
Miasto
umajone

MajMaj 20222022
Nr 15 BezpłatnyNr 15 Bezpłatny

w fotografi i i podróży

motyle i kredens

Zajrzyj na Zajrzyj na 
stronęstronę

Zobacz koniecznie!Zobacz koniecznie!

MAJOWY SPACER PO MIEŚCIE66

Piękno

Niebieskie 

SZPITAL    |   ROZMOWY Z POPRZEDNIEGO WIEKU   |   KUCHNIA    |   FELIETON                                           ISSN 2720-0191



2  I I  3

Redakcja:
Starachowice. Dobry adres
ul. Radomska 21
27-200 Starachowice
redakcja.sda@gmail.com

Redaktor naczelna:
Anna Zięba 

Sekretarz redakcji:
Małgorzata Zieja

Współpracownicy:
Anna Ciesielska
Rzecznik Prasowy Zarządu 
Powiatu Starachowickiego

Katarzyna Gritzmann

SPIS TREŚCI

POZNAJ NAS

DOBRY CZAS TO CZAS DLA SIEBIE
SZPITAL OTWARTY DLA PACJENTÓW
ZMIANY NA LEPSZE ZMIANY NA 
PIĘKNIEJSZE
FOTOGRAFIE W MOJEJ GŁOWIE
PIĘKNIEJEMY
BEZPŁATNIE PO MIEŚCIE 
Z KONSULTACJĄ PASAŻERÓW
TAKI TO ROBAK STRASZNY
WYKREŚLANKA

się, jak z dnia na dzień wszystko dooko-
ła nam się zazieleni. Jeśli jednak macie 
ochotę na większą przygodę, proponuje-
my rejs dookoła świata ze starachowic-
kim patronem roku 2022, Władysławem 
Wagnerem. Ta podróż cudnie pachnie 
morzem i mocą spełniania marzeń.
Zieleń, błękit wody oraz siła pięknych 
ludzi – to bohaterowie naszych majo-
wych tekstów. Poznajcie wyjątkowość 
dzieci ze spektrum autyzmu, nazywa-
nych niebieskimi motylami, a  także go-
spodarzy niebieskiego kredensu – bajko-
wego miejsca w Starachowicach. Uwaga! 
Nie zapomnijcie przy okazji, że dobrze 
jest czasem samego siebie uczynić bo-
haterem, o którego trzeba odpowiednio 
zadbać.
Zdarza się, że aby odkryć piękno na nowo, 
potrzebujemy spojrzeć na świat cudzymi 

Czym jest piękno? W  poszukiwaniu od-
powiedzi na to pytanie nie ma sensu za-
glądać do słownikowych defi nicji, prze-
cież dobrze wiemy, że każdy nosi w sobie 
inny obraz piękna. Dlatego też w naszym 
nowym numerze staramy się przyjrzeć 
temu tematowi z różnych perspektyw.
Zapraszamy zatem na majowe spacery 
po mieście. Odwiedzimy te zakątki Stara-
chowic, które wydają się dobrze znane, 
które mijamy codziennie w  drodze do 
pracy czy szkoły. Warto jednak zatrzy-
mać się na chwilę, spojrzeć na nie na 
nowo i odkryć nasze swojskie niesamo-
witości. Warto przystanąć i  przyjrzeć 
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Magdal� a Pawlowska

oczami. Prezentujemy więc możliwości 
sztuki fotografi i, która często uwiecznia 
to co niezwykle. A może teraz jest także 
najlepszy moment, żeby sprawdzić, czy 
to, co pięknie wygląda, może i  pięknie 
smakować? Dajcie się skusić na nieco-
dzienne potrawy z dodatkiem jadalnych 
kwiatów. W maju smakują najlepiej. 

Jesteście gotowi, żeby spojrzeć na świat 
przez rozświetlone wiosennym słoń-
cem okulary i umaić swoją codzienność? 
Razem z majem życzymy Wam, nasi czy-
telnicy, piękna i optymizmu.  
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przez mieszkańców. Mówiąc wprost – od 
tego, co wrzucamy do toalet.

Naprawy są kosztowne. Jak im 
przeciwdziałać? 

Tutaj właśnie dużo zależy od zachowa-
nia samych mieszkańców, użytkowników 
sieci. Każdy z  nas może przyczynić się 
do zmniejszenia liczby awarii, wystarczy 
korzystać z kanalizacji zgodnie z jej prze-
znaczeniem i pamiętać, że toaleta to nie 
kosz na śmieci. Lista odpadów, których 
nie wolno do niej wrzucać, jest długa, ale 
zdecydowanie warto o niej przypominać. 
Wśród produktów zakazanych znajdują 
się między innymi: ręczniki papierowe, 
chusteczki nawilżane jednorazowe, pod-
paski i tampony, resztki jedzenia, torebki 
foliowe i  inne opakowania, odpady bu-
dowlane, lekarstwa, farby i oleje. Zabro-
nione jest również odprowadzanie wód 
opadowych do systemu kanalizacji. Każdy 
z  mieszkańców swoim racjonalnym ko-
rzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ 
na jej prawidłowe funkcjonowanie, na 
proces oczyszczania ścieków oraz koszty 
z tym związane.

Jakie zatem są średnie koszty 
takich awarii?

Sytuują się w  granicach od kilkuset do 
nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. 
Wszystko zależy od rodzaju wystąpienia 
awarii, jej lokalizacji (np. w ulicy, chodni-
ku, trawniku) czy średnicy wodociągu. Na 
koszty składają się użyty sprzęt, mate-
riał przeznaczony do naprawy, wymiana 
gruntu, odtworzenie nawierzchni drogi 
czy chodnika oraz straty wody.

Dziękuję za rozmowę 

Jak długo pracuje Pan w PWiK?

Już od 19 lat. Rozpoczynałem jako pra-
cownik fi zyczny w wydziale sieci, w którym 
pracuję do dziś. Początkowo usuwałem 
awarie, wymieniałem wodomierze, bu-
dowałem nowe sieci. Po niedługim czasie 
dostałem propozycję prowadzenia nad-
zoru nad realizacją poważnej inwesty-
cji, czyli budowy nowej nitki – głównej 
magistrali sieci wodociągowej dopro-
wadzającej wodę z  ujęcia Trębowiec do 

Starachowic. Wodociąg z rurą o średnicy 
600 milimetrów to największy taki zasób 
w PWiK, a ponieważ prace zakończyły się 
sukcesem, można powiedzieć, że zaczą-
łem z grubej rury. Nagrodą dla mnie był 
awans na mistrza, a  potem kierownika 
Wydziału Sieci.

Skąd pomysł na karierę zawodową 
w wodociągach?

Od dziecka o niej marzyłem, ponieważ to 
tutaj pracował mój tata. Jako mały chło-
piec zazdrościłem, gdy jeździł dużymi 
samochodami, m.in. wuko, dźwigiem czy 
wywrotką, i pomagał ludziom, żeby w ich 
kranach znów mogła płynąć woda. Na 
dziecięcej fascynacji się nie skończyło, bo 
też w  tym kierunku się później kształci-
łem.

Jaka jest skala awarii sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych w Sta-
rachowicach?

W  2021 roku zanotowaliśmy 325 awarii 
sieci wodociągowej i  przyłączy oraz 704 
awarii sieci kanalizacyjnej, które wymaga-
ły interwencji.

Jakie są najczęstsze przyczyny 
awarii?

W przypadku wodociągów najczęściej są 
to problemy związane z  wiekiem wodo-
ciągu oraz rodzajem materiału, z którego 
został wykonany. Staramy się na bieżą-
co wymieniać najbardziej podatne na 
uszkodzenia odcinki sieci, wymieniając je 
najczęściej na rury PE lub z żeliwa sfero-
idalnego. Natomiast przy awariach kana-
lizacyjnych wiele przyczyn jest zależnych 
od kultury użytkowania prezentowanej 

JAK UNIKNĄĆ AWARII CZYLI 
KULTURA KANALIZACYJNA

O awariach i sposobach ich zapobiegania rozmawia Magdalena Pawłowska
z Dominikiem Stępniewskim, Kierownikiem Wydziału Sieci Wodno-Kana-
lizacyjnej i Utrzymania Ruchu

artykuł sponsorowany
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Kino, koncerty i przedstawienia

Główny zakres inwestycji obejmu-
je budowę budynku wypożyczalni 
sprzętu wodnego, budynku sanitar-
nego, dwupoziomowego pomostu, 
jednopoziomowego pomostu z wiatą 
magazynową, dwóch pomostów z al-
tanami, rampy do wodowania sprzę-
tu wodnego, dwóch kładek pieszo-ro-
werowych, dwóch wież ratowniczych, 
czterech altan grillowych, wiaty przy-
stankowej, promenady z  placem wi-
dokowym, parkingu i dróg wewnętrz-
nych.
W  ramach projektu powstaną także 
dwa boiska: do siatkówki i wielofunk-
cyjne, plac zabaw, siłownia plenero-
wa, ścieżka pieszo-rowerowa oraz 

J edno z  najbardziej urokli-
wych miejsc Starachowic 
zmienia swoje oblicze. 
Choć na efekt końcowy in-
westycji musimy jeszcze 

        nieco poczekać, to cierpli-
wość mieszkańców zostanie wy-
nagrodzona. Bo zakres tej inwe-
stycji jest niezwykle szeroki. To 
miejsce nie tylko będzie pięknie 
wyglądać, ale przede wszystkim 
będzie można świetnie i aktyw-
nie spędzić tam czas.

Pomimo trudności z  dostępem do 
materiałów budowlanych oraz nie-
łatwej sytuacji na rynku inwesty-
cyjnym, czego skutki odczuwają 
miasta i gminy w całej Polsce, prace 

ścieżka zdrowia, schody terenowe, 
oświetlenie terenu. Nastąpi także 
przebudowa drogi wewnętrznej oraz 
montaż elementów małej architektu-
ry (ławki, kosze na śmieci, siedziska 
czy stojaki na rowery). 

Ważnym i z pewnością chętnie odwie-
dzanym punktem będzie amfiteatr. 
Prace przy nim są na tyle zaawanso-
wane, że mieszkańcy mogą już do-
strzec duży potencjał tej przestrzeni. 
Obiekt będzie służył nie tylko organi-
zowaniu koncertów i  przedstawień, 
lecz także kina plenerowego. Myślę, 
że będzie to jedno z najpiękniejszych 
miejsc w  Polsce – mówi Prezydent 
Miasta Marek Materek.

Z  myślą o  osobach z  niepełno-
sprawnościami

Co ważne, cały teren będzie dosto-
sowany do potrzeb osób z  niepeł-
nosprawnościami. Dojścia i  dojazdy 
będą umożliwiały poruszanie się na 
wózkach inwalidzkich. Wszystkie na-
wierzchnie będą w  newralgicznych 
miejscach uzupełnione płytami z wy-

pukłymi oznaczeniami dla osób nie-
widomych.
Budynek wypożyczalni sprzętu wod-
nego dostępny będzie bezpośrednio 
z promenady oraz ze ścieżki pieszo-
-rowerowej, z  której zejście na pro-
menadę zlokalizowane jest przy placu 
zabaw dla dzieci starszych. Główne 
wejście do budynku zaprojektowano 
w taki sposób, aby umożliwić osobom 
z  niepełnosprawnościami korzysta-
nie z tego obiektu. 

Podobnie będzie z  dostępnością 
budynku sanitarnego, gdzie zlokali-
zowano toaletę dostosowaną do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Wejścia oraz szerokości przejść w bu-
dynku zaprojektowano w taki sposób, 
aby wszystkim umożliwić komforto-
we korzystanie z tego obiektu.

Charakter pozostanie

– Wierzę, że zbiornik Lubianka po 
zakończeniu inwestycji spełni ocze-
kiwania starachowiczan i  sprawi, że 
będą chętnie spędzali tu wolny czas. 
Naszym celem jest rozwinięcie oferty 

rekreacyjnej i  turystycznej miasta 
poprzez wykorzystanie niezwykłych 
walorów przyrodniczych i  krajobra-
zowych tego miejsca. Spodziewamy 
się, że wzbudzi ono zainteresowa-
nie osób z całego województwa oraz 
innych regionów Polski. Otoczenie 
Lubianki zmieni się, ale istotne jest, 
że zostanie zachowany charakter 
tego miejsca związany z  otaczający-
mi zbiornik lasami. Na tym nam rów-
nież zależało – podkreśla Prezydent 
Marek Materek.

Koszt inwestycji wyniesie około 25 
milionów złotych. Większość tej kwoty 
stanowi dofinansowanie unijne z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego, 
które miasto uzupełniło środkami 
otrzymanymi z  Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu 
wsparciu, Gmina Starachowice z wła-
snego budżetu pokryje tylko część 
wartości inwestycji. 
Prace nad Lubianką mają zakończyć 
się do końca listopada. Kąpielisko zo-
stanie otwarte dla mieszkańców i tu-
rystów w przyszłym roku.

nad zagospodarowaniem zbiornika 
Lubianka toczą się nieustannie. Są 
one prowadzone w  różnych miej-
scach i częściowo zostały już zakoń-
czone. Do tej pory powstały między 
innymi ścieżki rowerowe i  chodniki 
dla pieszych, budynki w  stanie su-
rowym, gotowa jest znaczna część 
parkingu czy konstrukcja pod am-
f iteatr.

Zostało też oczyszczone dno zbior-
nika, które następnie ponownie wy-
pełniono wodą. Dzięki temu krajo-
braz Lubianki prezentuje się coraz 
efektowniej i  łatwiej wyobrazić 
sobie nam docelowy kształt tego 
miejsca. A  zmieni się tam bardzo 
dużo. I to zdecydowanie na lepsze.

LUBIANKA NAM PIĘKNIEJE
Powstał w latach 80., ale dziś otrzymuje nowe życie. Zbiornik Lubianka i  jego 
otoczenie zmieniają się na naszych oczach. Czy po zakończeniu wszystkich prac 
będzie wzbudzał zachwyt? Nie mamy wątpliwości. Tomasz Porębski
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znajdowało się kilka miejscowości. Wszystko 
zaczęło się w XVI wieku od kuźnicy, którą cy-
stersi dzierżawili niejakiemu Starzechowi. To 
jemu najprawdopodobniej zawdzięczamy 
nazwę Starzechowice, później przekształ-
coną w  Starachowice. Obok znajdowało się 
miasto Wierzbnik, założone z  kolei przez 
benedyktynów z klasztoru świętokrzyskiego. 
Dopiero w latach 30. XX wieku wyodrębniono 
Starachowice Wieś i Starachowice Fabryczne. 
Podczas II wojny światowej hitlerowcy połą-
czyli  je w  jeden ośrodek razem z  Krzyżową 
Wolą, Wanacją i  Starachowicami Górnymi 
(a więc jednak istniała taka wieś!). Po wojnie 
miejscowości te odzyskały swoją samodziel-
ność, żeby na powrót stać się zjednoczonymi 
Starachowicami 1 lipca 1952 roku.

Las w mieście 

Docieramy do Parku Miejskiego. Na nowo 
zagospodarowany teren zielony w  centrum 
miasta zdecydowanie cieszy oczy. – Ale nie 
wszyscy muszą wiedzieć, że to teren dawnej 
kopalni rudy żelaza „Herkules”, założonej 
w 1836 roku – opowiada Krzysztof Kasprzyk 
– To dlatego przebiega tędy niebieski szlak 
spacerowy „Śladami górników”. Bo i  trady-
cje górnicze były w  naszym mieście mocno 
kultywowane. Pamiętam jeszcze, jak „pacho-
lęciem będąc”, górnicy w czapkach i mundu-
rach brali udział w pochodach z okazji Bar-
bórki. 

W parku można przespacerować się wyzna-
czonymi ścieżkami tematycznymi. My wcho-
dzimy schodami na górę, mijamy amfi teatr 
i  kierujemy się w  prawą stronę do ulicy Pi-
leckiego. Teraz pora na spacer w dół. Mijamy 
dawną siedzibę PTTK-u, która swego czasu 
była budynkiem administracyjno-miesz-
kalnym przynależącym do Wielkiego Pieca. 
Nieco dalej znajduje się kapliczka świętej 
Barbary, która podkreśla wagę tradycji górni-
czych w Starachowicach.

Stąd już blisko do Muzeum Przyrody i Tech-
niki, które zdecydowanie zasługuje na więcej 
uwagi i osobną wycieczkę – może przy innej 
okazji. Przed wejściem zwróćcie także uwagę 

Spotykamy się w  miejscu, jak 
się wydaje, idealnym na po-
czątek wycieczki po Staracho-
wicach, czyli przy zabytko-
wym Starze 1142, który stoi 

przy skrzyżowaniu ulic Kieleckiej i Ra-
domskiej. 

Zanim udamy się nad zalew, spoglądamy 
jeszcze w  stronę kamiennego krzyża i  te-
renów byłego Gimnazjum nr 1, a  wcześniej 
Szkoły Podstawowej nr 3 – To w  tych oko-
licach znajdował się pierwszy wielki piec, 
chociaż nie znamy jego dokładnej lokalizacji 
– mówi Krzysztof Kasprzyk – Powstał w 1789 
roku z  inicjatywy Aleksandra Rupkiewicza 
opata zakonu cystersów. 

Nad pracowitą rzeką

W  ten sposób wchodzimy w  klimat tradycji 
hutniczych, które będą nam towarzyszyły 
przez cały spacer. Tak samo jak piękno przy-
rody. Patrzymy na migoczącą w słońcu wodę. 
Nawet mimo trwających prac zalew Pasternik 
nic nie traci ze swojego uroku. Przyglądamy 
się nurkującemu w wodzie perkozowi, a nasz 
przewodnik kontynuuje opowieść. 

– Nazwa Pasternik wzięła się od rozciąga-
jących się niegdyś w  tym miejscu łąk wyko-
rzystywanych do wypasania bydła – mówi 
Krzysztof Kasprzyk – Zalew został zbudowa-
ny w 1920 roku na potrzeby zakładów zbro-
jeniowych, które miały tutaj powstać w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej. Ale nie był to 
pierwszy zbiornik. Wcześniej znajdował się tu 
staw, a  jego wody zasilały trzy wielkie piece 
hutnicze opalane węglem drzewnym. Zakła-
dy te stanowiły część ambitnego planu prze-
mysłowego Stanisława Staszica, który nazwał 
Kamienną najbardziej pracowitą rzeką w Kró-

na dwa słupy objaśniające lokalną sieć szla-
ków pieszych i  rowerowych oraz mapę po-
glądową.

Wąskim torem na Szlakowisko 

W Starachowicach nie sposób uniknąć spa-
cerów pod całkiem strome górki, więc uda-
jemy się reprezentacyjną pod tym względem 
ulicą Na Szlakowisku w kierunku hałdy. – Te 
okazałe „skały” są efektem ubocznym wytopu 
żelaza w procesie wielkopiecowym – tłuma-
czy Krzysztof Kasprzyk – Odpady wykorzysty-
wano jako tłuczeń drogowy czy w produkcji 
cegieł, ale część z nich po prostu składowano 
w  jednym miejscu. Pamiętam z dzieciństwa, 
gdy w  latach 60. tata zabierał mnie tutaj na 
spacery. Było to magiczne doświadczenie, 
ze świeżej szlaki biło ciepło, widziałem łunę 
światła i czułem, jak huta żyje.

Dzisiaj teren jest uporządkowany z  szacun-
kiem dla historii. Wyeksponowano hałdę, 
przed którą stoi zabytkowy wagon wąskoto-
rowy z kadzią. Ale lokalizacja ta sprzyja także 
miejskiej rekreacji. Zimą idealnie nadaje się 
do zjeżdżania na sankach, natomiast latem 
zaprasza do siłowni plenerowej i mini parku 
linowego. U podnóża hałdy znajdują się sta-
lowe grille i stoliki z ławkami, przy których już 
spotkaliśmy starachowiczan otwierających 
sezon imprez na świeżym powietrzu. Nie 
możemy nie przyłączyć się do ich apelu, żeby 
wspólnie dbać o czystość takich miejsc!

Historia pod Skałkami 

Znów wyruszyliśmy w  górę ulicy, docho-
dząc do alei Armii Krajowej. Tutaj skręcamy 
w  prawo, żeby podziwiać rzadko spotykany 
w centrach miast pomnik przyrody, odsłonię-
cie geologiczne „Skałki”. Mijamy skwer pod-
porucznika Zdzisława Rachtana „Halnego” 
oraz pomnik żołnierzy AK: Mariana Świder-
skiego „Dzika” i  Edmunda Rachtana „Kaktu-
sa”. To miejsce przypomina o  partyzanckiej 
przeszłości naszych okolic.

Teraz można odpocząć po spacerze na jednej 
z licznych ławek lub wybrać się schodami na 
górę (a jakże!) na taras, z którego rozpościera 
się widok na panoramę Gór Świętokrzyskich. 
To dobre miejsce, żeby zaplanować kolejną 
wycieczkę – cel widać jak na dłoni.

Artykuł w języku ukraińskim przeczytasz 
na stronie parkkultury.starachowice.eu 
w zakładce „Starachowice. Dobry Adres” 

Прочитати статтю українською можна на 
сайті parkkultury.starachowice.eu у вкладці 
„Стараховіце. Хороша адреса”

lestwie Polskim.

W  bardziej współczesnych nam czasach 
zalew pełnił raczej funkcje rekreacyjne, 
mieszkańcy mogli tu między innymi wypoży-
czać łódki. Teraz koło Pasternika przechodzą 
trzy szlaki piesze, o których dobrze pamiętać 
podczas planowania dłuższych wycieczek: 
zielony szlak Starachowice-Bodzentyn-Łącz-
na (41 km), żółty szlak Starachowice-Marcule-
-Iłża (30 km) oraz czarny szlak Starachowice-
-Wykus-„Burzący Stok” (19 km).

Starachowice Dolne 

Idziemy w  kierunku przejazdu kolejowego. 
Po lewej stronie mijamy krzyż z  1846 roku, 
opatrzony łacińskim napisem, który przetłu-
maczony na język polski brzmi „Liczne plagi 
na grzesznika lecz ufający w Panu dozna mi-
łosierdzia”. Przechodzimy przez tory i  przy 
tej okazji przewodnik wspomina, że jest to 
linia kolejowa z 1887 roku, więc działająca już 
135 lat. Dalej kolejna ciekawostka, czyli kotwi-
ca statku MS Starachowice, zwodowanego 
w 1970 roku. Statek pływał pod polską fl agą 
po morzach całego świata przez 21 lat.

Na skrzyżowaniu odbijamy na chwilę w lewo, 
żeby przy ulicy Sportowej rzucić okiem na 
najstarszy budynek mieszkalny w  naszym 
mieście. Z  ledwo już czytelnej tablicy infor-
macyjnej można dowiedzieć się, że to po-
zostałość osiedla robotniczego z 1836 roku, 
przeznaczonego dla pracowników huty. Pla-
nujemy wrócić tutaj jesienią, gdy pnącza po-
rastające domek ubiorą go w piękne kolory.

Wracamy na naszą główną drogę i ulicą Ra-
domską kierujemy się w stronę Parku Miej-
skiego. To dobry czas, żeby oddać głos histo-
rykowi, bo w tej części miasta nasuwa mi się 
pytanie: jeśli są Starachowice Dolne, to czy 
były kiedyś również Starachowice Górne?

– Może się to wydawać zaskakujące, ale 
Starachowice jako jedno miasto, o  grani-
cach przypominających te dzisiejsze, istnie-
ją dopiero od 1952 roku – objaśnia Krzysz-
tof Kasprzyk – Wcześniej na tych terenach 

MAJOWY SPACER PO MIEŚCIE
Zwykły spacer może być niezwykłym doświadczeniem, gdy spojrzymy na znane 
miejsca z innej perspektywy. Magdalena Pawłowska wędruje po mieście 
w towarzystwie Krzysztofa Kasprzyka, przewodnika, historyka, prezesa Od-
działu Międzyszkolnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Start: Zalew Pasternik, skrzyżowanie Kie-
leckiej i Radomskiej
Meta: Skałki przy alei Armii Krajowej
Dystans: 3 km
Czas: ok. 40-50 minut

fot. Katarzyna Gritzmann
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tematycznych wzbogacających bioróżno-
rodność tego miejsca. Ogród egzotycz-
ny, roślinność mokradłowa czy kolekcja 
roślin kwasolubnych już wkrótce „zakwit-
ną” na zielonej mapie Starachowic.

Na tej parkowej mapie pojawiło się ostat-
nio trzech nowych mieszkańców. Stani-
sław, Mikołaj i  Stefan to dęby szypułko-
we, które podczas kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej zostały uznane za pomniki przy-
rody, a  przy okazji otrzymały oryginalne 
imiona. Około 30-metrowe dęby powinny 

stać się teraz kolejnymi atrakcjami zrewi-
talizowanego parku. 

Zachwycajmy się ogrodami i łąkami

Po drugiej stronie ulicy z każdym dniem 
widać coraz większe efekty metamorfo-
zy ogrodów Tadeusza Bilicza. Zaprojek-

Dworca Wschodniego. Cztery kolejne 
wzbogacą przestrzeń ulicy Kolejowej 
i Konstytucji 3 Maja. 

Dachy przystanków pokryte będą 
roślinami z  rodzaju rozchodników. 
Główną funkcją takich roślin jest 
możliwość retencji wody opadowej, 
co przynosi korzyści zarówno dla 
ludzi, jak i  przyrody. Projekt wiaty 
przewiduje postawienie przystanku 
z płaskim dachem w formie zielonego 
trawnika z niską roślinnością. Zielony 
trawnik będzie przechodził z  dachu 
przez pochyloną ścianę do skrzyni 
projektowanej wraz z siedziskiem. 

W  takiej lokalizacji aż będzie chcia-
ło się usiąść, wziąć głęboki oddech 
i  jasno stwierdzić, że Starachowi-
ce w  tworzeniu zielonych miejsc nie 
są jednak „zielone”. Bo jak inaczej 
nazwać fakt, że oficjalnie możemy od-
liczać czas do utworzenia zieleńców 
obok Dworca Wschodniego, w  pobli-

żu ulic Konstytucji 3 Maja, Pileckiego 
czy Partyzantów, modernizację skwe-
rów w południowej części miasta oraz 
utworzenia terenów zielonych przy 
Zalewie Pasternik czy czekającej na 
otwarcie Lubianki. Z  każdym tygo-
dniem zieleni będzie jeszcze więcej. 
Obiecujemy! 

Łąki umajone, góry i  doliny zie-
lone, cieniste gaiki i  wreszcie 
kręte strumyki – tak wygląda 
idealny świat oparty na natu-
rze i  jej zielonych cudach. Tak 

zapewne wygląda również idealne miasto 
w  opinii swoich mieszkańców. Tak chcą 
właśnie wyglądać Starachowice.

Ponad 80-metrowy roślinny witacz z na-
pisem „Starachowice” znajdujący się na 
skarpie u podnóża osiedla Trzech Krzyży 
już wkrótce zamieni się w  kolorową 

ścianę przypominającą o  tym, że nasze 
miasto stawia na bycie zieloną oazą ziemi 
świętokrzyskiej. Działania podejmowane 
przez władze miasta i  powiatu utwier-
dzają w  przekonaniu, że Starachowice 
to samorząd, który potrafi  „grać w  zie-
lone”. A w tej grze zwycięzcami są wszy-
scy, których inspiruje natura. Bo kochać 

towane przez znakomitego ogrodnika 
Starachowic kulturalne ogrody odzyskują 
swój dawny blask. Plac budowy powoli 
zamienia się w  magiczne miejsce, gdzie 
rozbłyśnie za chwilę nowa fontanna, a na-
sadzenia zieleni i odtworzone tarasy do-
dadzą niezwykłego uroku terenowi przed 
Parkiem Kultury. Geometryczny ogród 
otoczony szpalerem drzew, żywopłotów 
i kwitnących bylin ma być kolejnym miej-
scem, które pokochają starachowiczanie.

Pozostaje tylko pytanie, ile miejsca 
pozostało jeszcze w  sercach naszych 
mieszkańców na pokochanie zielo-
nych enklaw, skwerów, zieleńców czy 
łąk kwietnych. Warto zabezpieczyć 
jak najwięcej przestrzeni na ten cel. 
Wciąż powstają bowiem tego typu 
miejsca i  od razu zyskują one uzna-
nie w  oczach starachowiczan. A  stąd 
już blisko do serca. No i do zielonych 
płuc, bo każde nowo powstałe miejsce 
sprawia, że tlenu mamy w sobie coraz 
więcej. 

Osiedlowe skwery to już nie tylko lokal-
ne miejsca wypoczynku i  rekreacji. To 
reprezentacyjne tereny dostępne dla 
wszystkich mieszkańców, a  dla przy-
jezdnych niezwykła wizytówka zielonych 
Starachowic. Zasadzone tam derenie, 
czarne bzy, ligustry czy wrzosy znako-
micie komponują się z  posadzonymi 

zieleń w wydaniu miejskim, to coś więcej 
niż tylko moda czy zwykły styl życia. Sta-
rachowiczanie mogą z  dumą zanucić 
więc nową miejską piosenkę ze słowami 
„przez Twą zieleń, Twą zieleń, oszala-
łem”,  nawiązującą do pewnego przeboju 
uwielbianego przez tłumy. Bo gród nad 
Kamienną rzeczywiście oszalał na temat 
tworzenia nowych zielonych miejsc.

Spacerujmy po parku

Nasz Park Miejski już stał się kultowym 

miejscem wycieczek starachowickich 
rodzin, a  także spacerów gości z  całej 
Polski. Zrewitalizowana przestrzeń pu-
bliczna kryje w sobie wiele zielonych za-
kątków, których odkrywanie kusi każde-
go. Z  każdym tygodniem park zmienia 
swoje kolory i  pokazuje nowe oblicze. 
Wszyscy czekamy już na rozkwit ogrodów 

głogami oraz lipami.

Uroku dodają również szpalery róż za-
sadzonych wzdłuż głównych ulic miasta, 
a  także na starachowickich osiedlach, 
spełniając rolę dywanów kwietnych. 
Ciągi piesze, parkingi czy pasy drogowe 
są systematycznie zazieleniane i tworzą 
nowy krajobraz. 

Tak samo jak naturalne łąki kwiet-
ne. Dzika roślinność na takich łąkach 
wpływa prozdrowotnie na nasze orga-
nizmy. Wysokie i  zwarte łąki kwietne 
pomagają obniżyć poziom hałasu przy 
drogach i  torowiskach. W  gąszczu wy-
sokich traw i dziko kwitnących kwiatów 
schronienie znajdują owady oraz zwie-
rzęta żyjące w mieście. 

Eko-przystanki

Wkrótce mieszkańcy Starachowic też 
doczekają się dla siebie takich zie-
lonych „schronień”. Co prawda nie 

będą to wysokie trawy tylko „zielone 
dachy” autobusowych przystanków, 
ale pomysł już robi furorę i zapowia-
dany jest jako znakomite rozwiązanie 
ekologiczne. Takich wiat na terenie 
naszego miasta zostanie ustawionych 
aż dwanaście. Osiem z nich zaprezen-
tuje się w otoczeniu remontowanego 

STARACHOWICE
W ZIELONE ZAGRAMY

O umajaniu miasta, spacerując z przystankami i pośpiewując, felieton pisze 
Leszek Kowalski
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NAJPIĘKNIEJSZA PRZYGODA 
PACHNIE MORZEM

Patronem bieżącego roku 
w Starachowicach jest Włady-
sław Wagner. Czym się zasłu-
żył? To pierwszy Polak, który 
opłynął świat pod żaglami. 

Poznajcie go lepiej i  przeczytajcie jego 
historię w pigułce.

Władysław Wagner urodził się 17 września 
1912 roku w  Krzyżowej Woli (dziś Staracho-
wice). Od najmłodszych lat pochłaniało go 
konstruowanie drewnianych łódeczek. Pusz-
czał je potem na rzece Lubiance, ale w  jego 
wyobraźni opływały samotnie świat jak Joshua 
Slocum, pierwszy żeglarz, który tego doko-
nał. Marzenia o morskich podbojach stały się 
bardziej realne w  1927 roku, kiedy to rodzi-
na Wagnerów przeprowadziła się do Gdyni. 
Piętnastoletni Władek od tej pory każdą wolną 
chwilę spędzał w porcie. Jako harcerz miejsco-
wej drużyny morskiej nabierał doświadczenia. 
W niedługim czasie miał już na swoim koncie 
szybką budowę pierwszej łodzi i jeszcze szyb-
sze jej zatonięcie.

Szczęście sprzyja odważnym 

Przeciwności nie zrażały Władka. Motywowały 
i  precyzowały życiowe plany. „Skombinować 
tu jakiś statek, jechać nim gdzieś na bezludne 
wyspy Pacyfi ku i tam zbudować nowy, aby kon-
tynuować podróż naokoło świata” – napisze 
później w  pamiętniku. Szczęście sprzyja od-

ważnym. W przypadku Władka należy dodać, 
że odważnym i  pracowitym. Kupiona za 20 
złotych, stara, drewniana, zasypana na plaży 
łódź, wymagała ogromnego nakładu pracy. 
Władek, wspierany przez rodziców, szkolnych 
przyjaciół i  harcerzy z  drużyny, w  1931 roku 
uroczyście dokonał wodowania jednomaszto-
wej łodzi nazwanej „Zjawa”.
8 lipca 1932 roku „Zjawa” z  dwuosobową 
załogą odbiła od nadbrzeża Gdyni. Młodzi że-
glarze, niespełna 20-letni Władysław Wagner 
i  Rudolf Korniowski, bardziej malarz niż że-
glarz, nie wtajemniczali rodzin w  prawdziwy 
cel podróży. Ofi cjalnie, zaopatrzeni w  legity-
macje szkolne, harcerską busolę i dwie nieak-
tualne mapy, wypłynęli w rejs po Bałtyku. Tylko 
oni dwaj wiedzieli, że rozpoczynają wyprawę 
dookoła świata. Nie zdawali sobie sprawy, że 
robią coś kompletnie szalonego.

Rejs z artystą 

Nader skromne wyposażenie sprzętowe oraz 
brak doświadczenia na morzu dały o  sobie 
znać już na początku wyprawy. Zamiast do Ze-
landii, dotarli do Szwecji, gdzie kupili kompas 
morski tuż przed wyjściem z Bałtyku na Morze 
Północne. Na kruchej, nieustannie naprawia-
nej „Zjawie” odwiedzili porty w Holandii, Belgii, 
Francji, Hiszpanii. W  Santander pojawił się 
problem braku pieniędzy i  żywności. Wyjście 
z sytuacji uratowały zdolności artystyczne Kor-
niowskiego. Malował i  sprzedawał pocztówki 
przedstawiające jachty i  statki żaglowe. Zdo-
byte w ten sposób środki pozwoliły na zakup 
zaopatrzenia, dopłynięcie do Vigo i  później 
Porto, gdzie wreszcie nadszedł oczekiwany od 
dawna przekaz pieniężny. W  Portugalii dołą-
czył także do załogi pracownik polskiego kon-
sulatu Olaf Frydson, który wniósł do projektu 
konieczne fundusze.
13 stycznia 1933 roku byli już w  Maroko. 
W Casablance zwiedzili jacht Francuza Alaina 
Gerbaulta, który kilka lat wcześniej samot-
nie opłynął świat. Żeglarz miał odwiedzić też 

O realizacji pięknego marzenia starachowiczanina Władysława Wagnera, który 
jako pierwszy Polak opłynął świat na jachcie żaglowym, pisze Wioletta Sobieraj

„Zjawę”. Niestety spotkanie nie należało do 
udanych – „złamało” Wagnerowi serce, który 
zachowanie Gerbaulta odebrał jako afront. 
Załoga w  marcu wpłynęła do Dakaru, gdzie 
w bazie francuskiej marynarki wojennej jacht 
przeszedł remont. Otrzymał nowy grotmaszt 
i  bukszpryt, został otaklowany jako jol. Co 
warto podkreślić, Francuzi nie wzięli za mate-
riały i wykonane prace żadnego wynagrodze-
nia.

Podług słońca i gwiazd 

W rejs przez Atlantyk „Zjawa” wyszła 21 kwiet-
nia 1933 roku. Już w pobliżu Ameryki w jednym 
z  gwałtownych szkwałów jacht stracił bezan 
i bukszpryt, stając się na powrót słupem. Że-
glarze zawinęli do Belem i  tu załogę opuścił 
Korniowski, który rozchorował się i  trafi ł do 
szpitala. Ostatecznie zakochał się w poznanej 
Polce, z którą postanowił się ożenić. W porcie 
w  Colon morską przygodę zakończył także 
Frydson. Przed odejściem pomógł Wagnerowi 
sprzedać bardzo już sfatygowaną „Zjawę”.
Sytuacja nie wyglądała najlepiej. Wagner 
został sam, bez jachtu, w zupełnie obcym śro-
dowisku. Był to dobry czas, żeby żeglarz siadł 
i spisał niemały bagaż morskich zdarzeń. Tak 
powstała pierwsza książka Władysława Wa-
gnera „Podług słońca i gwiazd”.
W  międzyczasie podróżnik dostał infor-
mację o  możliwości okazjonalnego zakupu 
prawie 48-stopowego kadłuba, bez kabiny 
i  wyposażenia. Rozłożoną na raty kwotę 
Wagner uregulował częściowo z  honora-
rium za książkę, częściowo z  funduszy od 
wojewody śląskiego oraz od Związku Har-
cerstwa Polskiego, które ofi cjalnie objęło 
patronat nad wyprawą. Po jedenastu mie-
siącach „Zjawa II” była gotowa do drogi. 
Wagner musiał jeszcze znaleźć kompana 
wyprawy, aby bezpiecznie przepłynąć Kanał 
Panamski. Jedynym kandydatem okazał się 
Józef Pawlica, doświadczony obieżyświat, 
ale dość konfl iktowy załogant.

P
IĘ

K
N

O
 P

O
D

R
Ó

Ż
Y

Bez jachtu i pieniędzy

Od 4 grudnia 1934 roku „Zjawa II” była holo-
wana na drugą stronę Kanału Panamskiego 
przez „Dar Pomorza”, który odbywał rejs do-
okoła świata. Po pożegnaniu żaglowca Szkoły 
Morskiej w  Gdyni „Zjawa II” rozpoczęła etap 
Panama – Samoa. Już na samym jego począt-
ku złamała się płetwa sterowa, a zaraz później 
pękł główny maszt. Kolejne kłopoty pojawiły 
się w pobliżu wyspy Fidżi. Tu zakończył się rejs 
„Zjawy II”, która została sprzedana hinduskim 
kupcom za 340 funtów, i tu Pawlica postano-
wił już pozostać.
Powtórzyła się więc sytuacja z  Panamy. 
Wagner znów został sam, bez jachtu i  bez 
pieniędzy. Z tą różnicą, że teraz był już silnym 
mężczyzną i  doświadczonym żeglarzem, któ-
rego motto życiowe brzmiało – „Nigdy nie 
mów: nie mogę tego zrobić”. W końcu udało 
mu się znaleźć pracę w  miejscowej stoczni. 
Napisał kolejną książkę „Pokusa horyzontu”. 
Nawiązał kontakty z Polonią australijską, dzięki 
czemu otrzymał ogromne wsparcie dla swojej 
dalszej wyprawy i budowę trzeciej już „Zjawy”.
Pomimo wsparcia, budowa jachtu w Australii 
przerastała możliwości Wagnera. Ostatecz-
nie to w  Ekwadorze w  miejscowej stoczni 
powstał 50-stopowy dwumasztowy jol ber-
mudzki według projektu Polaka. Zaopatrzony 
przez Polską Marynarkę Wojenną w kompas, 
sekstant z  kompletem tablic nawigacyjnych 
i morski Almanach, 19 lipca 1937 roku Włady-

sław Wagner wyruszył na otwarty Pacyfi k.

Z kapitańskim patentem 

We wrześniu na Bora Bora po raz kolejny spo-
tkał się z  Alainem Gerbaultem. Tym razem 
podróżnik nie mógł wyjść z  podziwu dla do-
konań Wagnera. Przyznał, że podczas pierw-
szego spotkania wziął młodych żeglarzy za 
szaleńców. 4 listopada „Zjawa III” zacumowa-
ła w  Sydney, by pozostać tutaj na następne 
osiem miesięcy. Wagner będzie wspominać 
czas spędzony z dotychczasowym załogantem 
Władysławem Kondratowiczem jako dobry 
okres.
W maju 1938 roku Władysław Wagner otrzy-
mał pocztą dyplomatyczną „Patent Kapitana 
Jachtowej Żeglugi Morskiej” oraz polski pasz-
port, który do tej pory zastępowała szkolna 
legitymacja. Później na „Zjawie III” pojawili 
się dwaj nowi załoganci. Prawie rówieśnicy 
Wagnera – David Walsh i  Bernard Plowright, 
delegaci australijskiego skautingu na Świato-
wy Zlot Skautów w Szkocji. 10 lipca „Zjawa III” 
opuściła Sydney. Wagner sprawdził się jako 
kapitan. Imponował Australijczykom odwagą 
i  patriotyzmem. Podczas rejsu czytał swoim 
załogantom „Ogniem i mieczem” po polsku. 

Dookoła świata

Rok później, 4 lipca 1939 roku, „Zjawa III” 
weszła na Atlantyk. Dla Wagnera był to szcze-

gólny dzień, zamykał właśnie pętlę wokół 
globu ziemskiego. W  ten sposób o  godzinie 
16:20 kapitan Władysław Wagner jako pierw-
szy polski żeglarz w historii opłynął kulę ziem-
ską na jachcie żaglowym. 
Niedługo potem Wagner dowiedział się 
o napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, 
do której już nie dane mu było powrócić. 
Zmarł 15 września 1992 roku na Florydzie, 
jego prochy spoczęły w rodzinnym grobow-
cu na cmentarzu Witamino w Gdyni w urnie 
wykonanej z resztek klepek ze „Zjawy III”.
Wraz ze śmiercią „dzielnego harcerza” 
skończyła się epoka pływania podług słońca 
i  gwiazd. Dla nas pozostaje pamięć o  nie-
prawdopodobnej siedmioletniej wyprawie, 
której początki miały miejsce w  pięknych, 
chłopięcych marzeniach, snutych nad uro-
kliwą Lubianką.

Wioletta Sobieraj – historyk, mu-
zealnik. Od 2005 roku zatrudniona 
w Muzeum Przyrody i Techniki w Stara-

chowicach (od 2014 roku jako wicedyrektor). 
Autorka kilkudziesięciu wystaw, pomysłodaw-
czyni licznych projektów muzealnych, jak np. 
„Mnisi i Hutnicy”, „Przemysł domowy” czy „Fe-
stiwal Blues pod Piecem”. Autorka publikacji 
z  zakresu dziedzictwa kultury. Stypendystka 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. 
Za swoją działalność edukacyjną uhonorowa-
na Świętokrzyską Nagrodą Muzealną im. T. 
Włoszka w 2020 roku.

Władysław Wagner (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)graf. Freepik/Arkadiusz Kania
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Władysław Wagner 
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Jak oceniłaby Pani wiedzę na temat 
autyzmu?

Powiedziałabym, że zdecydowanie wzrósł 
poziom czujności rodziców, którzy pilnie 
obserwują swoje dzieci i  chcą wiedzieć, 
czy na pewno prawidłowo się rozwijają. 
Co jakiś czas organizujemy w przedszkolu 
„Kreatywne Nutki” bezpłatne konsultacje 
ze specjalistami, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem. W  tym roku były za-
planowane na cały tydzień, a  i  tak mu-
sieliśmy wydłużyć akcję. Jednak autyzmu 
nie widać na zewnątrz i  czasem rodzice 
chcieliby zachować tę diagnozę w tajem-
nicy przed innymi, ponieważ obawiają się 
stygmatyzacji.

Jak wygląda proces diagnozy i póź-
niejsza opieka nad dzieckiem z au-
tyzmem?

Na początku warto zacząć od konsultacji 

Spektrum autyzmu
Autyzm jest zaburzeniem neuro-
rozwojowym, które oddziałuje cało-

ściowo na rozwój i funkcjonowanie danej 
osoby. Jego przyczyny nie są w  pełni 
znane – wpływ na jego ujawnienie się 
mają zarówno czynniki genetyczne, jak 
i środowiskowe. 
Określenie „spektrum autyzmu” ma na 
celu zwrócenie uwagi na to, jak różno-
rodne są osoby z autyzmem i w jak różny 
sposób zaburzenie to może wpływać na 
ich życie. W spektrum znajdują się zarów-
no osoby niemówiące werbalnie, mające 
poważne problemy w zakresie samodziel-
ności i funkcjonujące na poziomie niepeł-
nosprawności intelektualnej, jak również 
osoby sprawnie porozumiewające się 
mową, zakładające rodziny i  realizujące 
się w życiu zawodowym.

ze specjalistami i obserwacji, co pomoże 
zebrać dokumentację rozwoju dziec-
ka. Potem niezbędna jest współpraca 
z  psychiatrą, postawienie diagnozy oraz 
badanie w  poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, a  co za tym idzie otrzyma-
nie orzeczenia o  potrzebie kształcenia 
specjalnego. Im szybciej uzyska się dia-
gnozę tym lepiej – istnieją testy już dla 
6-miesięcznych maluchów. Kolejne kroki 
to ciągłe czuwanie nad prawidłowym roz-
wojem dziecka z  wykorzystaniem odpo-
wiednich metod terapeutycznych.

Czym dzieci zajmują się podczas 
zajęć terapeutycznych?

Poza obowiązkowymi zajęciami zgodny-
mi z zaleceniami orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego (m.in. integracja 
sensoryczna, fi zjoterapia, zajęcia logo-
pedyczne) organizujemy cały szereg do-
datkowych terapii, zgodnie z potrzebami 

dzieci., np.: EEG Biofeedback (sterowanie 
grą na monitorze za pomocą własnych 
myśli), terapia czaszkowo-krzyżowa (wy-
korzystanie różnego rodzaju mobilizacji 
i manipulacji, aby znormalizować przepływ 
płynu mózgowo-rdzeniowego oraz praca 
z  dysfunkcjami chrząstkozrostu klino-
wo-podstawnego), TUS Lego Brick&Play
(trening umiejętności społecznych z  wy-
korzystaniem klocków), Certyfi kowana 
Sala Doświadczania Świata czy animalo-
terapia (wspomaganie leczenia i rehabili-
tacji polegające na bliskim kontakcie ze 
zwierzętami). Wszystkie te zajęcia pro-
wadzimy w  godzinach pobytu dziecka 
w przedszkolu, dzięki czemu rodzice nie 
muszą wozić dziecka na dodatkowe tera-
pie.

W jaki sposób pracujecie z dziećmi 
ze spektrum autyzmu?

Dobrym przykładem jest przypadek 

O opiece i współpracy z dziećmi ze spektrum autyzmu 
Magdalena Pawłowska rozmawia z Anną Rynkowską-Jasztal
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Kiedy jest bardziej prawdopodob-
ne, że dziecko jest w grupie ryzyka 
ASD?

gdy ma bliskich krewnych ze spektrum 
autyzmu
jeśli urodziło się przedwcześnie oraz 
z niską wagą urodzeniową
gdy obserwuje się u  niego opóźnienie 
rozwoju sensomotorycznego
jeśli w wywiadzie występują obciążenia 
z  okresu porodowego i  okołoporodo-

wego z  cechami wskazującymi na zabu-
rzenia genetyczne
Najsilniejsze wskaźniki u  małych 
dzieci:

brak lub osłabiony kontakt wzrokowy
brak lub osłabiona reakcja na imię
brak uwspólniania uwagi
brak lub ograniczona zabawa „na niby”
brak lub bardzo rzadkie wskazywanie 
informacyjne

Dodatkowo:
brak typowych kontaktów z  innymi 
dziećmi
brak rozwoju mowy lub wycofanie się 
z mowy, wokalizacji

chłopca, który trafi ł do nas w  wieku 2,5 
roku. Najpierw bał się przekroczyć próg 
bramy, później wizyta w  przedszkolu 
kończyła się na kilku minutach spędzo-
nych w wózku na placu przed budynkiem, 
potem była to chwila w szatni, aż w końcu 
w  sali z  mamą, w  czasie gdy inne dzieci 
były na podwórku. Układaliśmy plan jego 
wizyty na komunikacji obrazkowej z  wi-
zualnym czasomierzem, żeby dokładnie 
wiedział, co będziemy robić, co go czeka 
i w którym etapie się znajduje. Stopniowo 
wydłużaliśmy czas jego wizyt i  zwiększa-
liśmy dystans z  mamą. Małymi krokami 
podczas wizyt dołączały kolejne osoby, te-
rapeuci, aż po dwóch latach takiej opieki 
chłopiec mógł dołączyć do grupy z innymi 
dziećmi.
Z  innym chłopcem też mieliśmy ciężkie 
początki. Nie mówił, ale dosyć dobrze 
z  nami współpracował, więc wprowadzi-
liśmy alternatywne metody komunikacji 
– program Mówik. Jest to tablet z ikonami 
do porozumiewania się między dzieckiem 
a  opiekunami. Wyświetla obrazy repre-
zentujące dane osoby, czynności czy ko-
munikaty, a po ich naciśnięciu słychać ko-
mendę głosową. Pomaga zrozumieć się 
nawzajem i  uniknąć trudnych zachowań 
wynikających z frustracji.

Na czym polega integracja dzieci 
ze spektrum autyzmu oraz neuro-
typowych? Jakie są korzyści takich 
zajęć?

Z  integracyjnej organizacji grup przed-
szkolnych korzystają i  dzieci z  potrzebą 
specjalnej opieki, i  te neurotypowe (czyli 
spoza spektrum autyzmu), a  jesteśmy 
przekonane, że w  przyszłości skorzysta 
także społeczeństwo tworzone przez do-
rosłych, na których wyrosną te maluchy. 
W takiej małej społeczności grupy przed-
szkolnej mamy do czynienia z  pięknym 
przykładem naturalnej nauki inkluzywno-
ści i  tolerancji dzięki zrozumieniu trud-
nych zachowań. Gdy tylko taka trudna 
sytuacja ma miejsce podczas zajęć, na 
przykład kiedy któryś z  naszych pod-
opiecznych zaczyna płaczem reagować 
na muzykę i  śpiew, bo „bolą” go głośne 
dźwięki, robimy pauzę dla wszystkich 
dzieci. To czas na uspokojenie się oraz 
wytłumaczenie wszystkim, co właśnie się 
dzieje i dlaczego. 

Często łączymy ze sobą różne grupy, 
dzieci neurotypowe i  ze spektrum auty-
zmu, młodsze i starsze, po to, aby mogły 
uczyć się bycia ze sobą, a w razie potrze-
by także pomagania, chociażby w opisa-
nej sytuacji, gdy wszyscy muszą się wy-
ciszyć, by pomóc koleżance czy koledze. 
Wychodzimy też z dziećmi do świata, so-
cjalizujemy je, robimy spacery, jeździmy 
na basen, robimy wycieczki np. do Skar-
żyska czy Radomia.

Gdzie szukacie inspiracji do zajęć 
z dziećmi?

Ciągle się dokształcamy, szukamy cieka-
wych programów. Bierzemy udział m.in. 
w wielokulturowym programie „Say hello 
to the World” – przez rok spotykamy się 
online z wylosowaną placówką ze świata, 
tym razem to przedszkole w  Słowenii. 
Nasze dzieci się zapoznają, opowiadają 
o sobie, swojej rodzinie i mieście. Kiedy or-
ganizatorzy programu zobaczyli, z  jakimi 
dziećmi i w jaki sposób pracujemy, zapro-
sili nas do udziału w  międzynarodowej 
konferencji, podczas której mieliśmy opo-
wiedzieć o efektach udziału w programie 
w naszych grupach. Na razie nie zdecydo-
waliśmy się przeprowadzić takiej prezen-
tacji, bo jeszcze nie mamy odpowiednich 
danych, potrzeba więcej czasu, ale i  tak 
poczuliśmy się wyróżnieni.

Nad wejściem do przedszkola wisi 
napis „Dzieci dzieciom” w barwach 
fl agi ukraińskiej. Czy to oznacza, że 
wśród Waszych podopiecznych są 
także uchodźcy?

Tak, przyjęliśmy dziewięcioro dzieci 
z  Ukrainy. Współpracujemy blisko z  ich 
rodzicami, żeby dostosować rodzaj ak-
tywności do ich doświadczeń i  ewentu-
alnych traum wojennych. Zatrudniliśmy 
także psycholożkę i tłumaczkę z Ukrainy, 
której wsparcie zwiększa komfort nie 
tylko dzieci, które przed snem mogą np. 
usłyszeć kołysankę w  swoim ojczystym 
języku, lecz także rodziców, którzy otrzy-
mują od nas komplet informacji zwrot-
nych o  rozwoju dzieci i  nie potrzebują 
przy tym angażować swoich lokalnych 
gospodarzy, mogą być niezależni.

Dziękuję za rozmowę

Anna Rynkowska-Jasztal – 
pomysłodawczyni i założycielka 
pierwszego w  Starachowicach 
przedszkola dla dzieci z  auty-

zmem. Właścicielka, terapeutka i  szkole-
niowiec w Dwujęzycznym Żłobku i Przed-
szkolu „Kreatywne Nutki” z  oddziałami 
integracyjnymi dla dzieci z  autyzmem 
w Starachowicach.
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Dyrektorka przedszkola Maria Czyż i Anna Rynkowska-Jasztal
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W pomieszczeniu stoi 
niezwykły, drewnia-
ny mebel. Kredens, 
który każdy z  Was 
widział u  swojej 

babci lub dziadka. Ten jest niebie-
ski. Był stary, zniszczony, zapo-
mniany i zjedzony przez korniki. 

Trochę pracy, uporu i  mebel został 
ubrany w nową szatę. Zyskał nowe, nie-
bieskie oblicze. Na jego szczycie stoją 
szklane słoje, po brzegi wypełnione sło-
dyczami. Aż ślinka leci. Okalają go pa-
rawany. Łapacze snów, znajdujące się 
na ścianach, snują senne opowieści, 
a dzwonki w rytm tej gawędy wydają na-
sycone, głębokie brzmienia. To swego ro-
dzaju symfonia.  Siedziska z palet zapra-
szają do odpoczynku. Aż chce się usiąść 
na kolorowych poduchach. Mandale, 
znajdujące się na blatach stołów, zerkają 
ku górze. Bajkowe, ręcznie zdobione wi-
tryny Niebieskiego Kredensu przyciągają 
wzrok przechodniów.  Niezwykły, bajkowy 
nastrój. Jakby ktoś rzucił czar.

Muzyka łączy 

Nowoczesny gramofon stylizowany na 
rokoko stoi w  kącie na renesansowym 
stoliku. Brzmienia Edith Piaf i  The Beat-
les z winylowych płyt często tutaj unoszą 
się w  eterze. Wprowadzają w  niezwykły 
trans. Jazz, rock, muzyka rozrywkowa, 
każdy znajdzie coś dla siebie.
Niebieski Kredens to nie tylko mebel 
i muzyka. To piękni, barwni ludzie, którzy 
go tworzą. To miejsce dla wszystkich. Po-
lityk, sportowiec, muzyk czy zwyczajny 
mieszkaniec. Każdy jest mile widziany. 
Przyjdź, porozmawiaj z  nami, skosztuj 
pysznej kawy z ekspresu lub herbaty oraz 
niezliczonej ilości słodyczy. Będą dziać się 
czary. Zobaczysz!

Niezwyczajne pismo

W  Niebieskim Kredensie powstaje nie-
zwykły magazyn. „Niezwyczajni” to kolo-
rowe, ciekawe pismo redagowane przez 
osoby z  niepełnosprawnościami, ale nie 
tylko. Artykuły i  felietony opowiadają 

o  sprawach codziennych, niecodzien-
nych  ale także o tym, jak można zmienić 
świat na lepszy, bardziej kolorowy. Masz 
ochotę tworzyć to pismo z nami i przyłą-
czyć się do naszej zakręconej redakcji? 
Zapraszamy.

Kultura i gry 

W  Niebieskim Kredensie dzieje się też  
piękno kultury. Magiczne wernisaże i ko-
lorowe wystawy niezwykłych artystów. 
W niezwykły świat muzyki słuchaczy prze-
noszą organizowane mini koncerty. Wie-
czorki poetyckie dla miłośników poezji 
i nie tylko. 
Monopoly, bierki, szachy lub karty. Lubimy 
gry planszowe. To lepsze od dzisiejszych 
gier komputerowych. Przyjdź do Kreden-
su i zagraj z nami. Będzie dobra zabawa. 
Czekamy. 

Jesteśmy Tu!

Klubo - Galeria „Niebieski Kredens” 
mieści się w  Galerii Handlowej SKAŁKA 
w Starachowicach. 

Krzysztof Korpik:  Czasami nie-
poprawny ze mnie marzyciel, ro-

mantyk a  czasem zwariowany koleś. 
Cichy, małomówny, zamyślony a  nieraz 
wulkan energii. Mój irokez tak jak ja zmie-
nia się w  zależności od sytuacji. Lubię, 
kiedy świat jest kolorowy, urozmaicony. 
Masz ochotę się ze mną spotkać? Za-
praszam do Niebieskiego Kredensu na 
pyszną kawę i  ciastko. Porozmawiamy, 
a ja opowiem Tobie o moich podróżach. 
Ja LUBIĘ LUDZI.

NIEBIESKI KREDENS
Jest takie miejsce w Starachowicach.  Kolorowe, niezwykłe, bajkowe. Każdy może 
tam przyjść, napić się orzeźwiającej wody czy pysznej kawy z ekspresu, odpocząć 
i porozmawiać. Zwie się Niebieski Kredens. Pisze o nim  Krzysztof Korpik
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Spotkanie w Niebieskim Kredensie. Redakcja Niezwyczajnych  i Agnieszka Lasek - Piwarska

Jako społeczeństwo mamy 
obsesję na punkcie piękna. 
Wiąże się z  tym pewna wizja 
tego, jak powinniśmy wyglą-
dać, korzystamy więc z całego  

           arsenału poprawiaczy urody

Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej powo-
dom, dla których tak naprawdę wybieramy 
się na wizytę do kosmetyczki lub zapisujemy 
na ćwiczenia z trenerem personalnym, od-
kryjemy potrzeby sięgające głębiej niż upięk-
szanie ciała.

Rytuały przyjemności

Zacznijmy od branży beauty, bo jak sama 
nazwa wskazuje, powinna ona skupiać takie 
fi rmy i usługi, które specjalizują się w dziedzi-
nie piękna. Jakie są zatem motywacje osób 
odwiedzających salony kosmetyczne? – Od-
powiedź na to pytanie jest prosta, ale wcale 
nie oczywista – mówi Katarzyna Marchewka, 
kosmetolożka z Przestrzeni Urody – Klientki 
i klienci przychodzą z konkretnym zadaniem 
dla nas, ale nie kryje się za nim potrzeba 
osiągnięcia natychmiastowego efektu wow, 
tylko zrobienia czegoś dla siebie. Chodzi 
o  tę godzinę, podczas której można wyłą-

czyć telefon, zapomnieć o codziennych obo-
wiązkach, poddać się pewnemu rytuałowi.
Co więcej, nawet jeśli wspomniane „zada-
nie” dotyczy obszaru, który zwraca uwagę, 
gdy dana osoba spogląda w  lustro, to 
może on być konsekwencją problemów 
niewidocznych gołym okiem. Odpowiednia 
pielęgnacja twarzy nie wystarczy, jeśli za 
problemami skórnymi stoją brak snu, złe 
odżywianie czy nadmierny stres. – Zawód 
kosmetologa opiera się w dużej mierze na 
rozmowie, dzięki której możemy dokopać 
się do wewnętrznych przyczyn niektórych 
zewnętrznych kłopotów i  potem zastoso-
wać holistyczne rozwiązania albo skierować 
klientów do innych specjalistów – dodaje 
Katarzyna Marchewka.

Odpoczynek w zmęczeniu

Jeśli natomiast chodzi o  siłownię, to oczy-
wistą przyczyną wykupienia abonamentu 
jest chęć kształtowania sylwetki, zrzucenia 
lub przybrania kilku kilogramów. Jednak 
i  tutaj lista motywacji i  potrzeb jest dużo 
dłuższa. – Siedzący tryb pracy i ciągłe prze-
mieszczanie się samochodem sprawiają, 
że zwyczajnie brakuje nam ruchu – mówi 
Dawid Spadło, trener personalny z Fit&Gym 

– Dobry trening to korekta postawy ciała, 
wzmocnienie wzorców ruchowych wyko-
rzystywanych w codziennych czynnościach 
oraz lepsza ogólna sprawność. Ćwiczenia 
są też dla wielu osób odskocznią psychicz-
ną, bo można zyskać dzięki nim odpoczynek 
i to mimo zmęczenia fi zycznego. Zwiększo-
na produkcja tak zwanych pozytywnych 
hormonów (np. endorfi n) skutkuje większą 
ochotą na powtarzalność doświadczenia 
i tak ważną w tym przypadku regularnością.

Chwila dla siebie – na zawsze

Systematyczność w  treningu przekłada 
się również na inne aspekty życia, wzmac-
nia poczucie odpowiedzialności i  buduje 
charakter. – Trening powinien być częścią 
ciągłego procesu dbania o siebie, więc dla 
mnie sukcesem jest, jeśli uda się u klientów 
zaszczepić dobre nawyki, które będą po-
wtarzane także po zakończeniu współpracy 
– mówi Dawid Spadło.
Dbanie o swoje dobre samopoczucie, które 
przekłada się na zdrowie fi zyczne, psychicz-
ne i  emocjonalne to piękna wartość. Tak 
samo, jak piękne jest poczucie komfortu we 
własnym ciele, pewność siebie i  przyzwo-
lenie na chwilę zapomnienia, która może 
mieć wiele wspólnego z  chwilą skupienia 
na swoich wewnętrznych potrzebach. Jeste-
śmy tego warci.

Katarzyna Marchewka – ma-
gister kosmetologii i  specjalista 
podologii, właścicielka Gabinetu 

Kosmetologii i Podologii Przestrzeń Urody.

Dawid Spadło – trener perso-
nalny, właściciel studia Fit&Gym, 
ukończył szkolenia i  kursy m.in. 

w  zakresie treningu mobilnego, funkcjo-
nalnego, cross level, dietetyki sportowej 
czy diagnostyki funkcjonalnej klienta fi t-
ness.

DOBRY CZAS TO CZAS 
DLA SIEBIE

Chociaż branże beauty i fi tness kojarzą się z zewnętrznym pięknem, mają wiele 
wspólnego z ważnym dla zdrowia dobrym samopoczuciem. Ze specjalistami w tej 
dziedzinie rozmawia Magdalena Pawłowska
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SZPITAL OTWARTY 
DLA PACJENTÓW

Jakie warunki pacjent ma w szpitalu?

Pacjenci leżą w  salach 2-3 osobowych. W  uzasadnionych medycznie 
przypadkach są kierowani do pokoju jednoosobowego (izolatka). 

Kontakt z pacjentem 

Informacje o  stanie pacjentów są udzielane wyłącznie osobom upo-

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowi-
cach jest jednym z największych i najnowocześniej-
szych szpitali w regionie świętokrzyskim. Dysponuje 
świetną bazą diagnostyczno-zabiegową i zapleczem 
logistycznym, zapewniającym pacjentom standard 

usług medycznych na poziomie europejskim.

Nic więc dziwnego, że rocznie leczyło się tutaj ponad 23 tys. pacjentów, 
a dzięki doskonale wyposażonemu Blokowi Operacyjnemu, komplek-
sowej opiece i wykwalifi kowanej kadrze, wykonywano ok. 4 tys. zabie-
gów operacyjnych. 
Niestety od prawie dwóch lat PZOZ był wyłączony z  przyjmowania 
wszystkich pacjentów. Decyzją wojewody leczył jedynie chorych na 
COVID-19. Na szczęście od kilku tygodni znowu przyjmuje wszystkich 
pacjentów. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu oraz dyrekcji szpitala już 
14 marca ruszył pierwszy „niecovidowy”, w  pełni otwarty dla wszyst-
kich pacjentek oddział w naszym szpitalu. Był to oddział położniczo-gi-
nekologiczny, a chwilę po nim kolejny – oddział okulistyczny. Obecnie 
są to już wszystkie oddziały. Szpital dysponuje 367 łóżkami na 16 od-
działach szpitalnych, tj. pediatrycznym, rehabilitacyjnym i  rehabilitacji 
neurologicznej, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych I  o  profi lu 
nefrologicznym, położniczo-ginekologicznym z  salą porodową, neo-
natologicznym, anestezjologii i  intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, 
medycyny paliatywnej, okulistycznym, chirurgii urazowo-ortopedycznej 
z  pododdziałem endoprotezoplastyki, kardiologicznym, w  Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym, na oddziale chorób wewnętrznych II o profi -
lu gastrologicznym oraz neurologicznym z pododdziałem udarowym. 
Szpital posiada także Szpitalny Oddział Ratunkowy i całodobowe lądo-
wisko dla helikopterów. Jako jedyny w województwie ma również Od-
dział Onkologiczny Dzienny, ściśle współpracujący ze Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii. 
Oddziały już funkcjonują, choć w nieco innych lokalizacjach, niż jeszcze 
dwa lata temu. Aktualnie przebywa na nich już ponad 200 osób. 

Przyjęcie – gdzie pacjent powinien się zgłosić? 

Każdy pacjent posiadający skierowanie do szpitala i  ustalony termin 
hospitalizacji czy zabiegu powinien zgłosić się do Punktu Przyjęć 
Planowych, który mieści się na parterze budynku E, czyli w  łączni-
ku pomiędzy blokiem B, gdzie znajduje się apteka szpitalna, Pra-
cownia Endoskopii i  Centralna Sterylizatornia, i  blokiem A, tzw. 
blokiem łóżkowym. Punkt przyjęć jest czynny pięć dni w  tygodniu, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Po prawie dwóch latach przerwy starachowicki szpital wrócił do „normalności”. 
Znowu przyjmuje wszystkich pacjentów, a nie tylko chorych na COVID–19.
Anna Ciesielska
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ważnionym przez pacjenta i najbliższym członkom 
rodziny, zgodnie z zasadami ochrony tajemnicy le-
karskiej. Odwiedziny są możliwe za zgodą kierow-
ników poszczególnych oddziałów.
Informacje na temat profi lu działalności Powiato-
wego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Starachowi-
cach znajdują się na stronie internetowej: www.
szpital.starachowice.pl. Znajdziecie tam Państwo 
informacje na temat oddziałów szpitalnych, po-
radni specjalistycznych, pracowni zabiegowo-dia-
gnostycznych, usług rehabilitacyjnych i  Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.
Przypominamy, że rejestracja do poradni specjali-
stycznych odbywa się za pośrednictwem linii tele-
fonicznej o numerze 459 599 996.

Piotr Ambroszczyk, 
Starosta Starachowicki 
Bardzo się cieszę, że PZOZ w  Stara-
chowicach jest już otwarty dla wszyst-
kich pacjentów. Wreszcie mieszkańcy 
powiatu odzyskali dostęp do usług 
medycznych, który od prawie dwóch 
lat był mocno ograniczony z uwagi na 
funkcjonowanie u nas szpitala covido-
wego. Wspólnie z  Zarządem Powiatu 
zrobimy wszystko co w  naszej mocy, 
aby nie doszło do ponownego za-
mknięcia szpitala.

ZMIANY NA LEPSZE
ZMIANY NA PIĘKNIEJSZE

Dziś będzie o  upiększaniu. 
Piękne słowo skądinąd… 
Trochę tych pożółkłych 
notek z  przeszłości w  mojej 
archiwalnej teczce się znala-

zło. „Będzie ładniej” – pisałem w sierpniu 
1995 roku w „Słowie Ludu”, donosząc, że 
jeszcze do niedawna teren wokół poczty 
przy ulicy Słonecznej przypominał krajo-
braz księżycowy. 

Ostatnio jednak wiele się robi, by był on bar-
dziej ziemski. Ułożono chodniki, wywieziono 
kamienie, jest czyściej i  przyjemniej. Jedynym 
mankamentem pozostaje wciąż brak dogod-
nego miejsca do parkowania samochodów. Tak 
było 27 lat temu… 
W tym samym roku po raz drugi dotarła do na-
szego miasta ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie 

świata”. Swoje uczestnictwo we wrześniowym 
czynie zadeklarowali uczniowie trzech liceów 
oraz szkół podstawowych numer 3, 11 i  13. 
A także wędkarze, harcerze i włodarze miasta. 
W  planach było uporządkowanie terenów na 
Piachach, Lubiance oraz Pasterniku. Uczestnicy 
akcji otrzymali worki i  rękawice, a  leśniczy za-
praszali na ognisko z pieczeniem kiełbasek. Był 
ktoś? Pamięta, jak było?
À propos lasu to kilka lat wcześniej, bo w 1990 
roku, ubolewałem nad stanem lasu w  dziel-
nicy Orłowo, przy którym zresztą mieszkałem 
i często do niego chodziłem, choćby na grzyby. 
Uwielbiałem zbierać rydze, których na pobli-
skich górkach nie brakowało. Notabene, kilka 
lat temu poszedłem w te same miejsca, ale po 
rydzach pozostało już chyba tylko wspomnie-
nie. Wracając jednak do przeszłości… Ubolewa-
łem, że las umiera. Bo najpierw wycięto kilkana-
ście hektarów drzew pod budowę hali Steyer 
(tak, miała taka powstać – dziś mieści się w tym 
miejscu drukarnia). Poza tym, mieszkańcy 
Orłowa urządzili sobie z lasu wysypisko śmieci. 
„Był więc las i go nie ma. Szkoda!” – pisałem. Czy 
pod tym względem coś się zmieniło?
Ale można też wskazać pozytywne zmiany. Na 
przykład w Wąchocku. „Ostatnio największą za-
zdrość wzbudzają kolorowe, metalowe kosze 

na śmieci oraz dwie (a ma być cztery) bardzo 
estetyczne, koloru czerwonego, wyposażone 
w umywalkę i spłuczkę toalety” – informowałem 
w 1995. Usytuowano jest za budynkiem ośrod-
ka kultury. Stoją do dziś?
Pozostańmy w tym samym roku, ale zawędru-
jmy do Parku Miejskiego w  Starachowicach. 
Rzecz będzie o góralskim domku. „Kiedyś znaj-
dował się tam sklep z pamiątkami, ale były to 
dawne czasy. Obecnie z  każdym dniem ów 
domek niszczeje. Szkoda…” – znów ubolewa-
łem. „Zwłaszcza, że jego usytuowanie, tuż przy 
parku, stwarza możliwości na urządzenie letniej, 
przyjemnej kawiarenki. Cieszyłaby się z pewno-
ścią sporym powodzeniem” – przewidywałem 
27 lat temu. Prorok czy co? Będąc w Wielkanoc 
w  Starachowicach, urządziliśmy sobie z  żoną 
spacer po odnowionym parku. Góralski domek 
był wprawdzie nieczynny, ale kawiarenka jest 
jak się patrzy i z pewnością latem wpadniemy 
tam na kawę. Bo miejsce jest urocze.
A na koniec… o modzie będzie. Jest rok 1990. 
„W  naszym mieście powstanie sklep fi rmowy 
słynnej marki modowej Hoffl  and” – reklamowa-
łem. Założyli go studenci. Panowie obiecywali 
wówczas produkcję wyrobów własnych projek-
tów. I deklarowali, że interesuje ich każda dzia-
łalność, która przynosi zysk. I co było dalej?

Jak kiedyś poprawiano walory estetyczne Starachowic? Pisał o tym w poprzednim 
wieku Grzegorz Sajór i wspomina o tym dziś
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Zastanawialiście się kiedyś, 
czym jest piękno? Według 
Wikipedii jest to „pozytyw-
na właściwość estetyczna 
bytu wynikająca z  zacho-

wania proporcji, harmonii barw, 
dźwięków, stosowności, umiaru 
i  użyteczności, odbierana przez 
zmysły”. Bardzo sucha i zwięzła defi -
nicja, prawda?

A  przecież piękno zwodzi i  uspokaja. 
Często jest ulotne, zmienia się i  prze-
kształca według tylko sobie znanych 
zasad.

Teoria względności piękna

Przez wieki zmieniało się odczucie tego 
co piękne. Na początku była Wenus 
z  Willendorfu – mała kamienna rzeźba, 
która nie wpisuje się w żaden znany nam 
współczesny kanon kobiecego piękna. 
Ma krótkie nóżki, bardzo szerokie uda, 
jeszcze szersze biodra, wydatny brzuch 
i  biust. Ta rzeźba pokazuje jednak, co 
było najważniejsze dla ludzi w  tamtych 
czasach – kobietę jako matkę, dającą po-
czątek życiu, płodną, mogącą wykarmić 
swoje potomstwo. Potem przechodzimy 
od greckiej kalokagathii czyli połącze-
nia dobra z pięknem przez doskonałość 
liczb u  Pitagorejczyków, renesansowy 
powab zmysłowy, klasycystyczny wdzięk 
umysłu, romantyczne piękno melancho-
lii aż po współczesną magię maszyn czy 
architektury. Odczucie tego, co obecnie 
uznajemy za powabne, zostało w  nas 
ukształtowane przez setki lat zmieniania 
się kultury wizualnej.

Piękno i  brzydota współistnieją obok 

siebie, odkąd człowiek pojawił się na 
ziemi. Jedno defi niuje drugie, a  nawet 
więcej: jedno nie może istnieć bez dru-
giego. Na dodatek piękno jest względne. 
To, co podziwia jedna społeczność, przez 
inną może być uważane za obojętne albo 
nawet odrażające. Czy długie szyje kobiet 
z  plemienia Karen są dla przeciętnego 
Europejczyka pociągające? A  tradycyj-
ne maoryskie tatuaże twarzy mężczyzn 
zwane moko? Coś, czemu jeden człowiek 
nie może się oprzeć, u drugiego co naj-
wyżej wywołuje wzruszenie ramion.

Uwiecznić piękno

Czy wiecie, że Fox Talbot opatentował 
fotografi ę w  1841 roku pod nazwą „ka-
lotyp”? Słowo to pochodzi od greckiego 
„kalos”, tzn. „piękny”. Moim zdaniem to 
właśnie jest sens fotografi i – chcemy, by 
uwieczniała piękno. Bo nikt przecież nie 
krzyczy: „Jakie to brzydkie! Muszę to sfo-
tografować!”. Chociaż nawet gdyby krzyk-
nął, znaczyłoby to, że uważa tę brzydotę 
za piękną, a co najmniej fascynującą. Przy-
znam, że zdarzyło mi się fotografować to, 
czego nie lubię, a  co jednak w  pewien 
sposób fascynowało mnie tak, że trudno 
mi samej było przejść obok obojętnie. 
Zdjęcia w pewien sposób tworzą piękno 
i – przez pokolenia fotografujących – nisz-
czą je. W ten sposób najpierw poznaliśmy 
niektóre cuda natury, które potem uległy 
całkowitemu zniszczeniu przez niestru-
dzonych adeptów fotografi i.

Wielcy fotografi i

Piękno fotografi i niejedno ma imię. Do 
tych, które cenię najbardziej, należy 
Ansel Adams i  jego niesamowite czar-

FOTOGRAFIE 
W MOJEJ GŁOWIE

Katarzyna Gritzmann pisze, w  jaki sposób fo-
tografi a z jednej strony utrwala piękno, a z drugiej 
sama je tworzy 
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no-białe fotografi e parków narodowych 
USA. Mogę się założyć, że widzieliście 
wygaszacz ekranu, który przedstawia 
pasmo Teton i Rzekę Węży na tle zacho-
dzącego słońca – to także jego zdjęcie. 
Adams powiedział kiedyś – „Wspaniała 
fotografi a jest pełnym wyrazem tego, co 
człowiek czuje na temat tego, co jest fo-
tografowane, w  najgłębszym tego słowa 
znaczeniu, a  tym samym jest prawdzi-
wym wyrazem tego, co czuje się o życiu 
jako całości” („A Personal Credo”, 1943).

Niektóre zdjęcia wszyscy kiedyś widzieli-
śmy – tak jak przepiękny „Portret Afgan-
ki” o niesamowicie wyrazistych zielonych 
oczach, którego autorem jest Steve Mc-
Curry. Zdjęcie, które właściwie już w dniu 
publikacji stało się ikoną. Jest ono dowo-
dem potwierdzającym tezę, że w oczach 
ludzkich można czytać jak w książce i że 
kryje się w nich dusza człowieka.

Jedno z najpiękniejszych dla mnie zdjęć to 
portret Alberta Eisteina autorstwa nieży-
jącego już Yuosufa Karsha w typowym dla 
niego stylu low key. Jest to ciemny, czar-
nobiały portret naukowca z  genialnym 
światłem, które podkreśla rysy twarzy. 
I  tu znów najważniejsze w  fotografi i są 
oczy, które co prawda nie patrzą prosto 
w obiektyw, ale widać w nich doświadcze-
nie, zadumę, wiedzę i  ciągłe pragnienie 
jej zdobywania.

Wspomnę jeszcze o Annie Leibovitz i  jej 
niesamowitym ujęciu Yoko Ono oraz 
Johna Lennona, które powstało niedłu-
go przed śmiercią muzyka. Na fotografi i 
udało się zawrzeć sporo z  charakteru 
modeli – ich hippisowską naturę, odwagę 
i  bezkompromisowość oraz łączącą ich 
głęboką miłość. Natomiast z  naszych 
rodzimych fotografów wymienić muszę 
Wiktora Wołkowa i jego cudowne zdjęcia 
z Podlasia. Niesamowitego Jana Bułhaka 
– ciągle zachwycam się jego „Wilnem”. No 
i nie można zapomnieć o Zofi i Nasierow-
skiej, która zasłynęła umiejętnością wy-

dobywania piękna z każdej twarzy.

Spojrzeć z podziwem

Dla mnie osobiście piękny jest wschód 
słońca okraszony śpiewem ptaków, 
śmiech bawiącego się dziecka, wdzięk 
i  gracja człowieka, zmarszczki, które po-
kazują dobrze przeżyte życie czy też 
mury mówiące do mnie wiekami swego 
istnienia. No i oczywiście emocje. To wła-
śnie je chcę zawrzeć na zdjęciach. Foto-
grafując, zawsze szukam tego, co mnie 
zachwyci, co przyciągnie moją uwagę, co 
spowoduje, że zamilknę i  będę patrzeć 
z podziwem. Zdjęcia muszą powstać naj-
pierw w  mojej głowie. Dopiero później 
naciskam spust migawki. Fotografując 
człowieka, staram się pokazać to, jaki 
jest, dlatego muszę najpierw go poznać. 
Z  tego właśnie powodu moje sesje por-
tretowe trwają tak długo.

Prawie wszyscy teraz robimy zdjęcia. 
Wciskając spust migawki, pamiętajcie, by 
spróbować pokazać to, co Was zachwy-
ca. Zastanówcie się, co powoduje chęć 
uwiecznienia danej chwili. Wtedy na fo-
tografi i można zobaczyć to, czego inaczej 
nikt by nie dojrzał. Słynny cytat z powie-
ści Gaynor Arnold mówi, że piękno jest 
w  oczach patrzącego. I  to prawda. Gdy 
patrzę na zdjęcia Mamy zrobione przez 
Tatę, widzę jedną z najpiękniejszych osób 
na świecie. Nie dlatego, że miała super 
fi gurę modelki czy modnie wystające 
kości policzkowe – ale dlatego, że foto-
graf kochał tę, na którą patrzył.

Katarzyna Gritzmann – artysta 
fotografi k, członek rzeczywisty Fo-
toklubu Rzeczypospolitej Polskiej, 

laureatka wielu krajowych oraz między-
narodowych konkursów fotografi cz-
nych. Od pięciu lat prowadzi warsztaty 
fotografi czne dla dzieci i młodzieży oraz 
seniorów. Uważa, że trzecia nad ranem 
to idealna pora, by wstawać na wschód 
słońca.

„ „Nikt jeszcze nie odkrył brzydoty dzięki fotografi i. 
Wielu natomiast odkryło dzięki niej piękno
– Susan Sontag
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PIĘKNIEJEMY
W maju, kiedy świat się zieleni i rozwijają się pierwsze 
rośliny, Katarzyna Wzorek przekonuje, że warto sko-
rzystać w kuchni z dobroci kwiatów jadalnych

Kwiaty w  kuchni są bardzo 
niedoceniane. Wielu ludzi 
zapomniało już, że niektó-
re z nich nie tylko są jadalne 
i  smaczne, lecz także dobre 

dla naszego zdrowia. Przy okazji ubar-
wiają i upiększają talerze, a jak wiado-
mo, jemy również oczami. Dlatego tak 
ważne jest, żeby nasze potrawy pięk-
nie smakowały i pięknie wyglądały.

Dziś mam dla Was bratki, które są odświeża-
jące i  lekko słodkie. Do tego pięknie pachnące 
fi ołki wonne (na łąkach możecie znaleźć również 
fi ołki leśne, które jednak nie pachną tak inten-
sywnie). Kanarkowożółte kwiaty forsycji ubarwią 
każdy talerz, a  ich orzechowo-gorzkawy smak 
z powodzeniem zastąpi w sałatkach pestki sło-
necznika. Z kolei niedoceniana przez nas aksa-
mitka dzięki intensywnemu smakowi jest wspa-
niałą przyprawą i zawiera dużo luteiny dobrej dla 
wzroku. A to nie wszystkie jadalne kwiaty. Należą 
do nich także mniszki lekarskie, zwane potocz-
nie mleczami, stokrotki, bzy, nagietki, nasturcje, 
rumianki, chabry oraz wszystkie kwiaty ziół ja-
dalnych. Część z nich będzie dostępna jednak 
dopiero latem, ale wiecie już, czego wypatrywać 
na łąkach, polach i w ogrodach. Co ciekawe, do 
diety można wprowadzić nie tylko kwiaty, lecz 
także młode pędy dzikich ziół i drzew, np. po-
krzywy, chmielu, sosny oraz brzozy.

Botwinkowa tarta z  bratkami i  musem 
z fety

Cena: ok. 30 zł 
Czas przygotowania: 2,5 godz. + min. godzi-
na chłodzenia ciasta
Składniki: 
300 g mąki pszennej 
150 g masła + 2 łyżki 
2 pęczki botwinki 
500 g śmietanki 36%
3 jajka
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3 ząbki czosnku
1 kostka fety
2-3 garście bratków 
1 cytryna 
sól, pieprz
Przygotowanie:
Mąkę, 1 łyżeczkę soli i  150 g masła zagnieć 
w drobną kaszkę. Dodaj 2-3 łyżki zimnej wody 
i wyrób na gładkie ciasto. Zawiń je w folię i włóż 
do lodówki na min. 1 godzinę.
Botwinkę dokładnie umyj. Buraczki obierz i po-
siekaj drobno. Rozpuść pozostałe masło na 
patelni i wrzuć na nie buraczki. Lekko posól i za-
cznij je dusić. Następnie posiekaj osobno łodyżki 
i  liście. Po jakichś 5 minutach dorzuć do bura-
ków łodyżki i dodaj czosnek przeciśnięty przez 
praskę. Przesmaż kolejne 5-7 minut i dołóż na 
patelnię liście. Duś wszystko razem, aż liście 
zwiotczeją. Wtedy dopraw do smaku solą i pie-
przem oraz dodaj skórkę otartą z cytryny i sok 
wyciśnięty z jej połowy. Odstaw do wystudzenia. 
Wyjmij ciasto z  lodówki, rozwałkuj je cienko 
i wyłóż nim formę na tartę lub tortownicę. Nakłuj 
cisto widelcem i włóż formę do zamrażarki. 
Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i włóż do niego 
przymrożone ciasto na 15 min. 
Do botwinki dodaj 300 ml śmietanki i  3 jajka. 
Wlej masę z  botwinką na podpieczone ciasto 
i piecz całość kolejne 30-35 min. 
W  tym czasie do pojemnika blendera wkrusz 
kostkę fety i dodaj pozostałą śmietankę. Zmiksuj 
wszystko na gładką masę i wstaw do lodówki. 
Upieczoną tartę odstaw na 10 minut, żeby lekko 
stężała. Wyłóż na wierzch mus z fety i posyp ob-
fi cie bratkami.

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.

Fiołkowa panna cotta z malinami

Cena: ok. 20 zł 
Czas przygotowania: 1 h + czas chło-
dzenia min. 2-3 h
Składniki: 
1 szklanka obranych płatków fiołków won-
nych (bez łodyżek i zielonych części) 
½ szklanki śmietanki 36% 
½ szklanki mleka 
3 łyżki cukru waniliowego 
1 cytryna 
3 łyżeczki żelatyny 
150 g malin 
1 łyżka cukru pudru
Przygotowanie: 
Śmietankę, mleko i  płatki fiołków włóż do 
rondelka i podgrzewaj na małym ogniu, nie 
doprowadzając do wrzenia. Dodaj cukier, 
skórkę i  1 łyżkę soku z  cytryny. Gotuj do 
rozpuszczenia cukru i zestaw z palnika. 
Żelatynę namocz w  zimnej wodzie, a  na-
stępnie dodaj do gorącej śmietanki z mle-
kiem. Wymieszaj do rozpuszczenia żelaty-
ny i rozlej do dwóch pucharków. 
Odstaw do wystudzenia, a  następnie na 
min. 2-3 godziny do lodówki. 
Maliny ugnieć z cukrem pudrem i wyłóż na 
talerzyki. 
Pucharki z  zastygłą panna cottą włóż na 
chwilę do gorącej wody, a następnie wyłóż 
na maliny. 
Możesz posypać dodatkowo po wierzchu 
płatkami fiołków. 

 fo
t. 

au
to

rk
a 

Sałatka ze szparagów z  pokrzywą, 
forsycją i aksamitką

Cena: ok. 25 zł 
Czas przygotowania: 30 min
Składniki: 
500 g zielonych szparagów 
2-3 garście młodych listków pokrzywy 
2 jajka 
garść pomidorków koktajlowych 
2 garście kwiatów forsycji 
3-4 kwiaty aksamitki 
½ cytryny 
1 łyżeczka musztardy 
1 ząbek czosnku 
1 łyżka masła 
kilka łyżek oliwy 
sól, pieprz
Przygotowanie: 
Szparagi umyj i  odłam twarde końcówki. 
Odkrój główki, a  łodygi pokrój obieraczką 
albo nożem na cienkie paski. Obierz ząbek 
czosnku i pokrój go w cienkie plasterki. 
Na patelni rozgrzej masło i  wrzuć szpara-
gi oraz czosnek. Blanszuj kilka minut, aż 
szparagi lekko zmiękną. 
Pokrzywę podziel na listki i umyj, masując 
listki, aby zneutralizować ewentualne pa-
rzące włoski. 
Wstaw wodę na jajka – kiedy zawrze, włóż 
do niej jajka w  temperaturze pokojowej 
i gotuj ok. 6-7 minut. Przełóż je od razu do 
zimnej wody. 
Pomidorki umyj i pokrój na połówki. 
Wyciśnij sok z połowy cytryny i wymieszaj 
go na sos z  musztardą, oliwą oraz solą 
i pieprzem. 
Wymieszaj szparagi z pokrzywą i wyłóż na 
talerze. Polej sosem, a  na wierzchu ułóż 
połówki jajek i pomidorków. 
Całość posyp płatkami aksamitki i  kwia-
tami forsycji. 

fot. Pexels
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BEZPŁATNIE PO MIEŚCIE 
Z KONSULTACJĄ PASAŻERÓW 

Od 1 kwietnia w Starachowicach funk-
cjonuje bezpłatna komunikacja miej-
ska. Wzrosła liczba pasażerów? 

Rzeczywiście, już od miesiąca osoby upraw-
nione, czyli mieszkańcy oraz osoby płacące 
podatki w  Starachowicach, mogą korzystać 
z  bezpłatnych przejazdów środkami komu-
nikacji miejskiej. Obserwujemy pozytywny 
odzew społeczny i  zauważalny, jak wynika 
z naszych wstępnych obliczeń, ponad 50-pro-
centowy wzrost liczby pasażerów. Na razie 
jest to ocena naszych zawodowych kierow-
ców, nierzadko z 30-letnim doświadczeniem, 
którzy znają specyfi kę tras oraz codzienne 
zwyczaje podróżnych jak własną kieszeń. 
Również z początkiem kwietnia w autobusach, 
kilku punktach na mieście oraz w naszym ma-
gazynie pojawiły się ankiety dla pasażerów. 
Cel ankiet jest bardzo ważny, dlatego wciąż 
zachęcamy starachowiczan do ich wypeł-
niania. Posłużą nam one jako podstawa do 
zbadania potrzeb pasażerów. Potrzeb doty-
czących codziennych dojazdów do pracy czy 
szkoły, najbardziej wrażliwych komunikacyjnie 
godzin w ciągu dnia, a także najważniejszych 
dla mieszkańców tras oraz przystanków. 

Jakie będą kolejne działania po analizie 
wyników ankiet? 

Już powstał zespół do spraw optymalizacji 
tras komunikacyjnych. Pod pojęciem „opty-
malizacji” w  nazwie naszego zespołu kryje 
się dostosowanie rozkładów jazdy oraz tras 
autobusów do potrzeb mieszkańców czyli 
wprowadzenie potrzebnych zmian zwią-
zanych na przykład z  częstotliwością prze-
jazdów czy skróceniem lub wydłużeniem 
kursów. Oczywiście muszę podkreślić, że 
chociaż wszystkie wnioski i  sugestie są dla 
nas bardzo cenne, to powaga i stopień skom-
plikowania przedsięwzięcia nie pozwolą na 
dostosowanie komunikacji do indywidual-
nych potrzeb każdego mieszkańca. Musimy 

brać pod uwagę przede wszystkim ogólne 
potrzeby lokalnej społeczności. Dlatego pro-
simy o  zrozumienie. A  także o  cierpliwość. 
To trudny proces zmian, które nie zostaną 
wdrożone z dnia na dzień.
Nasz pięcioosobowy zespół, poza analizowa-
niem wyników ankiety, będzie także spotykał 
się z organizacjami społecznymi, żeby jeszcze 
lepiej poznać oczekiwania poszczególnych 
grup. Pierwsze takie konsultacje już mamy za-
planowane, na przykład ze Stowarzyszeniem 
„Wrażliwi Społecznie”. Co dwa tygodnie bę-
dziemy raportować postępy prac do prezesa 
Zakładu Energetyki Cieplnej.

Kiedy możemy spodziewać się wdroże-
nia wypracowanych rozwiązań? 

Niestety nie jest to zależne jedynie od poten-
cjału naszych działań. Musimy poczekać na 
fi nalizację niektórych prac drogowych, żeby-
śmy mogli wziąć pod uwagę także ich efekty 
i wpływ na nowe plany sieci komunikacyjnej, 
przy czym testowanie nowych rozwiązań 
odbędzie się w  sezonie wakacyjnym jako 
najmniej uciążliwym dla młodzieży szkolnej. 
Mam jednak nadzieję, że wyniki projektu mo-
dernizacyjnego będą widoczne we wrześniu 
lub październiku.

Czy w  międzyczasie pasażerowie ko-
munikacji mogą spodziewać się jeszcze 
jakichś zmian?

Tak jak już zapowiadaliśmy, w  pierwszej 
połowie maja na ulice Starachowic wyjadą 
pachnące nowością, ekologiczne autobusy. 
Jestem przekonany, że w  takich nowocze-
snych, przyjaznych dla środowiska pojazdach 
podróż komunikacją miejską to będzie czysta 
przyjemność, do której przekonają się także ci 
mieszkańcy, którzy zazwyczaj przemieszczają 
się po mieście samochodami. 

Dziękuję za rozmowę 

Z Piotrem Hawryłem dyrektorem do spraw Komunikacji Miejskiej w ZEC – Ko-
munikacja Miejska w Starachowicach rozmawia Magdalena Pawłowska
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Artykuł sponsorowany

Piotr Hawrył dyrektor ds. Komunikacji Miejskiej w ZEC
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TAKI TO ROBAK 
STRASZNY

D
ostaję temat UMAJANIE, bez 
szczegółów. I  rób z  tym, co 
chcesz. Umajanie, majanie, 
maja... Pszczółka Maja, Gucio, 
pszczoły, owady. Jak ja się boję 

owadów! Ludzie witają wiosnę, cieszą się 
na coraz lepszą pogodę, odliczają dni do 
wakacji i urlopów. Powoli tropią promo-
cje na leżaki i  parawany, układając już 
w głowie plan oblężenia plaży. Inni w my-
ślach oddychają wspaniałym górskim po-
wietrzem.

A  nikt nie myśli o  nas! O  bojących się 
owadów. Robali, których teraz najwię-
cej. Tak, wiemy, że są pożyteczne. Tak, 
wiemy, że nic nam nie zrobią, a przynaj-
mniej większość z nich. Ale co to za po-
cieszenie, gdy taka bestia biegnie lub leci 
w Twoją stronę? Normalny człowiek może 
spędzić miło czas pod namiotem czy 
śpiewając całą noc przy ognisku. My, sfi k-
sowani, myślimy sobie, że między 18:00 

a 20:00 nie można wychodzić z domu, bo 
te zmutowane bąki zwane chrabąszcza-
mi atakują naszą przestrzeń powietrzną. 
To machanie rękami bez opamiętania to 
nie aerobik na świeżym powietrzu, to de-
speracka walka o życie. 

Nie wolno też siadać na gołej trawie, do-
tykać niczego w lesie czy otwierać sobie 
beztrosko okno, które nie jest wyposa-
żone w moskitierę. Szczelną i wytrzyma-
łą. Z małymi oczkami. Dobra, w sumie to 
nie jest aż tak gorąco, żeby zaraz okno 
po nocach otwierać i narażać się na atak 
wściekłej ćmy! Tak samo te całe motyle. 
Udają śliczne i spokojne, a to nic innego 
jak wspomniana ćma, tyle że w  koloro-
wym szlafroku. Nie damy się nabrać! Kto 
rozumie, ten wie, kto nie rozumie, niech 
nie ocenia.

Badania, naukowcy i  wszelkie znaki na 
niebie i ziemi mówią, że to wina któregoś 

rodzica lub innej bliskiej nam w dzieciń-
stwie osoby. Jeśli oni pokazali, że owad 
straszny, to i nam owad potworem.

I muszę przyznać, że w moim i mojego 
brata przypadku tak właśnie było. 
Z  tego miejsca pozdrawiam Mamę, 
która macha rękami najszybciej i skacze 
najwyżej na widok każdego owada. Jest 
to co prawda tylko jedna z hipotez, a na-
ukowcy wciąż myślą nad tym, skąd się 
bierze entomofobia, czy jak kto woli 
insektofobia, ale mnie takie wyjaśnie-
nie pasuje, bo wskazuje winnego poza 
naszą osobą.

Nie wiem, czy temat został przeze mnie 
wystarczająco umajony, ale mnie na 
pewno pomogło. Wierzę, że wielu z Was, 
drodzy czytelnicy, właśnie poczuło ulgę, 
że nie jesteście jedyni! Pamiętajcie też, że 
ten paniczny strach to nie Wasza wina. 
Śmiało możecie winić rodzinę.

Anna Łukaszewska w felietonie wymienia całe mrowie powodów, dla których 
nie może tak jak inni cieszyć się majem i dobrą pogodą 
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WYKREŚLANKA
Znajdź hasła związane ze Starachowicami. Baw się dobrze. Miłego dnia. 
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