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Magia
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w kinie i historii
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pokolenie małych starachowiczan pracuje 
przygotowując swe drewniane pamiątki. To 
przestrzeń bez komputera, telefonu komór-
kowego, a ciszę przerywa dziecięcy śmiech. 
Jest magicznie. 
Do legend i czarów postanowili sięgnąć 
także młodzi uczestnicy projektu „Moje 
miasto mnie kręci od 4.00 lat”. To w 400 
letniej historii miasta znaleźli inspirację do 
nakręcenia filmu LUNULA, którego prapre-
mierę zobaczymy 26 sierpnia w Amfiteatrze 
w Parku Miejskim. Zapraszamy, a o kulisach 
produkcji przeczytacie tylko u nas. 
W tym numerze mamy dla naszych czytelni-
ków niespodziankę. Dwoje autorów swój ar-
tykuł, oczywiście, nawiązujący do miejskich 
legend i czarów, przygotowało w formule 
komiksu. 
W związku z obchodzonym rokiem im. Wła-

Magia, czary, legendy… brzmi pięknie, ale 
czy w otaczającej nas rzeczywistości jest 
dziś miejsce na magię? Specjalnie dla czytel-
ników sierpniowego wydania „Starachowice 
dobry adres” postanowiliśmy to sprawdzić. 
Uruchomiona od niedawna Strefa Odkrywa-
nia Wyobraźni i Aktywności to miejsce, które 
trzeba odwiedzić. Tu odkrywamy tajemnice, 
wyjaśniamy niewyjaśnione i czarujemy, ale 
naukowo. Takich stref i takich miejsc, które 
inspirują potrzeba nam więcej. 
„Pracownia pod lipą” to miejsce, gdzie 
pośród rzeźb świętych i aniołów kolejne 

DOBRY ADRES 
I JEST MAGICZNIE 

POSZUKUJĄC MAGII W ŚWIECIE 
WIEDZY I NAUKI 
MOJE MIASTO MNIE KRĘCI
 OD 400 LAT
MAGIA ZAKLĘTA 
W DREWNIANYCH RZEŹBACH
CEL TO CZYSTE MIASTO 
I ZAWODOWA AKTYWNOŚĆ
NOWE PRZESTRZENIE INTEGRACJI 

dysława Wagnera, prezentujemy kolejne 
unikalne materiały dotyczące osoby tego 
niezwykłego żeglarza. 
Ze świata magii, nauki i sztuki wracamy do 
realiów świata współczesnego. Najpierw na 
osiedle Wzgórze, gdzie dzięki funduszom 
zewnętrznym pozyskanym przez miasto, 
powstają nowe przestrzenie do integracji 
dla małych i dużych. Zajrzymy też do spół-
dzielni socjalnej „Starachowiczanka”. 
A na zakończenie rozsmakowując się  
w daniach kuchni regionalnej koniecznie 
przeczytajmy jeszcze materiał o tym, co 
mieszkańców kielecczyzny odróżnia od całej 
reszty Polaków. 
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a  zaryzykować można stwierdzeniem, że 
jedna z  najniższych w  tej chwili w  kraju – 
mówi Prezes starachowickiej spółki ciepłow-
niczej. – Jest to możliwe dzięki wymienionym 
wyżej działaniom zakupowym i  inwestycyj-
nym, które pozwoliły Spółce zoptymalizo-
wać koszty produkcji związane z  rosnącymi 
cenami paliw oraz prawami do emisji CO2, 
gwarantując bezpieczeństwo energetyczne 
mieszkańcom. Dodam, składane przez inne 
miasta w  kraju wnioski taryfowe zakładają 
wzrost o 40, 50 a nawet 70%. Gdyby Zakład 
Energetyki Cieplnej nie wykonał wspomnia-
nych działań inwestycyjnych, skala podwy-
żek cen w taryfi e ZEC na rok 2022 mogłaby 
być nawet dwukrotnie wyższa od obecnej 
i z całą pewnością wzrost cen przekroczył-
by 30%.S zybujące ceny węgla, gazu, 

biomasy i  uprawnień do 
emisji CO2 sprawiają, że 
polskie ciepłownie z niepo-
kojem patrzą w  przyszłość 

i nie mając innego wyjścia podnoszą 
stawki taryfowe za ciepło, a  pod-
wyżki sięgają średnio 60-70%. Dodat-
kowe obawy budzi fakt ogromnych 
braków węgla na rynku.

A  jak sytuacja ta wygląda w  Starachowi-
cach? Prezes Zarządu Zakładu Energetyki 
Cieplnej Marcin Pocheć uspokaja – sta-
rachowiczanie nie muszą martwić się 
o ciepłe grzejniki zimą. Widząc zagrożenia 
wynikające ze wzrostu cen węgla i upraw-
nień do emisji CO2 już w  2015 roku pod-
jęliśmy szereg działań modernizacyjnych, 
przygotowując ciepłownie do transforma-
cji energetycznej.
Informacje o  trudnej sytuacji na rynku 
ciepłowniczym w  kraju powodują niepo-
kój i  pytania ze strony mieszkańców Sta-
rachowic. Nic dziwnego, bowiem w  kraju 
od około dwóch lat ceny ciepła rosną la-
winowo. O ile, jak wynika z raportu Urzędu 
Regulacji Energetyki, w roku 2020 średnia 
podwyżka wyniosła 8 procent, to w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy bieżącego roku 
podwyżki te sięgają kilkudziesięciu pro-
cent. Do rosnących opłat za ciepło docho-
dzą problemy z  dostawami węgla, które-
go ceny także drastycznie poszybowały 
w górę. 

Węgiel przywieziony wagonami

Gwarancję dostaw miału węglowego dla 
Zakładu Energetyki Cieplnej w  Staracho-
wicach zapewnia umowa zawarta przez 

Woda jest jednym 
z  głównych zasobów 
przyrody, o  które 
musimy dbać, pamię-
tając, że jej rezerwy 

są ograniczone. Szczególne znaczenie 
ma to w  okresie letnim, kiedy wraz 
ze wzrostem temperatur wzrasta zu-
życie wody, a  jej wykorzystanie nie 
zawsze ma racjonalne uzasadnienie. 

Dlatego też PWiK, mając na względzie dobro 
mieszkańców w  zakresie dostępności do 
wody, apeluje, aby w  upalne dni rozsądnie 
gospodarować jej zasobami.

Z uwagi na zwiększony pobór wody, szcze-
gólnie w  godzinach popołudniowych oraz 
w  dniach wolnych od pracy, odczuwalny 
jest znaczny spadek ciśnienia w sieci. Przed-
siębiorstwo dba, aby mimo upalnych dni 
woda trafi ała do mieszkańców pod właści-
wym ciśnieniem, we właściwej ilości oraz 
była dobrej jakości. Jednocześnie apeluje, 
aby w  godzinach 8.00-22.00 używać wody 
wyłącznie do celów spożywczych i socjalno-
-bytowych oraz gospodarczych tylko w nie-
zbędnym zakresie.

Starachowicka kranówka najlepsza na 
upały 

W  upalne dni w  trosce o  nasze zdrowie pa-
miętajmy o  spożywaniu minimum 2 litrów 
wody w ciągu dnia. Starachowickie wodocią-
gi wydobywają wodę o naturalnej zawartości 
magnezu, wapnia, sodu i  potasu. Ze stacji 
Uzdatniania Wody w  Trębowcu, woda jest 
gotowa by popłynąć do naszych kranów, 
możemy ją pić bezpiecznie bez przegotowa-
nia. Jest: zdatna do picia, schłodzona, czysta 
mikrobiologicznie, nie wymaga użycia fi ltrów 
i nie ma właściwości korozyjnych.

Tańsza od wód źródlanych i stołowych 
oraz zawsze pod ręką

Jeden litr wody podawanej przez staracho-
wickie wodociągi kosztuje niewiele, mniej niż 
1 grosz, a  jej jakość jest podobna do wód 
źródlanych i stołowych dostępnych na rynku, 
za które płacimy przeciętnie około 1 zł za litr. 
Wyższa cena wody w butelkach od tej z kranu 
nie świadczy o jej przewadze jakościowej. Na 
cenę najpopularniejszych wód w  butelkach 
składają się koszty ponoszone na dystrybucję, 
opakowanie i promocję. 

Systematycznie kontrolowana 

Woda dostarczana do naszych domów jest 
pod ścisłym nadzorem Państwowej Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jej 
jakość jest regulowana przepisami – obowią-
zują te same normy, które nałożone są na 
producentów wody butelkowanej. Potwier-
dzają to regularnie prowadzone badania 
przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków, 
posiadające certyfi kat akredytacji Laborato-
rium badawczego NR 1012 wydany przez Pol-
skie Centrum Akredytacji. 

 ZEC redukuje emisję spalin i oszczędza

Podczas gdy spółki ciepłownicze w  kraju, 
szukając oszczędności dopiero rozpoczynają 
realizację inwestycji mających na celu dosto-
sowanie swoich instalacji do nowych, unijnych 
norm w  zakresie emisji spalin, starachowicki 
ZEC zakończył już taką inwestycję. Zakończo-
ny proces modernizacji Ciepłowni C0-1 przy 
ul. Kościelnej 100 skutkuje częściowym odej-
ściem od produkcji ciepła z węgla i zastąpie-
niem go źródłami niskoemisyjnymi.
W  ramach inwestycji zbudowane zostały 4 
wysokosprawne kotły gazowo-olejowe wraz 
z  dodatkowymi magazynami paliwa w  zabu-
dowie kontenerowej. 
– Przedsięwzięcie to jest zwieńczeniem na-
szych działań mających na celu wyjście z sys-

Spółkę z Polską Grupą Górniczą S. A. Cie-
płownia, aby zabezpieczyć aktualne zapo-
trzebowanie obiorców na ciepło, potrze-
buje około 24 000 ton węgla rocznie. Na 
ten zakup, w  roku bieżącym ZEC będzie 
musiał przeznaczyć 17,5 miliona zł, czyli 
o  około 9,5 miliona zł więcej niż w  roku 
2021. Umowa na rok 2022 zakłada bowiem 
dwukrotny wzrost cen węgla. 
– Podkreślić należy, że podwyżka ta jest 
na umiarkowanym poziomie w  porówna-
niu z  cenami, jakie będą zmuszone zaak-
ceptować inne przedsiębiorstwa branży 
ciepłowniczej – głównie z  uwagi na brak 
stałej umowy z PPG – informuje Prezes Za-
rządu Zakładu Energetyki Cieplnej Marcin 
Pocheć. – Dzięki przemyślanym decyzjom 
mamy zapewnione dostawy węgla po 
bardzo konkurencyjnych cenach i  węgiel 
najwyższej jakości. 
Obecnie trwają dostawy miału węglowe-
go na sezon grzewczy 2022/2023. Na plac 
ciepłowni przy ul. Kościelnej wjeżdżają sa-
mochody ciężarowe wypełnione węglem 
wyładowanym z  wagonów kolejowych na 
skarżyskiej bocznicy i  takie transporty 
będą trwały do września, kiedy to zapas 
na cały sezon grzewczy zostanie zabezpie-
czony. 
– W  tej chwili mamy około ¼ zapasu po-
trzebnego na cały sezon grzewczy – mówi 
Prezes spółki ciepłowniczej. – W  okresie 
wakacji i  we wrześniu uzupełnimy zapasy 
w  całości. Jest to istotna informacja 
w związku z tym, że w całym kraju braku-
je około 8 milionów ton węgla. Natomiast 
dzięki wspomnianej wieloletniej umowie 
z Polską Grupą Górniczą mamy zapewnio-
ne dostawy, które w  tej chwili są realizo-
wane. 

temu handlu uprawnieniami do emisji CO2. 
– informuje Prezes ZEC Marcin Pocheć – Po-
nieważ każdy z nich jest poniżej 3 megawatów, 
nie wchodzą do systemu handlu emisjami 
CO2. Dodajmy, że koszty związane z nabywa-
niem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 
tylko za rok 2021 wyniosły ponad 5 milionów 
zł, natomiast koszt zakończonej inwestycji, to 
4 miliony zł. 

Taryfa nieznacznie w górę 

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową 
taryfę ciepła dla ZEC Starachowice, która obo-
wiązuje od 1 sierpnia 2022 r. i zakłada wzrost 
cen ciepła średnio o 14,43 %. 
– Taryfa za ciepło, pomimo że wzrosła, jest 
znacznie niższa niż w pozostałych miastach, 

PROGNOZA NA ZIMĘ
CIEPŁO BĘDZIE

WODA WSPÓLNE DOBRO

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Marcin Pocheć uspokaja 
– starachowiczanie nie muszą martwić się o ciepłe grzejniki zimą. 
Pisze o tym Iwona Tamiołło

Starachowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ape-
luje o racjonalne korzystanie z wody podczas upałów. Pisze o tym Iwona 
Tamiołło
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Modernizacja Ciepłowni C0-1 przy ul. Kościelnej 100 skutkuje czę-
ściowym odejściem od produkcji ciepła z węgla

Obecnie trwają dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 
2022/2023

Zbudowano 4 wysokosprawne kotły gazowo-olejowe z  dodatko-
wymi magazynami paliwa

artykuł sponsorowanyartykuł sponsorowany
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Z  sentymentem wspominamy 
czasy dzieciństwa, kiedy to 
z zapartym tchem oglądaliśmy 
występy magików, znikanie 
przedmiotów czy inne czaro-

dziejskie sztuczki w ich wykonaniu. 

Dziś nie tylko z racji upływu lat, ale głównie dzięki 
nauce mamy świadomość, że wspomniane 
czary znajdują swoje logiczne wyjaśnienie m.in. 
w zachodzących prawach fizyki. Zapraszamy na 
poszukiwanie magii do świata wiedzy i nauki. 

Co skrywa SOWA? 

Strefa Odkrywania Wyobraźni i  Aktywności to 
przestrzeń edukacyjna i  naukowa, gdzie zwie-
dzający mogą samodzielnie wykonywać ekspe-
rymenty przy pomocy interaktywnych ekspona-
tów w całości zaprojektowanych i zbudowanych 
w Centrum Nauki Kopernik. 

możemy rzeczywiście stać się niewidzialni. 
Kolejna część to majsternia, tu samodzielnie 
lub grupowo realizujemy wyzwania logiczne, 
konstruktorskie, inżynieryjne, możemy m.in. 
skonstruować zamek do drzwi, zagrać na kielisz-
kach… To przestrzeń, która niezależnie od wieku 
zwiedzających inspiruje, rozbudza ciekawość 
i kreatywność, dając nam poczucie sprawczości. 

Magia tkwi w nauce 

Czy zatem zgłębiając sztukę oszukiwania wła-
snych zmysłów, działanie kamery termowizyjnej, 
poznając efekty szklanych luster oraz sposób 
funkcjonowania innych urządzeń zlokalizowa-
nych w hali lejniczej, powinniśmy wyzbyć się złu-
dzeń co do istnienia magii? Czy w otaczającej nas 
rzeczywistości wszystko ma swoje naukowe wy-
jaśnienie i nie ma tu już miejsca na czary, które 
towarzyszyły ludzkości od setek lat? 
- To nauka jest magią. Sztukmistrzowie posłu-

Paweł Kołodziejski dyrektor 
Muzeum Przyrody i Techniki: SOWA, 
czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni i Ak-

tywności to przedsięwzięcie realizowane przez 
Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Eduka-
cji. Projekt zakłada stworzenie 32 stref na tere-
nie kraju w latach 2021–2023.  Wiosną w 2021 
roku, kiedy tylko pojawiła się taka okazja, to jak 
najbardziej chcieliśmy z  niej skorzystać. Tym 
bardziej, że Muzeum od kilku lat w swoich pla-
nach zakładało stworzenie wystawy interak-
tywnej, która miała popularyzować nauki ścisłe 
i przyrodnicze. Miała ona nosić nazwę „Labora-

- Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności to 
fantastyczny klucz do pozytywnego zarażania 
młodzieży i  dzieci naukami ścisłymi i  przyrod-
niczymi – mówi dyrektor muzeum – Stwarza 
możliwość odkrywania tego, w jaki sposób dzieje 
się rzeczywistość i  dlaczego tak się dzieje. To 
czego nam zresztą wszystkim kiedyś brakowa-
ło w szkole. Ja mówię o swoim pokoleniu, kiedy 
mniej było doświadczania tej rzeczywistości, 
a  więcej teorii. SOWA jest nowoczesnym spo-
sobem poznawania naukowej rzeczywistości, 
tu każde stanowisko jest przygotowane mery-
torycznie, prosto, ale jednocześnie intrygująco 
i ciekawie.
A  na stanowiskach znajdziemy m.in. „Rysowa-
nie w  lustrze” (koordynacja oka i  ręki), „Idealna 
symetria” (symetria ludzkiej twarzy), „Znikokot” 
(znikający kot), który pokaże nam, jak łatwo jest 
oszukać ludzkie zmysły. Odwiedzając strefę, 
możemy także samodzielnie nakręcić swój 
pierwszy w życiu film. Na stanowisku „Zbliżenie 

giwali się magią, ale tak naprawdę magią nauki, 
czyli wiedzą. Wiedza to stopniowe odsuwanie 
zasłony skrywającej tajemnicę – mówi dyrektor 
Paweł Kołodziejski - Narzędziem do ściągania tej 
zasłony, a tym samym poznawania i odkrywania 
tajemnicy, jest nauka. Dzięki niej - coś co było 
tajemnicą, czyli czymś nieznanym, zostaje po-
znane, zgłębione. Proszę się jednak nie łudzić, 
że tych tajemnic pozostaje mniej. Bo odkrywając 
część tajemnicy, okazuje się, że przed nami poja-
wiają się kolejne. To taka złudna wiara, że nauka 
jest w stanie wyjaśnić nam wszystko. Nauka nie 
zastąpi nam tej sfery metafizycznej, ona ją od-
krywa. Jako ludzkość nie ogarniemy wszystkich 
praw rządzących światem, bytem. Ale trzeba po-
szukiwać, bo gdybyśmy nie pytali, nie dociekali, 
nie rozwijalibyśmy się. 
Odwiedzając SOWĘ, poznajemy, zgłębiamy, 
odsłaniamy tajemnice, stąd strefa odkrywania, 
która jak się okazuje, jest równie emocjonująca 
dla małych jak i dla tych dużych. 

torium”. Kiedy pojawił się projekt SOWA, oka-
zało się, że takie Laboratorium możemy mieć 
dużo szybciej i  nie ponosząc prawie żadnych 
kosztów, więc było oczywiste, że wystartu-
jemy z  wnioskiem. Na potrzeby SOWY prze-
znaczyliśmy halę lejniczą idealnie spełniającą 
założenia projektu, jeśli chodzi o  przestrzeń. 
Nie mniejsze znaczenie miało otoczenie, czyli 
nasz poprzemysłowy obiekt oraz doświadcze-
nie w  realizowaniu podobnych przedsięwzięć 
edukacyjnych. Wszystko to razem przyniosło 
owoce i  nasz wniosek został oceniony po-
zytywnie, a  SOWA wylądowała w  Staracho-

na cień” możemy poeksperymentować z  wła-
snym cieniem, zaglądając w  „obrotowe lustra”, 
nie tylko zobaczymy świat postawiony na głowie, 
lecz także „odbicie odbicia odbicia odbicia 
obrazu”. Na kolejnym stanowisku możemy stać 
się niewidzialni. 
- Czapka niewidka,. każdy z nas pewnie o takiej 
słyszał, a  wielu z  nas bardzo pragnęło ją mieć 
i  móc stać się niewidzialnym – mówi dyrektor 
Paweł Kołodziejski – Otóż na jednym ze stano-
wisk istnieje możliwość zniknięcia. Znajduje się 
tu specjalna kamera termowizyjna na której 
widać nasz, nazwijmy to, obraz cieplny. To samo 
w sobie już jest ciekawe, ale to nie o to chodzi, 
aby zobaczyć, gdzie emitujemy więcej ciepła. 
Uczestnicząc dalej w eksperymencie, stajemy za 
specjalnymi parawanami i co się okazuje - zaczy-
namy oszukiwać kamerę. Wtedy znajdujemy się 
częściowo niewidzialni lub znikamy całkowicie. 
To pokazuje, w jaki sposób, używając odpowied-
niego sprzętu, który jest oparty na prawach fizyki 

- Osoby dorosłe poprzez doświadczenie mają 
już ukształtowany pewien obraz świata, otacza-
jącej go rzeczywistości i  wydaje się, że to wy-
starcza, bo funkcjonują całkiem dobrze. Jednak 
są takie momenty albo sprzyjające ku temu 
miejsca, kiedy budzi się w  nas ciekawość, za-
interesowanie tym światem, fascynacja. Nagle 
widzimy, jak człowiek dorosły jest zafascynowa-
ny prostymi eksperymentami i  ciekawy niczym 
dziecko nowych rozwiązań. Nie zapominajmy, że 
u progu każdego nowego odkrycia, każdej nauki 
stoi ciekawość. 
Pracownicy muzeum mówią, że Strefa Odkrywa-
nia Wyobraźni i  Aktywności to sieci zarzucane 
na naszą ciekawość. W takie sieci, niewątpliwie 
warto dać się złapać. Magiczność tego miejsca 
z pewnością zagwarantują nam wyjątkowe do-
znania, cudowne wspomnienia, a  dorosłym 
sentymentalny powrót do czasów dzieciństwa 
i  wspomnianych spotkań z  magią, tylko, że tu 
magikiem jesteśmy MY. 

wicach. Konkurencja była ogromna, bo jest 
to fantastyczny projekt, tym bardziej radość 
jest ogromna, że możemy go zaprezentować 
w starachowickim Muzeum.
 

Strefa Odkrywania Wyobraźni 
i Aktywności zaprasza
Muzeum Przyrody i  Techniki w  Stara-

chowicach, ul. Wielkopiecowa 1, zwiedzanie 
trwa około godziny, zapisy prowadzone są pod 
numerem telefonu: 783-730-094 albo za po-
średnictwem poczty elektronicznej: recepcja@
ekomuzeum.pl 

POSZUKUJĄC MAGII 
W ŚWIECIE WIEDZY I NAUKI

Czy wokół nas nie ma magii, a  jej miejsce zajęła nauka? Próbę znalezienia od-
powiedzi na to pytanie podjęła Iwona Tamiołło wspólnie z Pawłem Koło-
dziejskim dyrektorem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, na tere-
nie którego niedawno uruchomiono mini centrum nauki, czyli Strefę Odkrywania 
Wyobraźni i Aktywności
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MOJE MIASTO MNIE KRĘCI 
OD 400 LAT 

Owarsztatach fi lmowych 
Parku Kultury i  projekcie 
„Moje miasto mnie kręci 
od 4.00 lat” dowiedziałam 
się od kogoś niezwykle mi 

bliskiego. Mój udział chwilę pozostawał 
pod znakiem zapytania, bo decydowała 
kolejność zgłoszeń. 

No ale jest! Dostaję telefon, że zapraszają mnie 
na zajęcia we wtorek o dziesiątej rano. Ja abso-
lutnie nie uważam siebie za osobę z  umiejęt-
nościami aktorskimi, ale umiem coś napisać.  
A  w  końcu każdy fi lm potrzebuje scenariusza, 
prawda? Z tą myślą ja i moja bardzo dobra kole-
żanka Aniela pojawiłyśmy się w Parku Kultury we 
wtorek rano. 

Od pomysłu do scenariusza

Pierwsze zajęcia miały charakter integracyjny. 
Asymilacja grupy na warsztatach była wyjątko-
wo szybka i przede wszystkim udana. Po anali-
zie „Lunuli” – fi lmu wyprodukowanego w Parku 
Kultury rok temu, zdecydowaliśmy się na spin-
-off , czyli nowy obraz na bazie ubiegłorocznego 
i stworzenie drugiej części. Otwarte zakończenie 
pierwszej części wręcz prosiło się o kontynuację.
Dzień drugi. I tutaj już na poważnie zaczęliśmy 
myśleć, jaki fi lm zamierzamy stworzyć w  tym 
roku. Tak też tego samego dnia wybrano osoby, 
które będą pracowały nad scenariuszem. I cóż 
za zaskoczenie, scenariusz pisałam ja, Aniela 
i  jak się później okazało – główna bohaterka 
całej historii. Burza mózgów pozwoliła nam na 
szybkie uwinięcie się z początkowym pomysłem. 
Poszło nawet tak dobrze, że mieliśmy pomysł na 
osiem scen. 

Star i miejscowe legendy

Naszym zamysłem było, aby nawiązać do 
400-letniej historii Starachowic i  Wierzbni-
ka. Przy researchu i  pracy nad tematem fi lmu 

bardzo pomogły nam miejscowe legendy. Ale 
to nie wystarczyło. Aby scenariusz drugiej części 
był spójny z pierwszym fi lmem musieliśmy napi-
sać swoją własną historię. Sednem sprawy było, 
aby nasza historia opierała się na legendach już 
istniejących. Chyba najważniejszą – znalezioną 
przez nas w internecie – była legenda o samej 
nazwie „Starachowice” – „Miasto Starzecha”. 
Mówi ona o tym, jak kilku śmiałków wybrało się 
do lasu, w  którym napotkawszy starą kobietę, 
odkryli jej moc – wytapianie z metalu narzędzi 
umożliwiających sprawną wycinkę lasu. Szczę-
śliwi ze swojego odkrycia śmiałkowie, wróciwszy 
do osady, krzyczeli, że w lesie „stara chowa ta-
jemnicę”. W ten sposób – podobno, wedle tejże 
opowieści – powstała osada o nazwie Staracho-
wice. 
Drugą równie ważną legendą była wszystkim 
znana legenda o sabacie czarownic, na którym 
co roku czarownice zlatywały się i  urządzały 
obrzędy na cześć – hmm – zmian w  naturze. 
Ważna również była legenda i  sama historia 
symbolu Lunula. Lunula jest zawieszką w kształ-
cie półksiężyca. Jej moc miała chronić kobiety 
spodziewające się dziecka. Ponadto skorzy-
stałyśmy z  historii Wierzbnika i  Starachowic 
– wykorzystałyśmy położenie rzeki Kamiennej, 
która oddzielała te dwie osady. W ten sposób 
z  wiedzą na temat Starachowic i  własną wy-
obraźnią udało nam się napisać nieomal cały 
scenariusz w zaledwie dwa dni. 

Na planie zdjęciowym

Kolejne dni. Dopisaliśmy trzy ostatnie sceny 
i zaczęliśmy organizować plan zdjęciowy. Każdy 
z  nas przy nagraniach miał mniej lub bardziej 
ważną rolę. Było mało czasu i gdyby nie nasza 
współpraca, organizacja i  zrozumienie, pewnie 
nie dalibyśmy rady osiągnąć założonego celu.
W  poniedziałek, po niedzieli, która pozwoliła 
nam odpocząć po aktywnym tygodniu, znowu 
zabraliśmy się do działań. Był to przedostat-
ni dzień zdjęciowy. Dzięki uprzejmości Hotelu 

Senator i  fi rmy Kameruj udało nam się zre-
alizować jedne z ważniejszych scen w bardzo 
szybkim czasie. Wynajęta ciężarówka STAR 
była kolejnym symbolem Starachowic, który 
bardzo chcieliśmy pokazać w  naszym fi lmie. 
Tak potężny samochód idealnie wpasował się 
w zamysł i opis, który powstał podczas pisa-
nia scenariusza. Ostatnia scena tamtego dnia: 
rzeka Kamienna. Akurat w  tym fi lmie pełni 
jedną z  ważniejszych, jak nie najważniejszą 
rolę. Dzięki rzece mogliśmy również wpro-
wadzić motyw przyrody i  jej siły. Kamienna 
oprócz tego pełniła funkcję atrakcyjnej dla oka 

Starachowice Miasto Stara, Miasto Starzecha? Czym była Lunula? 
O legendach i pasji pisze młoda uczestniczka półkolonii fi lmowych 
Marta Szczykutowicz

scenografi i. Motyw przyrody w „Lunula 2” po-
jawił się jako pierwszy i szkoda byłoby, gdyby 
został odrzucony.
I  wreszcie ostatni dzień zdjęciowy. Całość 
nagrywaliśmy w  pobliżu Szlakowiska. Natu-
ralna scenografi a, towarzysząca nam piękna 
pogoda, sprawiała, że praca tego dnia była wy-
łącznie przyjemnością. Realizacja sabatu, dla 
mnie jako osoby, która stała z boku, była ab-
solutnie niesamowita. Wielkie ukłony należą 
się Karolinie, która przygotowała choreogra-
fi ę, idealnie wpasowującą się w klimat sceny 
jak i samego fi lmu. Świetna praca operatorów 
i Dominika, czyli reżysera, a także niezastąpio-
nego realizatora dźwięku – Bartka, sprawiła, 
że sceny są tajemnicze i wręcz przerażające, 
a  o  to dokładnie chodziło. Nie zapominajmy 
o  bardzo skrupulatnej pracy dziewczyn jako 
czarownic, bez których fi lm nie miałby swoje-
go klimatu.

Sami kreujemy fi lmową rzeczywistość

Zaangażowanie każdego, współpraca i  zami-
łowanie do fi lmu i  jego produkcji to przeży-
cie, które chciałabym powtórzyć.  Najlepiej już 
teraz. Te warsztaty pokazały mi, ale przecież 
nie tylko mnie, jak cudowne jest próbowanie 
nowych rzeczy. W  końcu w  aktorstwie wcie-
lamy się w  kogoś kompletnie innego niż my 
sami. A  fi lm, który kręcimy, kreujemy sami. 
W pracy przy fi lmie każdy ma jakąś rolę i każdy 
w czymś się odnajdzie. A do tego zawsze mie-
liśmy przy sobie kogoś tak doświadczonego 
jak Magda, która dała nam tak wiele przydat-
nych wskazówek. Dodatkowo, historia miasta 
wydawała się nam oczywista, a tak pokazana 
mimo wszystko zaskakuje i wciąga. No i opo-
wieści, które z jednej strony pozwalają poznać 
historię, a z drugiej – w jaki sposób przez lata 
ludzie ją urozmaicali legendami. 
Tak, to warsztaty, których nigdy nie zapomnę. 

Projekt „Moje miasto mnie kręci 
od 4.00 lat” został dofi nansowany 
przez Gminę Starachowice. Głównym 
realizatorem projektu jest Stowarzysze-
nie Promocji Talentów. 

Filmy „Lunula” i „Lunula 2” będzie 
można zobaczyć 26 sierpnia o godz.19.00 
w Amfi teatrze w Parku Miejskim. Wstęp 
wolny. 

Marta Szczykutowicz – uczennica 2 
Liceum Ogólnokształcącego w Staracho-
wicach, pasjonatka biologii i literatury.
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W DREWNIANYCH RZEŹBACH

Centrum Kultury Barbara Kurek – wspomina pan 
Kazimierz – Ja wtedy byłem kierownikiem sekcji 
rzeźby w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców 
Kultury. 
W ciągu minionego ćwierćwiecza w zajęciach pro-
wadzonych w pracowni rzeźbiarskiej, jak szacuje 
pan Kazimierz, uczestniczyło około 2 000 dzieci. 
Część z  nich z  pasją rzeźbienia związała się na 
lata, parając się tym hobbystycznie. Dziś dawni 
uczestnicy warsztatów przyprowadzają tu swoje 
dzieci, to chyba najlepsze świadectwo dla tego 
miejsca. Niestety nie zmienia to faktu, że z roku na 
rok coraz mniej dzieciaków jest zainteresowanych 
taką formą spędzania czasu wolnego. 
– Kiedyś miałem tu 50 i  60 dzieci na zajęciach. 
Teraz zainteresowanie jest coraz mniejsze, ale 
i  dzieci nie mają tyle czasu co kiedyś – mówi 
pan Kazimierz. – Teraz to po podstawówce chcą 
z  dzieci od razu zrobić magistrów i  inżynierów 

“Zjawa”,  dzieło uczestników warsztatów, będzie elementem obchodów Roku Wagnera. Fot. Park Kultury

Istnieje przekonanie, że atmosferę 
danego miejsca tworzą ludzie. Zasta-
nawiam się, kto lub co ma wpływ na 
magiczną aurę tego miejsca. Czy pan 
Kazimierz Kopeć, który od 26 lat pro-

wadzi tu warsztaty rzeźbiarskie, dzieląc 
się swoją pasją z kolejnymi pokoleniami? 
Czy dzieci i młodzież w skupieniu tworząca 
swoje małe dzieła, a może to ta przestrzeń 
wypełniona po brzegi zapachem drewna 
i  fi gurkami świętych, aniołów, zwierząt? 
Sprawdźmy to wspólnie. 

Skryty pod rozłożystą lipą stoi parterowy budynek 
otoczony drewnianymi fi gurkami. To tu od 26 lat 
działa szkółka rzeźbiarska, prowadzona przez ar-
tystę rzeźbiarza, pana Kazimierza Kopcia. 
 – Pomysłodawcą utworzenia szkółki był Kazimierz 
Nowicki i  ówczesna dyrektor Starachowickiego 

i one biegają z jednych korepetycji na drugie, a nie 
mają czasu na swoje zainteresowania. Inne wolą 
komputery, siedzą w telefonach, takie rzeczy ich 
interesują. Tutaj zakazałem korzystania z  telefo-
nów, powiedziałem – albo przyszedłeś tu rzeźbić, 
albo grać. Tu jest nauka poprzez zabawę, dzieci 
bawią się, rysują, malują, projektują. 

 „Mecenas” i „Zjawa”

Obecnie na zajęcia uczęszcza 20-osobowa grupa. 
Przy długim stole ustawionym pod lipą młodsi 
uczestnicy warsztatów malują farbami przygoto-
wane wcześniej z pomocą pana Kazimierza i star-
szych chłopców drewniane modele. Jak można się 
przekonać, kreatywność i  inwencja twórcza mło-
dych artystów są nieograniczone. Są tu kolorowe 
kwiaty, jest pociąg, są fi gurki ulubionych zwierząt, 
pośród których przeważają koty. Chłopcy jak 

W powietrzu unosi się zapach drewna i farb, stukot młotków w dłuta prze-
plata się z dziecięcym śmiechem małych artystów pochylonych nad swoimi 
dziełami. To tu, obok fi gurek zafrasowanych świętych, stoją kolorowe koty, 
psy, auta… jest też drewniane logo Facebooka. Na wizytę w magicznej „Pra-
cowni pod lipą” zaprasza Iwona Tamiołło

widać skupiają się na rzeźbach samochodów. 
Pośród skończonych prac, które schną na słońcu, 
znalazło się też drewniane logo Facebooka. 
- Dzieciaki same projektują swoje rzeźby, tematy-
ka dowolna – mówi instruktor. 
Kacper lat 9, nazywany „Mecenasem”, po raz 
pierwszy uczestniczy w  warsztatach, jak mówi, 
bardzo mu się podoba i pyta, czy w ferie też tu 
może przychodzić? W swoim tegorocznym dorob-
ku artystycznym Kacper posiada już rzeźbę STAR-
a, drewniany miecz, samodzielnie przygotował też 
rzeźbione prezenty dla siostry i dziadka. 
– Tu można się zająć chociaż czymś – odpowia-
da bez namysłu na moje pytanie, dlaczego lubi 
uczestniczyć w  warsztatach? – Próbowałem za-
chęcić kolegę, wczoraj miał przyjść, ale miał po-
grzeb, dziś chyba też gdzieś pojechał. Cały tydzień 
z nim chodzę na rowery, trochę sobie z nim poga-
dam i może go namówię – dodaje. 
Kacper, podobnie jak i  reszta uczestników, ma 
swój wkład w  powstanie fl agowej rzeźby tego-
rocznych warsztatów, czyli „Zjawy” łódki Władysła-
wa Wagnera, znanego żeglarza ze Starachowic, 
pierwszego Polaka, który opłynął kulę ziemską na 
jachcie żaglowym. 
- W pracę przy tworzeniu „Zjawy” zaangażowane 
były wszystkie dzieci, nawet te najmłodsze – pod-
kreśla pan Kazimierz. 
Łódź jest już prawie na ukończeniu. Dzieło będące 
uhonorowaniem osoby sławnego starachowicza-
nina będzie towarzyszyć wydarzeniom organizo-
wanym na terenie miasta w  ramach obchodów 
Roku Wagnera. 

Trzeba próbować nowych rzeczy

Zajęcia prowadzone w „Pracowni pod lipą” służą 
rozwijaniu zdolności manualnych, stwarzają moż-
liwość uprawiania kreatywnego hobby. W  rzeź-
biarstwie, jak mówi pan Kazimierz, podstawą jest 
umiejętność posługiwania się narzędziami, to 80 
proc. sukcesu, reszta to wyobraźnia twórcy. 
Na tle maluchów wyróżniają się nastoletni chłopcy 
Filip lat 16 i Marcel lat 13. Obaj pracują przy użyciu 
dłuta, nadając obrany kształt kawałkowi drewna. 
– Od 3 lat przychodzę do pracowni – mówi Filip. 
– Chciałem spróbować swoich sił w rzeźbiarstwie, 
okazało się, że bardzo mi się to podoba, zacząłem 
przychodzić częściej i  teraz robię swoje rzeźby. 
Najbardziej dumny jestem z rzeźby anioła. 
Marcel także do pracowni trafi ł przed trzema 
laty, pochylony nad dłutem nadaje kształt rzeźbie 
Jezusa Frasobliwego, do kapliczki. 
– Pierwszy raz przyszedłem z  ciekawości. Coś 
nowego chciałem spróbować i tak przychodzę do 
tej pory. Najbardziej lubię rzeźbić fi gurki. Trzeba 
to lubić i chcieć próbować nowych rzeczy – mówi 

mój rozmówca. 
Jak się okazuje, prace wykonane przez młodych 
adeptów sztuki rzeźbiarskiej swoich nabywców 
często znajdują pośród członków rodziny. Ciocie, 
babcie chętnie je kupują. Kto to wie, może za kilka 
lat taka rzeźba będzie mieć nie tylko wartość sen-
tymentalną, ale okaże się doskonałą lokatą kapita-
łu. Pewności nigdy nie mamy. 

Spełnione marzenie Nauczyciela

Jak się okazuje, nie tylko mistrz uczy i motywuje 
swoich uczniów, ale zasada ta działa w obie strony. 
Pan Kazimierz Kopeć po 50 latach pracy twórczej 
został członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych, jak sam mówi, spełnił w ten sposób swoje 
marzenie, a  stało się to dzięki uczniom, których 
uczył sztuki rzeźbiarskiej. 
– Dwa lata temu złożyłem dokumenty, kiedy moi 
uczniowie wjechali mi na ambicje, że oni są w sto-
warzyszeniu, a  ja nie. Chłopaki przychodzili do 
mnie na zajęcia, zaszczepiłem w nich bakcyla rzeź-
biarskiego i dziś są uznanymi twórcami ludowymi. 
Dostać się do Stowarzyszenia to było moje marze-
nie. Musiałem m.in. wykazać, ile miałem wystaw, 
a  miałem kilka międzynarodowych, w  Berlinie, 
w Centrum Kultury Polskiej w Brukseli, Ukrainie, 
a  w  Polsce to miałem w  Szczecinie, Warszawie, 
Poznaniu… sporo tego było, samych plenerów 
rzeźbiarskich zaliczyłem ze 20. Udało się. Po 50 
latach pracy twórczej nareszcie zostałem przyję-
ty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To dla 
mnie ogromny sukces. 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych działa od 
1968 roku i jest największym tego typu związkiem 
twórczym w  Polsce. Celem Stowarzyszenia jest 
kultywowanie tradycji we wszystkich dziedzinach 
i  rodzajach plastyki, folkloru i  literatury ludowej, 
a także popularyzacja artystycznej twórczości lu-
dowej. 
– Kiedyś pani etnograf powiedziała, pan pamięta, 
ilu kiedyś było twórców w  różnych dziedzinach, 
w  malarstwie, rzeźbie i  innych, było was ponad 
200, a teraz zostało was 7 aktywnych. A za parę lat 
nie będzie wcale – bo nie ma następców – mówi 
rzeźbiarz – W  powiecie starachowickim jestem 
jedynym artystą ludowym uznanym przez etno-
grafów. 
Opuszczając gościnne progi „Pracowni pod lipą”, 
już wiem, co tworzy magiczną atmosferę tego 
miejsca. To poczucie przemijania i  świadomość, 
że coraz mniej jest takich miejsc, gdzie mistrz uczy, 
jak prawidłowo pracować dłutem i trzymać pędzel. 
Gdzie dzieci w skupieniu pochylone nad swoimi 
dziełami pracują przejęte, czasem robiąc przerwę, 
aby poopowiadać o wielkich problemach małych 
ludzi. I ten wszechobecny zapach drewna… 
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Pracy jest wiele, o  każdej 
porze roku. Tworzenie har-
monogramu robót nie jest 
proste, często to wybór po-
między tym co jest pilne, 

a  tym co pilniejsze. Cele to czyste 
miasto oraz aktywizacja zawodowa 
osób wykluczonych społecznie.  

Pięć lat temu, dzięki współpracy Gminy 
Starachowice i Powiatu Starachowickiego 
oraz środkom z wygranego konkursu na 
utworzenie przedsiębiorstwa społeczne-

kilku pracowników, przy dość niewielkiej 
liczbie urządzeń. Dziś spółdzielnia to kil-
kudziesięciu pracowników dysponują-
cych ogromną ilością sprzętu. Cieszę się, 
że wiele osób wcześniej wykluczonych 
z rynku pracy może liczyć na legalne za-
trudnienie, a przy tym pracować na rzecz 
lokalnej społeczności – podkreśla Prezy-
dent Miasta Marek Materek.

Nowoczesny sprzęt

Te słowa potwierdza Monika Pawłowska, 
prezes Spółdzielni Socjalnej „Staracho-
wiczanka. – Dziś zatrudniamy ponad 50 
pracowników oraz dysponujemy nowo-
czesnym sprzętem, m.in. robotem koszą-
cym, który świetnie się sprawdza w tere-
nie o  dużym nachyleniu. W  codziennej 
pracy wykorzystujemy także kilka kosia-
rek, zamiatarkę uliczną, zamiatarkę chod-
nikową, myjkę ciśnieniową, gdzie stosuje 
się wodę podgrzaną do 99 stopni, czy 
pojazd elektryczny, na który w  bezsze-
lestny sposób zbierane są odpady z miej-
skich koszy.
O tym, jak ważne są te urządzenia, nikogo 
nie trzeba przekonywać. Nowoczesny 
sprzęt znacznie ułatwia pracę, ale bez 
operatywności człowieka nie byłby on tak 
skuteczny. To dzięki codziennym wysił-
kom personelu, Starachowice mogą wy-

go, powstała Spółdzielnia Socjalna „Stara-
chowiczanka”. 
Głównym celem jej funkcjonowania jest 
przywrócenie na rynek pracy osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez prowadzenie wspólnego przed-
siębiorstwa.

Pracy nie brakuje

Ponad 90 procent działalności spółdziel-
ni dotyczy wykonywania zadań powierzo-
nych przez gminę w obszarze m.in. admi-

glądać coraz ładniej.

Przez 7 dni w tygodniu

Spółdzielnia pracuje w  systemie zmia-
nowym. – Część osób rozpoczyna pracę 
w  godzinach porannych, część po po-
łudniu. Na przykład wieczorami dbamy 
o  dostarczenie wody kwiatom na stara-
chowickich ulicach. Wszystko zależy od 
rodzaju zleconych zadań. Jesteśmy w go-
towości przez 7 dni w tygodniu, również 
w  sytuacji zdarzeń nieprzewidzianych 
i losowych – tłumaczy Jarosław Warszawa, 
dyrektor „Starachowiczanki”.
Tworzenie harmonogramu nie jest łatwe, 
często zadań jest tak dużo, że w  pierw-
szej kolejności trzeba wybierać te, które 
wymagają szybkiej reakcji. Niekiedy też 
zgłaszane są potrzeby, które należy za-
spokoić w trybie interwencyjnym. Dlatego 
w  okresie letnim kadra jest zasilana se-
zonowymi pracownikami. Wśród nich są 
również uczniowie starachowickich szkół, 
którzy ukończyli 18. rok życia i chcą w wa-
kacje pomóc w opiece nad wizerunkiem 
miasta, a przy tym zasilić swoje portfele 
i odciążyć rodziców.   

Starachowice nagrodzone

Co warto podkreślić, między innymi za 

nistrowania cmentarzami komunalnymi, 
utrzymania szaletów miejskich, koszenia 
traw, mechanicznego oczyszczania ulic 
i  chodników, opróżniania i  konserwacji 
koszy ulicznych, utrzymania czystości 
przystanków autobusowych. Obowiąz-
ków jest dużo, niezależnie od pory roku.
– Uruchamiając proces rewitalizacji 
miasta, myśleliśmy o ludziach i infrastruk-
turze. Jednym z  założeń gminnego pro-
gramu rewitalizacji było założenie Spół-
dzielni Socjalnej „Starachowiczanka”. Pięć 
lat temu rozpoczęliśmy od zatrudnienia 

powołanie do życia „Starachowiczanki” 
oraz jej konsekwentny rozwój, Gmina 
Starachowice otrzymała Certyfi kat Znak 
Jakości Ekonomii Społecznej i  Solidar-
nej 2022, przyznany przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, w kategorii 
„Społecznie Odpowiedzialny Samorząd”. 
Zostały nim wyróżnione samorządy, 
które aktywnie wspierają ekonomię spo-
łeczną oraz propagują idee spójności 
i solidarności społecznej. 
– Ekonomia społeczna koncentruje 
się na potrzebach ludzi, którzy często 
z  przyczyn niezależnych, takich jak nie-
pełnosprawność, wiek, długotrwałe bez-
robocie czy ubóstwo, nie mogą w  pełni 
uczestniczyć w  życiu społecznym czy 
zawodowym. Warto tutaj pamiętać, że 
zagrożenie wykluczeniem społecznym 
nie dotyczy tylko jednostek, ale rodzi po-
ważne konsekwencje dla ich rodzin i spo-
łeczności, w których funkcjonują. Właśnie 
z  tego powodu tak ważny jest nacisk na 
rozwój ekonomii społecznej i  solidarnej, 
która może przeciwdziałać i  odwracać 
negatywne skutki marginalizacji społecz-
nej – tłumaczy Wioletta Grosicka, dyrek-
tor Centrum Usług Społecznych.
Powierzenie zadań z  zakresu utrzyma-
nia porządku i czystości w mieście spół-
dzielni socjalnej to kierunek świadomie 
obrany przez miasto. 

CEL TO CZYSTE 
MIASTO I ZAWODOWA 
AKTYWNOŚĆ 

Zaczynali od kilku par rąk, dziś już kilkudziesięciu pracowników, 
stale wyposażanych w nowoczesny sprzęt, dba o to, by miasto wy-
glądało jak najpiękniej. Bazę „Starachowiczanki” w wakacyjny pora-
nek odwiedził Tomasz Porębski
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ce zainteresowania m.in. plastyczne, mu-
zyczne, sportowe, a także pomoc w nauce 
języka angielskiego, polskiego czy mate-
matyki. Będą one również uczestniczyć 
w zajęciach kształtujących kompetencje 
w zakresie świadomości i ekspresji kultural-
nej, warsztatach kulinarnych i zdrowotnych.
Zespół CAS planuje organizować też 
warsztaty ogrodnicze przeznaczone dla 
wszystkich mieszkańców. Mają one edu-
kować w zakresie działań ogrodniczych 
i ekologicznych poprzez praktyczną pracę 
w ogrodzie, projektowanie ogrodów, działa-
nia proekologiczne. Rezultatem tych dzia-
łań będzie organizacja społecznych ogród-
ków sąsiedzkich.

Wzmacniają więzi

W ramach zajęć poza placówką dzieci 
mogą korzystać z wyjść do kina, na basen 
czy form zajęć plenerowych organizowa-
nych na terenie osiedla Wzgórze. Pod-
czas wakacji i ferii zimowych mogą liczyć 

między innymi na zajęcia taneczne i mu-
zyczne, zabawy sportowe, eksperymenty 
naukowe, rozwijanie wyobraźni i kreatyw-
ności. Codziennie zaplanowane są zajęcia 
świetlicowe oraz posiłek.
Organizowanie społeczności lokalnej ma 
na celu wzmocnienie więzi społecznych, 
wzajemną pomoc w ramach wolontaria-
tu i usług sąsiedzkich, a także organiza-
cję wspólnych spotkań kulturalnych czy 
sportowych. Z przeprowadzonej diagnozy 
wynika, że jest wielu mieszkańców osiedla, 

którym zależy na pozytywnej przemianie 
tego miejsca i są gotowi do włączenia się 
w planowanie oraz realizację działań słu-
żących rozwojowi osiedla. Intencją CAS 
jest wykrzesanie tego potencjału i rozpo-
częcie międzypokoleniowej, sąsiedzkiej 
współpracy.

Zapaleni wolontariusze

Takie były zamierzenia, a my sprawdza-
my, jak wygląda to w praktyce. Już tylko 
przez trzy tygodnie lipca w centrum 
odbyło się wiele interesujących zajęć - 
konkursy tańca, turnieje tenisa stołowego, 
nauka prawidłowego nakrywania do stołu, 
zajęcia świetlicowe. Młodzi uczestnicy 
mieli także okazję zapoznać się z legendą 
o powstaniu Wisły i geograficznie spraw-
dzić jej przebieg na mapie. Nie zabrakło 
zajęć sportowych i integracyjnych - zawo-
dów w przeciąganiu liny, wyjścia na ścian-
kę wspinaczkową i do parku linowego. 
Młodzi starachowiczanie pracowali nad 

tworzeniem gry planszowej, wzięli także 
udział w grze terenowej. 
Kolejne tygodnie będą jeszcze bardziej in-
teresujące. W sierpniu zaplanowano m.in. 
warsztaty animacyjne, kulinarne i ekolo-
giczne. Nad tym, by zajęcia były jak naj-
ciekawsze, dbają pracownicy CUS oraz 
liczni wolontariusze, którzy z wielkim za-
pałem i sercem każdego dnia przystępują 
do pracy. To miejsce warto odwiedzić. Po-
dejrzewamy, że na jednej wizycie się nie 
zakończy.

Działania prowadzone są w ramach 
projektu: „Kierunek Przyszłość - 
Starachowicki Program Rozwoju 
Lokalnego” współfinansowanego 
w ramach Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego na lata 2014-
2021 (85%) oraz Budżetu Państwa 
(15%) z Programu Rozwój Lokalny, 
na który gmina Starachowice po-
zyskała blisko 16 milionów złotych 
dofinansowania. 

Głównym celem projektu jest pod-
niesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez realizację kompleksowych 
programów i projektów społecznych, 
edukacyjnych, środowiskowych, go-
spodarczych i instytucjonalnych.
Uruchomienie CAS to tylko jedno 
z zadań. Ponadto m.in. w ostatnich 
tygodniach:
● rozpoczęła się przebudowa 

budynku „Pałacyku”, gdzie po-
wstanie przestrzeń dla współ-
działania, integracji i wymiany 
doświadczeń przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, lide-
rów społecznych i młodzieży

● miasto powołało funkcję Asy-
stenta międzykulturowego do 
wsparcia cudzoziemców, który 
ma pomagać w ich adaptacji 
i podejmować działania mające 
na celu integrację społeczną 

● zakończyły się kursy języka pol-
skiego dla cudzoziemców, którzy 
w Starachowicach odnaleźli swój 
nowy dom 

● dzięki zaangażowaniu słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i uczniów Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 1 toczą się prace nad 
utworzeniem ogrodu społeczno-
ściowego przy ul. Glinianej,

● opracowywany jest plan i szcze-
gółowy harmonogram urucho-
mienia Eko-Szkoły

● Więcej informacji na stronie: kie-
runek-przyszlosc.starachowice.
eu

NOWE PRZESTRZENIE INTEGRACJI

Projekt: „Kierunek Przyszłość: Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

J eszcze do niedawna było to 
miejsce zapomniane, nadgry-
zione zębem czasu, w żaden 
sposób nie zachęcające do od-
wiedzin. To jednak przeszłość, 

bo od kilku tygodni w budynek przy ulicy 
Widok 10a zostało tchnięte nowe życie. 

Odmieniony obiekt został zmodernizowany 
w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze 
życie w Starachowicach, mieście, które 
znalazło pomysł na siebie”. Miasto na ten 
cel pozyskało dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Z kolei dzięki 
środkom pochodzącym z funduszy norwe-

skich i budżetu państwa mogło wyposa-
żyć, uruchomić i zapewnić funkcjonowanie 
Centrum Aktywności Społecznej, którego 
oficjalne otwarcie odbyło się na początku 
lipca.

Patrzyli z niedowierzaniem

- Kilka lat temu, gdy staliśmy obok tego bu-
dynku i rozmawialiśmy o rewitalizacji osie-
dla Wzgórze, dawnej Kolonii Robotniczej, 
zapowiadaliśmy, że to miejsce zostanie 
wyremontowane i powstanie tu świetlica 
środowiskowa. Wtedy część osób patrzyła 
na nas z niedowierzaniem – wspomina Pre-
zydent Miasta Marek Materek.

Ale gmina dotrzymała słowa. - Za oknem 
widzimy jeden z budynków wielorodzinnych, 
który został kompleksowo wyremontowany 
i przeszedł głęboką termomodernizację. 
Swój nowy dom znaleźli w nim mieszkań-
cy naszego miasta. W miejscu, gdzie po-
wstał CAS, kiedyś mieściły się komórki, 
w których trzymano węgiel i drewno. Dziś 
ten budynek zyskał nowe oblicze i będzie 
służył lokalnej społeczności – dzieciom, 
młodzieży, ale także osobom dorosłym –
dodaje Marek Materek. 
Placówka, utworzona przez Gminę Stara-
chowice, jest prowadzona przez Centrum 
Usług Społecznych. Ma rozwijać nowe 

pasje i umiejętności mieszkańców, tworzyć 
przestrzeń, w której starachowiczanie będą 
mogli się spotykać i integrować. Obiekt, 
jak zapewniają władze miasta, ma tętnić 
życiem. Czy tak będzie? Po tym, co już zo-
baczyliśmy, nie mamy wątpliwości, że tak 
właśnie się stanie.

Porozmawiajcie, bez Wi-Fi

Gdy przekraczamy próg budynku, naszym 
oczom ukazują się estetyczne wnętrza. 
Przedsionek z szatnią, miejscem na buty, 
kurtki i plecaki, następnie główne, prze-
stronne pomieszczenie. Kolorowe, zapro-
jektowane z dużym smakiem. Naturalnie są 

też dodatkowe przestrzenie: pokój socjalny, 
łazienki czy pomieszczenia gospodarcze. 
W głównej sali, na ścianie, tuż przy wygod-
nej kanapie, na tablicy widnieje duży napis: 
„Nie mamy Wi-Fi. Porozmawiajcie ze sobą”. 
A rozmowy najlepiej toczą się przy wspólnej 
pracy lub zabawie. Tu możliwości jest wiele 
– do dyspozycji są gry planszowe, puzzle, 
akcesoria plastyczne, karty czy książki. Są 
też uwielbiane zwłaszcza przez chłopców 
piłkarzyki oraz stół do gry w tenisa stołowe-
go. Nie brakuje sprzętu multimedialnego, 
do słuchania muzyki lub oglądania filmów. 
Niekiedy jednak te akcesoria są zupełnie 
zbędne, bo, jak wiemy, największym gwa-

rantem dobrej zabawy często jest tylko 
wyobraźnia. A tej zarówno młodym, jak też 
dorosłym animatorom nie brakuje.

Dla młodszych i starszych

Do kogo jest skierowana oferta placówki? 
Kluczowe działania CAS są związane z or-
ganizacją zajęć dla dzieci w wieku od 6. do 
16. roku życia. Pełen zakres funkcjonowa-
nia placówki będzie znacznie szerszy, ma 
obejmować dodatkowo m.in. punkt porad-
nictwa, gdzie usługi świadczyć będą psy-
cholog, doradca ds. rodziny, doradca finan-
sowy oraz doradca zawodowy.
Dla dzieci przygotowano zajęcia rozwijają-

W Starachowicach powstało miejsce, które ma integrować, bawić i uczyć. 
Progi  budynku przy ul. Widok 10a odwiedził Tomasz Porębski, który zachę-
ca, by jego śladem poszli inni mieszkańcy. I ma ku temu silne powody
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NA SKRZYDŁACH 
NIEPODCIĘTYCH

CO NIESIE NA JĘZYKACH

Prowadząc dziś w  Radiu 357 
cykl rozmów „Korzenie i skrzy-
dła”, zadaję każdemu pytania 
o  wspomnienia szkolne. O  na-
uczycieli, którzy inspirowali. 

A może jednak podcinali skrzydła?

Sięgam więc i ja dziś do pożółkłych egzempla-
rzy gazetki szkolnej „Vates”. Dziewiąty numer 
przynosił rozmowę z Bogdanem Kossowskim, 
nauczycielem Przysposobienia Obronnego  
w  I  Liceum Ogólnokształcącym. Profesor nim 
pojawił się w I LO, pracował wcześniej w SP nr 
1. I  tam nasze drogi się zetknęły. Uczył mnie 
bowiem „wuefu”. 
Profesor nie był jednym nauczycielem, któ-
rego spotkałem i  w  szkole podstawowej, 

M iejskich legend znam 
niewiele. Podpytałam 
więc i  okazało się, że 
inni też niewiele znają. 
Mimo to jedna z histo-

rii przewinęła się wiele razy. To cie-
kawe, bo każdy opowiadający sły-
szał, powtórzył, nikt nie widział. No 
nikt! 

Otóż podobno był sobie pewien Pan, 
a może i nadal jest, który to Pan nie prze-
padał za kasowaniem biletów w  autobu-
sach. Mężczyzna miał niepowtarzalny 
patent. Gdy kontroler podchodził do niego 
i pytał o bilet, nasz bohater miał łapać się 
za oko i  krzyczeć na cały autobus, że ma 

i  w  liceum. Podobną drogę przeszła profe-
sor Magdalena Mrózek, ta sama, która dziś 
święci ze swoimi chórami triumfy nie tylko na 
krajowych, ale i międzynarodowych scenach. 
Miałem przyjemność być jej uczniem bodaj 
od drugiej klasy podstawówki. Uczniem za-
pewne mało pojętnym, bo muzyka to nie był 
mój konik. Ale lekcje wspominam miło. Pa-
miętam do dziś, że jak pani profesor wcho-
dziła na lekcję, to wszyscy wstawali i  śpie-
wali: „Dzień dobry pani”… odpowiadając na 
śpiewane przez panię Magdę: „Dzień dobry 
dzieci”. Pani profesor była wówczas bardzo 
młodą nauczycielką i  właśnie jakoś w  tym 
czasie przyszła na świat jej córka. Aha, i jesz-
cze jedno. Pani Magdo! Tak, wszyscy chłopcy 
z mojej klasy i ja także oczywiście, podkochi-

sztuczne i  mu wypadło. Podobno rzucał 
się na podłogę, żeby szukać swojej cennej 
zguby. A za nim kontroler, a potem reszta 
pasażerów. Nikt nie zauważał, kiedy i  jak 
„jednooki” gapowicz znikał z  autobusu. 
Historia ciekawa, zabawna, ale czy praw-
dziwa? 
Można się zastanawiać nad lokalnymi legen-
dami czy mitami krążącymi między miesz-
kańcami Starachowic, a  i  tak największą 
legendą Starachowic zawsze będzie Star.
Ale co tam legendy! A plotka? To jest do-
piero zjawisko. Podpierając się Wikipedią, 
spieszę tłumaczyć, że plotka to niespraw-
dzona lub kłamliwa wiadomość. Jeden 
drugiemu w tajemnicy przed trzecim opo-
wiedział o czwartym tak, że zaraz wszyscy 

waliśmy się w swojej nauczycielce od muzyki. 
Zresztą, kto się nie podkochiwał w  swoich 
nauczycielach? Prawda?
I kto nie wspomina ich z rozrzewnieniem? Bo 
na szczęście wspomnienia mają to do siebie, 
że się je idealizuje. Muszę z ręką na sercu przy-
znać, że takich nauczycieli, którzy mi podcina-
li skrzydła, nie pamiętam. Za to tych, którzy 
dawali inspiracje, było wielu. Wspomnę tylko 
moją ukochaną panią od języka polskiego 
– Zofi ę Janiec. Ostatnio z okazji Dnia Nauczy-
ciela wpadłem na pomysł, że w  trakcie audy-
cji w Radiu 357 połączę się z panią Zosią. Była 
to cudowna, wzruszająca rozmowa… Za którą 
serdecznie, pani Zosiu, dziękuję. Jak i  za za-
szczepienie miłości do słowa. Czy to tego pisa-
nego, czy mówionego.  

wiedzieli, tylko każdy trochę inaczej. Ba-
dania wskazują, że około dwóch trzecich 
czasu poświęcanego na rozmowę to tematy 
towarzyskie, głównie plotki. Jest nawet 
komentator internetowy, który swoje wy-
powiedzi zaczyna od słów „wieść gminna 
niesie”... Czyli słyszałem, dla dobra miesz-
kańców przekazuję dalej, ale nie wiem, czy to 
na pewno prawda. Chyba o to w tym chodzi?
Starachowiczanie plotkują. Fake konta na 
portalach społecznościowych, anonimo-
we komentarze, przekazywanie gorących 
newsów z ust do ust. Plotka sprawia, że się 
rumienimy, a lokalna plotka dodaje sprawie 
pikanterii, bo nie dotyczy gwiazdy fi lmowej, 
tylko kogoś, kogo znamy. Plotka żyje, miasto 
żyje… 

Co łączy bujanie w obłokach z twardą rzeczywistością? Wiadomo – szkoła! Pisze
Grzegorz Sajór 

Zawsze ktoś zna tego kogoś, który to widział i może potwierdzić, że…. 
Miejskie legendy, mity, plotki na języki wzięła Anna Łukaszewska
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SŁOWNE WIZYTÓWKI

Choć w szkole wszyscy uczymy 
się takiego samego języka 
polskiego, gdy przychodzi do 
codziennych rozmów, oka-
zuje się, że czasem mówimy 

różnymi językami. Dlaczego tak jest? 

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. 
Czasem rodzice nie rozumieją słów młodych 
ludzi, czasem to kwestia wykształcenia, zda-
rzają się też problemy wynikające z  różnic 
geografi cznych. Choć mówi się od dawna, że 
język polski ulega ujednoliceniu, a gwary zani-
kają, nie jest to do końca prawda. Polszczyzna 

– jak każdy inny język – ulega przeobrażeniom. 
Gwary najlepiej zachowują się na peryferiach 
kraju – m.in. na Podhalu, Spiszu, Orawie oraz 
na Kaszubach. Pomimo przeobrażeń polsz-
czyzny wciąż można rozpoznać osobę z Kie-
lecczyzny po tym, jak mówi.

Na granicy dwóch dialektów

Gwary kielecka i świętokrzyska (obie nieco się 
od siebie różnią, ale rozwój prasłowiańskich 
samogłosek pozostawię do samodzielnych 
poszukiwań pasjonatom) należą do dialektu 
małopolskiego, który charakteryzuje się tzw. 
mazurzeniem oraz międzywyrazową fonetyką 
udźwięczniającą. Mazurzenie to cecha naj-
mocniej kojarzona z Podhalem, ponieważ tam 
się dość dobrze się tam zachowała. Polega 
ono na tym, że zamiast dż wymawia się dz, za-
miast cz – c, zamiast, zamiast sz – s, a zamiast 
ż – z. Ale uwaga! Ostatni przypadek dotyczy 
tylko tych wyrazów, w  których zapisie jest ż, 
nie rz – tam wymawia się nadal ż. Ta cecha wy-
stępuje też w naszych stronach, ale jest ona 
dużo rzadsza. 
A  o  co chodzi z  fonetyką międzywyrazową? 
Najprościej wyjaśnić to na przykładzie. Po-
wiedz szybko brat ojca. Jeśli usłyszysz brad 
ojca, to znaczy, że mówisz tak, jak Małopo-
lanie, jeśli brat ojca, to znaczy, że pod tym 
względem bliżej Ci do Mazowsza – w  końcu 
Starachowice leżą niedaleko granicy dwóch 
wielkich dialektów.

Ja kłamę, ale Ania kłamie

Cech, które pozwalają nam klasyfi kować 
gwary, jest bardzo dużo. Przede wszyst-
kim jest to denazalizacja, czyli odnosowie-
nie. Brzmi to bardzo dziwnie, ale zabieg jest 
bardzo prosty – tam, gdzie w zapisie pojawia 
się ę, w  wymowie jest e, np. gęba – [geba] 
a tam, gdzie piszemy ą – wymawia się o, np. 
ząb – [zob].
Jeszcze inną cechą jest tzw. metateza śr. Kolej-

na dziwna nazwa, która oznacza prostą rzecz 
– w wymowie w grupie głosek śr dokonuje się 
zmiany ich kolejności, czyli zamiast środek 
możesz usłyszeć rśodek, a zamiast pośród – 
porśód. Gdzieniegdzie możesz jeszcze usły-
szeć podwajanie głoski s, a więc spotkasz się 
z wymową typu bosso. 
Choć wspomniane cechy są typowe dla gwary 
kieleckiej, występują one zwykle u  najstar-
szych mieszkańców wsi. Jest jednak cecha 
niezależna od wieku. Nim ją zdradzę, wykonaj 
ćwiczenie. Uzupełnij luki odpowiednią formą 
czasownika.
Przysięgam ci, nie _______ [kłamać]. To Ania 
_________ [kłamać].
Nie mogę odebrać telefonu, ______________ 
[kąpać się]. Magda _________ [kąpać] dziecko 
w drugim pokoju, oddzwonimy później.
Jeśli Twoje odpowiedzi to ja kłamę, kąpę się, 
ale Ania kłamie, Magda wykąpie, to znaczy, 
że mówisz jak człowiek z  Kielecczyzny. Cała 
reszta Polski wypowiedziałaby te czasowni-
ki w ten sam sposób: ja kłamię, ja się kąpię , 
Ania kłamie, Magda kąpie. Dla nas ważne jest 
podkreślanie różnicy między wykonawcami 
czynności i robimy to przy pomocy gramatyki.

Na dwór czy na pole?

Ale gramatyka i  fonetyka to nie wszystko. 
Ważną rolę odgrywa także słownictwo. Gdy 
jest lato, wychodzimy na dwór, nie na pole, 
a w domu nosimy ciapki. Prezenty 6 grudnia 
przynosi nam Święty Mikołaj, nie gwiazdor czy 
ktokolwiek inny. 

Katarzyna Bolęba-Bocheńska – 
doktorantka w Katedrze Historii Języka 
i  Dialektologii na Wydziale Polonistyki 

UJ. Etnolingwistka, frazematyczka, miłośniczka 
przysłów ludowych od lat zakochana w dźwi-
gach stoczniowych. Prowadzi fanpage Wieś 
tańczy i  śpiewa na Facebooku oraz rozpo-
wszechnia wiedzę o  językoznawstwie na in-
stagramowym koncie @kasia.ojezyku

Czy można rozpoznać czyjeś pochodzenie na podstawie tego, jak mówi? 
Oczywiście, że tak! Ale czy mieszkańcy Kielecczyzny w jakiś sposób wyróżniają 
się swoją mową? Jak rozpoznać osobę pochodzącą z Gór Świętokrzyskich je-
dynie po jej wymowie? – o tym pisze Katarzyna Bolęba-Bocheńska
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* Głoski ę w wygłosie, czyli na końcu wyrazu, nie wymawiamy.
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NAJBARDZIEJ PRACOWITA 
Z POLSKICH RZEK

Żelazo – jeden z  najważniej-
szych dla rozwoju cywilizacji 
pierwiastek chemiczny, okre-
ślił przed dwoma tysiącami 
lat charakter i  sposób życia 

mieszkańców doliny rzeki Kamiennej. 

Kiedy starożytni hutnicy odkryli złoża rudy 
żelaza zalegające płytko w ziemi, otworzyła się 
pierwsza karta dziejów tych terenów.

Rzeźbiarka krajobrazów 

Bogactwu wydobywanemu z  ziemi towarzy-
szyły skarby ogromnych lasów, dzięki którym 
możliwe było uzyskanie węgla drzewnego, jako 
paliwa do starożytnych pieców hutniczych, czyli 
tzw. dymarek. Do tych darów natury należy 
dodać rzekę, która przez wieki stanowiła swo-
isty krwiobieg „żelaznej doliny”. Kamienna to 
jeden z  czterdziestu czterech lewych dopły-
wów Wisły. Niemal przez całą swoją długość, 
wynoszącą prawie 138 kilometrów, płynie ona 
przez północną część dzisiejszego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 
Paradoksem jest jednak to, że zarówno jej 
źródło, jak i ujście znajdują się już w południo-

wych krańcach województwa mazowieckiego. 
Wijąca się leniwie, tworzy malownicze me-
andry i  starorzecza, które urzekają artystów 
fotografi ków, wędkarzy oraz liczne gatunki 
ptaków. Wydaje się być typowym przykładem 
polskiej rzeki, spokojnie rzeźbiącej krajobraz. 
Tylko w okresie długotrwałych, ulewnych desz-
czy przypomina sobie i  ludziom własną siłę, 
dzięki której w  przeszłości otrzymała miano 
„najbardziej pracowitych z  polskich rzek”. Na 
niektórych odcinkach Kamienna osiągała zna-
czący spadek wód przekraczający nawet pięć 
metrów, uzyskując tym samym znaczny poten-
cjał energetyczny. 
Rzeka ta jest doskonałym przykładem przeni-
kania się zależności zachodzących pomiędzy 
światem przyrody a  działalnością człowieka, 
starającego się wykorzystać jej potencjał. To 
również świetny przykład przekształceń, jakich 
w krajobrazie przyrodniczym dokonał człowiek 
na przestrzeni stuleci.

Kraina świętokrzyskich jezior 

Patrząc dzisiaj „okiem drona” na dolinę Ka-
miennej, dostrzegamy liczne zbiorniki wodne. 
Gdybyśmy naszego zwiadowcę mogli wysłać 

kilkaset lat wstecz, ujrzelibyśmy ich jeszcze 
więcej. Oto naszym oczom ukazałaby się kraina 
świętokrzyskich jezior. Tyle tylko, że te „jeziora” 
nie zostały stworzone przez Naturę, ale wy-
trwałą działalność człowieka. Zalew w Brodach, 
starachowicki Pasternik, zalew wąchocki są naj-
lepszymi i najbliższymi tego przykładami. Nie-
bawem odbudowany zostanie zbiornik Bziński 
na terenie dzisiejszego Skarżyska Kamiennej. 
Jedną z pamiątek po już nieistniejących zbiorni-
kach są rozległe łąki pod Michałowem, gdzie do 
1903 roku istniał jeden z największych w całym 
Staropolskim Okręgu Przemysłowym staw fa-
bryczny. Mówiąc o Kamiennej, nie możemy za-
pominać o jej dopływach. Te małe rzeczki, nie-
pozorne cieki wodne, również wykorzystywane 
były przez wieki w służbie człowieka. Wystarczy 
wspomnieć o zalewie rejowskim na rzece Ka-
mionce.

W służbie człowieka

Zanim jednak rzeka stała się ważnym ogniwem 
hutniczej działalności człowieka, była mu ona 
niezbędna jako źródło wody oraz pożywie-
nia. Od zawsze ludzie skupiali się wokół rzek, 
otaczali je boską czcią, ale i  bojaźnią, bacząc 
na ich niszczycielską siłę. Każde dziecko uczy 
się w  szkole o  wielkiej potędze starożytnego 
Egiptu, który wyrósł i  którego egzystencja za-
leżna była od Nilu. To oczywiście najbardziej 
symboliczny przykład, który powielany był pod 
różnymi szerokościami geografi cznymi i w róż-
nych czasach. Rzeka poza niezbędną do życia 
wodą dawała równie niezbędne ryby, ale też 
ptactwo lęgnące się u jej brzegów. Dostarczała 
budulca w postaci trzcin oraz wielu innych nie-
zbędnych człowiekowi produktów. Nic dziwne-
go, że ludzi ciągnęło nad rzekę. 
Teraz właściwie mamy już wszystkie, najważ-
niejsze elementy naszej układanki. Natura 
hojnie wyposażyła nasze tereny: ziemia i ruda 
żelaza, lasy to drewno, zwierzyna i  owoce 
leśne, rzeka to woda, ryby i energia. Do „żela-
znej doliny” mógł wkraczać człowiek.

W rejs wartkim nurtem, na falach historii rzeki Kamiennej, zaprasza 
Paweł Kołodziejski. 

Anglii. W tym trudnym czasie nie zapomniał 
o rodzinie w Starachowicach, której wysyłał 
paczki żywnościowe. Żeby nie narażać bli-
skich na opresje ze strony okupanta, robił 
to poprzez Amerykankę Annie Turbeville, 
poznaną wcześniej w Panamie.
Pod koniec wojny brytyjska administra-
cja zwróciła kapitanowi Wagnerowi jacht 
„Zjawa III” i jednocześnie on sam zakończył 
służbę w  marynarce. Wspólnie z  Leonem 
Arensem i  Eduardem Mikeską założyli 
spółkę do połowu ryb, a „Zjawę III” przero-
bili na kuter rybacki. Ponadto, zaciągając 
kredyt w Polskim Departamencie Morskim, 
zakupili dodatkowe dwie łodzie. Początki 
były trudne ze względu na brak doświad-
czenia. Żeglarzami byli świetnymi, ale taj-
niki rybołówstwa musieli dopiero poznać. 
Zaminowanie Morza Północnego także nie 
sprzyjało połowom – kutry często na skutek 
nieuwagi wylatywały w powietrze. 
Z  biegiem czasu panowie nabierali jednak 
wprawy. Wtedy Wagner wpadł na pomysł, 
aby założyć szkołę rybołówstwa morskiego 
dla Polaków w Buckie. Jako uchodźcy przy-
bywali oni na teren Anglii z  różnych stron 
świata, najczęściej przez terytoria kolonial-
ne z Afryki, Indii i Palestyny. Inni ewakuowali 
się z wojskiem generała Władysława Ander-
sa. Wagner za zgodą Polskiego Minister-
stwa Przemysłu i  Handlu na uchodźstwie 
opracował program szkolny, wytypował 
nauczycieli, a sam miał sprawować nadzór.
Czy zrealizował ten projekt? Jakie były jego 
dalsze losy? Sprawdźcie w  kolejnym wyda-
niu „Starachowice. Dobry Adres”.

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

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

fot. NAC

fot. TV Starachowice

DOOKOŁA ŚWIATA 
I JESZCZE DALEJ

K iedy 4 lipca 1939 roku Wła-
dysław Wagner na „Zjawie” 
dotarł do wybrzeży Portu-
galii, opływając tym samym 
świat, jego morska przygoda 

wcale się nie zakończyła. Na swój na-
stępny cel wybrał III Światowy Zlot 
Skautów w Szkocji. 

21 lipca 1939 roku Anglia, kraj wyspiarski 
o  dużych tradycjach żeglarskich, doceni-
ła wkład Wagnera w  rozwój tej dyscypli-
ny. Naczelnicy głównej kwatery skautingu 
oraz przedstawiciele prasy powitali go na 
brzegu. W  Londynie zrelacjonował swoją 
wyprawę w radiu BBC, a wieczorem wystą-
pił w wydaniu specjalnym pierwszej telewi-
zji informacyjnej na świecie. Podczas zlotu 
skautów głównym punktem programu był 
przemarsz przed trybuną honorową, na 
której zasiadał m.in. książę Gustaw VI Adolf, 
późniejszy król Szwecji. Wagner ze swoimi 
australijskimi kompanami przejechał – 
przy olbrzymich owacjach – na specjalnie 
przygotowanym samochodzie z  platfor-
mą, przed którym maszerowała orkiestra 
z dudami i bębnami. 
Wybuch II wojny światowej zmusił Wagnera 
do pozostania w Anglii. Telegram z konsula-
tu w Londynie kazał zakończyć rejs. „Zjawa 
III” została zarekwirowana na potrzeby 
wojska, które wykorzystywało ją do prze-
wozu przeciwlotniczych balonów zaporo-
wych. Wagner szkolił się w  Camden Town, 
był na krótko zatrudniony jako tłumacz 
w  konsulacie polskim. Gdy zaczęły się for-
mować konwoje morskie, zgłosił się natych-
miast – najpierw na statek „Zbaraż”, który 
po dwóch tygodniach został zatopiony, 
potem na „Zagłobę”, przewożącego towary 
z USA i Kanady, a ostatecznie na „Narocz”, 
gdzie w  randze ofi cera pływał do końca. 
Wagner za zasługi w  czasie wojny został 
odznaczony medalami zarówno przez rząd 
Polski na uchodźstwie, jak i  przez władze 

O życiu Władysława Wagnera po wielkiej wyprawie dookoła świata, 
o losach wojennych i powojennych, pisze Zbigniew Porajoski
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ŚWIĘTOKRZYSKIE
SPECJAŁY 

Siła smaku często tkwi w prostocie, co idealnie 
odzwierciedla świętokrzyska kuchnia regionalna. 
Potwierdzeniem tej teorii są m.in. zalewajka, porka 
i grzybowe kaszoki, które dziś serwuje Katarzyna 
Wzorek 

K uchnię naszego regio-
nu tworzą dania pocho-
dzące z  terenów wiej-
skich i  nigdy nie była 
ona bogata w wyszukane 

składniki, ale za to przepełnia-
ły ją smak i  wyjątkowy aromat. 
Wszystko dlatego, że nasze pra-
babcie i  babcie umiały wykorzy-
stywać dostępne składniki na 
milion różnych sposobów, racząc 
swoich domowników pysznymi 
i sycącymi daniami.

W  świętokrzyskim jadano przede 
wszystkim dary ziemi – kasze, ziem-
niaki, grzyby, jagody czy warzywa ka-
pustne i korzeniowe. Dawniej nie jadło 
się zbyt dużo mięsa, ale w kuchni obok 
warzyw i  zbóż dominował nabiał – 
krowie mleko świeże i zsiadłe, śmieta-
na czy twaróg. 
W  miejskiej kuchni regionalnej można 
odnaleźć też wpływy żydowskie w po-
staci kugla, wątróbek podanych na 
różne sposoby oraz drobiu: kaczek 
i gęsi. 
Mnie i  mojej babci bliższe są jednak 
wiejskie specjały i  trzy z  nich, prosto 
z naszych domów, serwujemy dziś dla 
Was. 

Zalewajka

Cena: ok. 25 zł Czas przygotowania: 
ok. 1,5 godz.
Składniki:
• 20 g suszonych grzybów (najlepiej 
borowików albo podgrzybków) • 30-40 
dag wędzonych żeberek • 1 butelka za-
kwasu na barszcz biały • 200 g śmieta-
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ny 18% • 4 jajka • 6 średnich ziemnia-
ków • sól, pieprz, ziele angielskie, liść 
laurowy • opcjonalnie: natka pietruszki
Przygotowanie:
• Grzyby zalej wrzątkiem i  odstaw do 
namoczenia. • Grzyby razem z  wodą 
z namaczania przelej do garnka, dodaj 
wędzone żeberka i  uzupełnij o  ok. 2 
litry wody. Dodaj 3-4 kulki ziela an-
gielskiego i  2 liście laurowe i  ok. 1 ły-
żeczki soli. Gotuj aż grzyby zmiękną 
i wywar najdzie aromatem wędzonki. • 
Obierz ziemniaki i  pokrój je w  ćwiart-
ki. Wrzuć do wywaru i  gotuj do mięk-
kości. • Jajka ugotuj na twardo, obierz 
i  dodaj do zupy. • Wymieszaj zakwas 
na barszcz i  dodaj do wywaru. Pole-
cam dodać najpierw 2/3 butelki, spró-
bować i w razie potrzeby dodać więcej. 
Zagotuj i wyłącz. • Śmietanę przełóż do 
miski i dolej 2-3 chochelki gorącej zupy, 
wymieszaj i wlej do garnka z zupą. Wy-
mieszaj całość i  gotowe. • Podawaj 
z posiekaną natką pietruszki.
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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.

Porka (prażucha) wg babci Krysi

Cena: ok. 12 zł Czas przygotowania: 
ok. 1 godz.
Składniki:
• ½ kg mąki pszennej • 3 ziemniaki 
średniej wielkości • ½ boczku lub pod-
gardla wędzonego • mleko • sól
Przygotowanie:
• Do dużego garnka wlej ok. 2 ½ l wody, 
dodaj soli do smaku, następnie obrane 
ziemniaki i  gotuj ok. 5 min. • Dodaj 
mąkę, a  następnie tłuczkiem zrób 
dziurę po środku, tak żeby gotująca się 
woda mogła oblewać mąkę. Nie mie-
szaj. • Gotuj całość ok. 30 min. • Po tym 
czasie odlej ok. ½ l płynu, ale zostaw go 
do ewentualnego rozrzedzenia masy. • 
Tłuczkiem mocno rozetrzyj ziemniaki 
z mąką, aby utworzyły jednolitą masę. 
Jeśli masa robi się zbyt gęsta i  nie 
wchłania więcej mąki, dodaj odlane-
go płynu i  ucieraj dalej. • Boczek lub 
podgardle pokrój w  kostkę i  wysmaż 
na skwarki. • Łyżkę umocz w wytopio-
nym tłuszczu i  nabierz niewielkie ka-
wałki utartej porki. Wyłóż je na talerz 
i dodatkowo polej skwarkami. Podaj ze 
świeżym mlekiem. • Jeśli porka zosta-
nie na następny dzień, odsmaż ją na 
tłuszczu, a  następnie podaj ze skwar-
kami i mlekiem.
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Grzybowe kaszoki

Cena: ok. 25 zł Czas przygotowania: 
ok. 2,5 godz.
Składniki:
• 200 g kaszy jaglanej • 40 g suszonych 
grzybów (najlepiej borowików lub pod-
grzybków) • 1 cebula • 2 jajka • 3 łyżki 
masła • 2 łyżki mąki • kasza manna • 
bułka tarta • olej do smażenia • kilka 
gałązek natki pietruszki • sól, pieprz
Przygotowanie:
• Kaszę przelej wrzątkiem, przełóż do 
garnka i zalej zimną wodą w stosunku 2:1. 
Doprowadź do wrzenia, posól do smaku, 
przykryj i  gotuj bez odkrywania 15 min 
na minimalnym ogniu. Odstaw na 10 
min pod przykryciem, a następnie zdej-
mij pokrywkę i wystudź kaszę. • Grzyby 
zalej wrzątkiem i odstaw do namoczenia. 
Kiedy zmiękną, odciśnij je mocno, ale nie 
wylewaj wody. • Cebulę posiekaj drobno. 
Na patelni rozgrzej 2-3 łyżki oleju, zeszklij 
cebulę i  dodaj posiekane grzyby. Posól 
je i  popieprz do smaku. Duś całość, aż 
grzyby będą miękkie. • Połowę grzybów 
z  cebulą przełóż do kaszy, a  do reszty 
pozostałej na patelni dołóż 2 łyżki masła, 
a gdy się rozpuści 2 łyżki mąki i przesmaż, 
aż mąka straci surowość. Dolewaj wodę 
z moczenia grzybów, cały czas mieszając. 
Jeśli sos będzie za gęsty, dodaj jeszcze 
trochę wody. Dopraw sos do smaku solą, 
pieprzem i natką pietruszki. Gdy nabie-
rze odpowiedniej konsystencji, zdejmij 
patelnię z  ognia, a  sos zaciągnij dodat-
kową łyżką masła. • Do kaszy z grzybami, 
dodaj jajka i kilka łyżek kaszy manny i wy-
mieszaj. Rękoma uformuj kotleciki. Jeśli 
nie będą chciały się dobrze lepić, dodaj 
jeszcze trochę kaszy manny. Uformowa-
ne kotlety obtaczaj w bułce tartej i smaż 
na rozgrzanym oleju. • Gotowe kotlety 
podawaj z sosem grzybowym.
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