Miasto	 planuje	 zakończenie		
wszystkich	prac	do	połowy	roku	2023.

Starachowicki zalew  Pasternik ma 101 lat 
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jektowane	 elementy,	 które	 umieszczone	
zostaną	wzdłuż	linii	brzegowej	mają	zachęcać	
przede	 wszystkim	 do	 rekreacji	 czynnej.	
Wkomponowany	w krajobraz	Starachowic	Dol-
nych	zbiornik	wodny	przedzielony	jest	groblą,	
zachodnia	część	zbiornika	stanowi	użytek	eko-


