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wsparcie lokalnej społeczności.
W  tym wydaniu poznacie Zorianę i  Alonę, 
dwie dzielne kobiety, które dla bezpieczeń-
stwa swoich dzieci musiały podjąć trudne de-
cyzje i pokonać setki kilometrów, by dotrzeć 
do Starachowic. Opowiedziały nam o sytuacji 
w Ukrainie, trudach podróży i nowym domu. 
Razem z  nimi do naszego miasta przybyły 
także inne rodziny, a dzieci dołączyły do mło-
dych starachowiczan w  szkolnych ławkach 
– sprawdźcie, jak sobie radzą. Dodatkowo, 
spojrzeliśmy na sytuację uchodźców z  per-
spektywy osób i instytucji niosących pomoc: 
odwiedziliśmy punkt pomocy Ukrainie oraz 
przygotowaliśmy wykaz wsparcia dostępne-
go w Starachowicach. Razem z wiosną budzi-
my się do życia w  nowych okolicznościach, 
ale z  takimi samymi jak wcześniej sercami, 
które potrafi wypełnić dobro.
Poza tym, tradycyjnie nasze pismo zanurzo-
ne jest w  lokalnej historii, ważnych wyda-

Co to znaczy mieszkać w  Starachowicach? 
Sama wróciłam tutaj po ponad dziesięciu 
latach życia w Warszawie, dlatego przekształ-
cam wciąż w  swojej głowie opis i  stosunek 
do rodzinnego miasta. Sprawdzam, co się 
zmieniło. Nowe osiedla, ulice i  restauracje, 
zmodernizowany Park Miejski i  kąpielisko 
„Piachy”, przebudowa „Lubianki”…
Ostatnio Starachowice zyskały też nowych 
mieszkańców. To Ukraińcy, których wojna 
zmusiła do zmiany adresu, ale dobrowolnie 
wybrali nasze miasto jako swoją bezpieczną 
przystań. Naszym gościom, naszym nowym 
sąsiadom poświęcamy dużą część tego 
numeru. Chcemy ich bliżej poznać, pomóc 
w  poznawaniu okolicy, a  także przekazać 
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rzeniach, zmianach, sprawach istotnych dla 
mieszkańców. Odkryjcie z  nami powody do 
świętowania, na przykład z okazji jubileuszu 
„Plejady” czy Roku Wagnera. Sprawdźcie, jak 
rozwija się miasto i skorzystajcie z możliwo-
ści wyrażenia swojego zdania – do kwietnio-
wego numeru załączamy ankietę, która bada 
potrzeby starachowiczan związane z organi-
zacją komunikacji. 
W niepewności, z którą wciąż się mierzymy, 
nie zapominamy o zbliżających się Świętach 
Wielkanocnych. Przyjmijcie od całej redakcji 
życzenia spokojnych chwil spędzonych w ro-
dzinnym gronie, być może w tym roku posze-
rzonym o  nowych członków, którzy u  Was 
znaleźli dobry adres. Wesołych Świąt!
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To rozwiązanie, na jakie 
dotąd w  skali całej Polski 
zdecydowało się niewie-
le samorządów. W  zdecy-
dowanej większości są to 

gminy znacznie mniejsze od Stara-
chowic. Bezpłatna komunikacja pu-
bliczna ruszyła wraz z  początkiem 
kwietnia. Cel, który postawiły sobie 
władze miasta, jest jeden: zachę-
cenie jak największej grupy stara-
chowiczan do wyboru tego środka 
transportu. Dlaczego? Bo z  jednej 
strony zadbamy o  ekologię i  niższą 
emisję spalin. Z drugiej zaś o zasob-
ność swojego portfela.

– Chcemy sprawić, aby zbiorowy trans-
port publiczny w naszym mieście stał się 
modny. Pierwszym krokiem jest utworze-
nie bezpłatnej komunikacji w  Staracho-
wicach dla naszych mieszkańców. Sko-
rzystają z  niej wszyscy starachowiczanie, 
którzy płacą tu swoje podatki. To powinno 
przyczynić się do zwiększenia liczby pasa-
żerów oraz zmniejszenia liczby pojazdów 
poruszających się po mieście – podkreśla 
Prezydent Miasta Marek Materek.
Jak dodaje, jest to działanie w pełni prze-
myślane, które przygotowuje miasto do 
kolejnych działań. – W  ślad za bezpłatną 
komunikacją pójdą kolejne usługi z  ka-
talogu ulg i zniżek. Będą tańsze bilety do 
kina czy na basen. W przyszłości chciałbym 
wspólnie z gminami ościennymi utworzyć 
także siatkę połączeń, aby dotarcie do 
zakątków naszego powiatu było zdecydo-
wanie łatwiejsze – podkreśla Prezydent 
Miasta.

Liczne korzyści

Zgodę na to, by starachowiczanie mogli 
podróżować bezpłatnie komunikacją, mu-
siała wyrazić Rada Miejska. Radni jednogło-

siedzeń, w tym również dostępnych z po-
ziomu niskiej podłogi, co ułatwi zajmowa-
nie miejsc siedzących osobom starszym 
i  z  niepełnosprawnościami. W  czasie po-
dróży możliwe będzie korzystanie z  zain-
stalowanych portów USB. Zamówione au-
tobusy wyposażone są również w system 
informacji pasażerskiej, monitoringu wizyj-
nego czy pokładową sieć WiFi. 

Nowoczesna baza

Dobiegają końca również ważne inwesty-
cje z punktu widzenia obsługi komunikacji 
publicznej. Na fi niszu jest budowa nowej 
bazy miejskiego przewoźnika oraz stacji ła-
dowania gazem ziemnym CNG. Na terenie 
zajezdni powstał już budynek warsztatowy 
z częścią administracyjno-socjalną. Obiekt 
wyposażony jest w halę warsztatową wraz 
ze stanowiskiem diagnostycznym oraz ka-
nałami serwisowymi, a także w pełni zauto-
matyzowaną myjnię dla autobusów. 
W  skład części administracyjno-socjalnej 
wchodzi węzeł sanitarny z  pomieszcze-
niami socjalnymi dla pracowników oraz 
pomieszczenia biurowe zlokalizowane na 
pierwszej kondygnacji budynku. Dzięki 
wyburzeniu starych budynków, przy ulicy 
Radomskiej powstają też kolejne place do 
manewrowania i parkowania autobusów.
– Inwestycja w  ogromnej większości jest 
fi nansowana z  pieniędzy pozyskanych 
przez gminę Starachowice. 85% kosztów 
to środki unijne, a  10% pochodzi z  Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
co oznacza, że tylko 5% przekażemy na 
ten cel z podatków starachowiczan. Dzięki 
temu, warunki pracy dla pracowników, 
którzy każdego dnia służą pasażerom ko-
munikacji miejskiej, ulegną diametralnej 
poprawie. A  to niebagatelna korzyść – 
podkreśla Prezydent Marek Materek.

Tomasz Porębski – absolwent 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w  Kielcach. Dyrektor Biura 

Prezydenta Miasta Starachowice. Przez 
ostatnie trzy lata pełnił funkcję rzecznika 
prasowego Prezydenta Kielc. Społecznik, 
pomysłodawca kilku skutecznie zreali-
zowanych projektów z  budżetu obywa-
telskiego. Wcześniej prowadził własną 
agencję marketingową, był także dzienni-
karzem i prezenterem radiowym. W tym 
roku skończy 35 lat.

śnie poparli propozycję prezydenta w  tej 
sprawie. – Dziękuję wszystkim za podnie-
sienie ręki za przyjęciem tej uchwały. W tym 
roku przewidywaliśmy, że do komunikacji 
publicznej z budżetu gminy dopłacimy 9,5 
milionów złotych. Przychody ze sprzedaży 
biletów szacowaliśmy na 2 miliony złotych. 
Te środki do nas w pełnej skali nie trafi ą, 
ale uznaliśmy, że warto zainwestować. Bo 
ten projekt przyniesie bardzo pozytywne 
rezultaty – dodaje Prezydent Marek Mate-
rek.
Bezpłatny transport publiczny obecnie 
funkcjonuje między innymi w  Żorach, 
Chełmie czy Tomaszowie Mazowieckim. 
Za wprowadzeniem takiego rozwiązania 
przemawiają liczne korzyści: spadek zanie-
czyszczenia (pyły, emisja CO2 itp.) w związ-
ku z mniejszą liczbą aut na ulicach, popra-
wa zdrowia mieszkańców, zmniejszenie 
hałasu, na odkorkowanych ulicach łatwiej 
będzie wytyczyć ścieżki rowerowe. Zwięk-
szy się także bezpieczeństwo starachowi-
czan, a to za sprawą ograniczonego ruchu 
samochodowego i zmniejszonej liczby wy-
padków.
Co ważne, wprowadzone z  początkiem 
miesiąca rozwiązanie to docenienie osób 
zamieszkałych i  płacących podatki w  Sta-
rachowicach. Jednocześnie stanowi ono 
jednak wyraźną zachętę dla osób tu 
mieszkających i pracujących, ale zameldo-
wanych i  płacących podatki gdzie indziej, 
by zameldować się w Starachowicach i tu 
płacić podatki. A to może przynieść korzy-
ści dla wszystkich mieszkańców. 

Wystarczy jeden dokument

Dokumentem uprawniającym do korzy-
stania z  bezpłatnej komunikacji miejskiej 
w  Starachowicach jest każdy dokument 
potwierdzający zamieszkanie lub płacenie 
podatków w  Starachowicach. Dokumen-
tem takim może być również wydany bilet 
elektroniczny czyli Starachowicka Karta 
Miejska. 
Osoby, które nie są zameldowane w Sta-
rachowicach, będą zobligowane do korzy-
stania z komunikacji autobusowej według 
zasad określonych w podjętej uchwale. To 
oznacza, że będą musieli ponosić koszty.
Cena za bilet jednorazowy normalny 
będzie wynosiła 3 zł, bilet ulgowy to cena 
1,50 zł. Za karnet 5-przejazdowy pasażer 
zapłaci 14 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy). Jed-

norazowy bilet zakupiony u  kierowcy to 
koszt 4 zł.
Uchwała wskazuje również cennik elek-
tronicznych biletów okresowych, czyli 
tzw. Starachowickiej Karty Miejskiej. Karta 
umożliwiająca poruszanie się autobusa-
mi przez okres 30 dni kosztować będzie 
kolejno 100 i  50 zł (normalna i  ulgowa). 
Będzie również można wyrobić sobie kartę 
na okres 7 dni (27,50 zł oraz 13,75 zł) lub 
okres 90 dni (opłata wynosi 270 i 135 zł).
Podkreślamy – te opłaty nie dotyczą osób 
zameldowanych w Starachowicach lub tu 
płacących swoje podatki.

Autobusy najnowszej generacji

Koszty to jednak nie wszystko. By zachę-
cić jak największe grono mieszkańców do 
korzystania z komunikacji miejskiej ważna 
jest także jakość obsługi i wygoda. Podsta-
wowym celem funkcjonowania publiczne-
go transportu zbiorowego w miastach jest 
zapewnienie lokalnej społeczności usług 
przewozowych o jak najwyższym poziomie 
jakości.
To nie jest proste, bo w ostatnich latach ob-
serwujemy rosnące natężenie ruchu dro-
gowego, które generuje przede wszystkim 
transport indywidualny – główne źródło 
konkurencji dla transportu zbiorowego. 
Dotyczy to wszystkich polskich miast.
Z  tego powodu Miasto Starachowice, 
mając na uwadze powyższe wyzwania, re-
alizuje projekty związane z poprawą komu-
nikacji publicznej poprzez modernizację 
infrastruktury i zakup taboru niskoemisyj-
nego.
Przy wsparciu środków zewnętrznych 
w  tym roku zakupiono 20 fabrycznie 
nowych ekologicznych autobusów fi rmy 
MAN (wyprodukowanych w  starachowic-
kiej fabryce) zasilanych sprężonym gazem 
ziemnym CNG.
MAN Lion’s City to – jak zapewnia ich pro-
ducent – prawdziwa perełka w   komuni-
kacji miejskiej. Autobusy dzięki zastoso-
wanym rozwiązaniom są przyjazne dla 
środowiska naturalnego, a koszty ich eks-
ploatacji są niższe. Pojazdy są wyposażone 
m.in. w troje drzwi, klimatyzację, rampę dla 
wózków inwalidzkich oraz specjalne, wy-
dzielone w  przestrzeni pasażerskiej miej-
sce do ich przewozu. 
Pasażerowie będą mogli podróżować, ko-
rzystając z 29 wygodnych, tapicerowanych 

PRZESIADKA W 
NOWOCZEŚNOŚĆ

Od 1 kwietnia mieszkańcy Starachowic mogą korzystać z bezpłatnej komunika-
cji miejskiej – bez obowiązku kupowania biletów. O tym, jakie pozytywne zmiany 
czekają jeszcze pasażerów, pisze Tomasz Porębski
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o  opuszczeniu domu nie było łatwe. 
Zostawić rodzinę, zostawić kraj, który 
potrzebuje każdych rąk do pomocy 
i wyjechać na nieokreślony czas? 
 – Jednak życie w  Ukrainie z  dnia na 
dzień, z godziny na godzinę było trud-
niejsze – opowiada – Przede wszyst-
kim ze względu na dzieci, które bały 
się syren alarmowych. Alarmy wywra-
cały do góry nogami naszą codzienną 
rutynę, bardzo ważną przy wychowywa-
niu niemowlaka. Szykujemy kąpiel, sły-
szymy alarm, musimy wszystko rzucać, 
przenosić się do piwnicy. Nie wiadomo, 

Z oriana pochodzi spod 
Tarnopola. Jest księgo-
wą, mamą 10-letniego 
Vladika i  siedmiomie-
sięcznej Nastii. Właśnie 

zamierzała z mężem kupić miesz-
kanie i  wyprowadzić się z  domu 
rodziców. Na swoje. Nie spodzie-
wali się, że ich plany pokrzyżuje 
wojna. 

– Oczywiście w  mediach ostrzegano 
nas przed atakiem Rosjan, ale termin 
wciąż się zmieniał – opowiada Zoriana 

czy spędzimy tam pół godziny, godzi-
nę czy pół nocy. Dodatkowo, do stra-
chu dzieci dołączał mój własny. Bo jeśli 
bomby spadną na nasz dom, czy ktoś 
nas potem odnajdzie pod gruzami?
W  końcu podjęła decyzję. Ostatecz-
nym argumentem do wyjazdu była 
wiadomość o śmierci 18-miesięcznego 
Cyryla, jednej z  najmłodszych ofiar tej 
wojny. Nie było już nad czym się za-
stanawiać, bezpieczeństwo dzieci jest 
najważniejsze. Zoriana szybko przy-
gotowała się do podróży. Wyjechała 
z dziećmi, mamą i siostrą. W domu zo-
stali mąż, ojciec i rodzice męża.
Podróż do Polski była trudna. Nastia, 
córka Zoriany, wychowywała się w nie-
omal sterylnym domu, pod zdwojoną 
opieką ze względu na pandemię koro-
nawirusa. Teraz musiała spędzić kilka 
godzin w  autokarze pełnym ludzi. Zo-
riana śmieje się, że dziewczynka naj-
pierw osobiście skosztowała każdy 
centymetr autokaru w  zasięgu swojej 
buzi, złapała wszelkie możliwe zarazki, 
a potem przespała całą noc, budząc się 
dopiero w  Polsce. – To było dla mnie, 
dla matki bardzo stresujące – mówi Zo-
riana – Na szczęście wszystko dobrze 
się skończyło. Dzieci są zdrowe. Pozna-
ją teraz wielu nowych wujków i cioć. 

Wojenna rzeczywistość

W  innej sytuacji była Alona, mama 
dwójki małych dzieci, absolwentka po-
litologii oraz pedagogiki, wolontariusz-
ka w  organizacji wspierającej chorych. 
Alona pochodzi z  Basztanki w  obwo-
dzie mikołajowskim, obszarze bom-
bardowanym od pierwszych dni wojny. 
Ona także bardzo dobrze zna dźwięk 
alarmów przeciwlotniczych. Wie też, co 
to znaczy strach przed kolumną żołnie-
rzy rosyjskich i chowanie się z rodziną 
w piwnicy. Wie jak to jest, gdy na głowę 
sypie się gruz budynków pękających od 
wstrząsów spowodowanych wybucha-
mi. 
Podczas spotkania wspomagamy się 
translatorem, ale nawet takie technicz-
ne pośrednictwo nie jest w stanie ukryć 
wielkich emocji, które towarzyszą nam, 
kiedy Alona opowiada o  pierwszych 
dniach marca 2022 roku. Zapewniam 
ją, że nie musimy mówić o  niczym, co 

– Mimo wszystko, nie spodziewaliśmy 
się tego, co nas czeka. To było jak grom 
z  jasnego nieba. Nagłe i  tak naprawdę 
nie do uwierzenia.

Bezpieczeństwo dzieci najważniej-
sze 

Jeszcze przed wybuchem wojny Zoriana 
była w kontakcie z Karoliną, mieszkan-
ką Tychowa Nowego, znajomą, z którą 
pracowała trzy lata temu. Wiedziała, że 
w  razie potrzeby ma do kogo zwrócić 
się o  pomoc. Jednak podjęcie decyzji 

SZUKAJĄC BEZPIECZNEGO 
ADRESU

Starachowice i okolice stały się domem dla nowych mieszkańców – obywatelek 
Ukrainy, które uciekły przed wojną. O sytuacji w kraju, drodze i swoich nowych 
adresach Magdalenie Pawłowskiej opowiedziały Zoriana i Alona
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jest dla niej za trudne. Jednak moja roz-
mówczyni chce mówić. – O to przecież 
chodzi, żeby przekazać swoją historię 
dalej, żeby jak najwięcej osób dowie-
działo się o  tej tragedii – opowiada – 
Jest to szczególnie ważne w przypadku 
małych miast i wsi w Ukrainie, do któ-
rych nie dociera niemal żadna pomoc. 
Mój mąż dołączył do Wojsk Obrony 
Terytorialnej i  został poważnie ranny 
w  bark – opowiada Alona – Trafił na 
oddział chirurgiczny, a  że rany źle się 
goją, wciąż przebywa w  szpitalu. Brat 
cały czas walczy o  wolność Ukrainy 
w  Mikołajewie. Nasze miasto jest rów-
nane z ziemią. Od rodziny wiem, że nie 
mają już prądu i wody, a  żołnierze ro-
syjscy zmuszają mężczyzn do kopania 
okopów – dodaje – Z Basztanki uciekło 
już około 80 proc. mieszkańców.

Spokój i nieustające wsparcie

Zoriana i  Alona wybrały jako swój cel 
Starachowice, bo tutaj mają przyjaciół 
i  rodzinę. Podróż, jak mówią obie bo-
haterki, zdecydowanie nie jest łatwa. 
W  przypadku Alony trwała trzy dni. 
Najpierw samochodem do Krzywego 
Rogu, tam czekanie na pociąg z  ty-
siącem innych osób na peronie. Na-
stępnie 24-godzinna jazda pociągiem. 
W każdym przedziale kilkanaścioro pa-

sażerów. Potem dwie godziny w kolejce 
do przejścia granicznego. 
– Gdyby nie pomoc dobrych ludzi, 
którzy nieśli ze mną dzieci na rękach, 
nie wiem, jak dałabym sobie radę – 
mówi Alona – Po drodze zostawiłam 
wszystkie bagaże. Granicę przekro-
czyliśmy tylko z dokumentami. Nie raz 
byłam bliska ataku paniki.
Obie moje rozmówczynie podkreślają, 
że po przekroczeniu granicy trafiły do 
innego świata. Gorący posiłek, pomoc 
przy dzieciach, wypełnianiu dokumen-
tów, możliwość naładowania telefonów 
i bezpłatne karty SIM. Kobiety otrzyma-
ły wsparcie nie tylko od wolontariuszy, 
lecz także każdego napotkanego czło-
wieka. 
Obie panie z rodzinami trafiły do powia-
tu starachowickiego. Obie z wdzięczno-
ścią mówią o swoich polskich gospoda-
rzach. 
– Jemy wspólnie posiłki jak jedna duża 
rodzina – mówi Zoriana – Staramy się 
odwdzięczać za gościnę przygotowa-
niem obiadów i dań tradycyjnej kuchni 
ukraińskiej. 
Alona również podkreśla, że czuje się 
w Starachowicach jak z rodziną.
–Pan Andrzej udostępnił nam nie tylko 
łóżka i pokoje. Codziennie z żoną witają 
nas z uśmiechem, pomogli mi w urzę-
dzie i zabrali na wycieczkę po mieście, 

żebym czuła się tu dobrze – opowiada.

Czas wziąć sprawy w swoje ręce

Teraz głównym celem Zoriany i Alony jest 
znalezienie opieki przedszkolnej dla dzieci 
oraz rozpoczęcie pracy zarobkowej. Są 
wdzięczne dobroczyńcom, ale chcą być 
niezależne fi nansowo. Pozwoli im to – jak 
mówią – przywrócić do życia odrobinę nor-
malności.
– Czas wziąć sprawy w swoje ręce – mówi 
Alona. 
Kiedy pytam o to, czy potrzebują wsparcia, 
za każdym razem dostaję tę samą odpo-
wiedź: 
– Żyjemy, nasze dzieci są bezpieczne, nie 
potrzeba nam wiele więcej. Pomoc jest nie-
zbędna dla tych, którzy zostali w Ukrainie. 
Działajmy. Starachowiczanie od początku 
wojny organizują pomoc i  sprawiają, że 
nasze miasto stało się jednym z bezpiecz-
nych adresów dla potrzebujących. 

Magdalena Pawłowska – 
studiowała polonistykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim, zawodowo 

związana jest z komunikacją i marketingiem. 
Z  niegasnącą pasją zajmuje się literaturą 
i komiksami, pisząc o nich na portalu zcyklu.
pl oraz instagramowym koncie @w_porzad-
ku_rzeczy. Każdą wolną chwilę poświęca 
swojemu rozkosznemu kundelkowi.

WYPRAWKA DLA NOWYCH 
UCZNIÓW

Ukraińcy uciekający przed 
wojną do Polski otrzy-
mują różnego rodzaju 
wsparcie, które obejmu-
je między innymi zapew-

nienie dachu nad głową, a  także 
pomoc rzeczową, medyczną czy so-
cjalną. 

Poza tym, dzieci uchodźców w wieku 
7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się 
w  polskich szkołach. Do placówek 
w Starachowicach trafi ło dotychczas 
85 dzieci z Ukrainy – 75 do szkół i 10 
do przedszkoli (dane z końca marca 
2022 r.).

Zza wschodniej granicy 

Najwięcej nowych uczniów przyjęto 
w  Szkole Podstawowej nr 9 w  Sta-
rachowicach. To dzieci w  różnym 
wieku, które trafi ły do różnych klas. 
– Wciąż trwa proces adaptacji 
uczniów do nowej rzeczywisto-
ści szkolnej, ale już teraz możemy 
go ocenić razem z  nauczyciela-
mi i  rodzicami jako bardzo udany 
– komentuje dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 9, Monika Słowak
-Brzezińska – Nauczyciele dostoso-
wują swoją pracę tak, żeby dzieci 
z  Ukrainy dobrze się u  nas czuły. 
Wzorową postawą wykazują się także nasi 
uczniowie, którzy z dużą dozą empatii od-
noszą się do nowych kolegów i koleżanek: 
siedzą razem w ławkach, bawią się wspól-
nie na przerwach. Niektórzy ze starszych 
uczniów przyjęli role opiekunów i poma-
gają naszym gościom, na przykład opro-
wadzają ich po szkole.

Wyprawki i integracja 

Jak podkreśla Monika Słowak-Brzezińska, 

duże podziękowania należą się wszystkim 
pracownikom szkoły oraz rodzicom zaan-
gażowanym w  pomoc dzieciom z  Ukra-
iny. Wspólnymi siłami przygotowali dla 
nowych uczniów wyprawki szkolne oraz 
paczki z  żywnością i  środkami higienicz-
nymi. Panie pedagog oraz psycholog or-
ganizują zajęcia integracyjne i w razie po-

trzeby służą wsparciem psychologicznym. 
Szkoła zatrudniła również jedną z  gosz-
czących w  naszym mieście Ukrainek na 
stanowisku pomocy kuchennej.

Bez barier 

Początkowo istniała bariera językowa, 
bo nikt z  nowych uczniów nie mówił po 
polsku. Jak mówią nauczyciele, szybko 
udało się rozwiązać ten problem. Część 

dzieci uczy się języka polskiego w domu 
ze swoimi rodzicami, w szkole pomagają 
uczniowie z Białorusi i Ukrainy, którzy już 
wcześniej przyjechali do naszego miasta, 
zorganizowano także dodatkowe zaję-
cia pozalekcyjne przeznaczone na naukę 
języka. Samorząd uczniowski przygo-
tował ukraińskie tłumaczenia nazw sal 

lekcyjnych i  innych pomieszczeń 
w szkole. 
– Staramy się wszyscy być jak 
największym wsparciem dla tych 
świetnych dzieciaków – mówi 
Monika Słowak-Brzezińska – Wy-
gląda na to, że czują się u  nas 
dobrze. Każdy z  uczniów przyje-
chał tutaj ze swoją historią i  do-
świadczeniami, które szanujemy. 
Zdarzają się też sytuacje rodem ze 
scenariusza fi lmowego, na przy-
kład, gdy dzień po dniu przyjęliśmy 
do klasy dwie dziewczynki, które 
chodziły razem do klasy w szkole 
w Sosnówce (obwód lwowski). Nie 
wiedziały, że trafi ły z  rodziną do 
tego samego miasta w Polsce. Cie-
szymy się, że możemy zapewnić 
tym dzieciom trochę normalności 
w  bardzo trudnej rzeczywistości 
wojennej.

Akcja Plecaczek 

Jako dodatkowe wsparcie dla ukra-
ińskich uczniów powstała akcja „Ple-
caczek”. W  ramach tej zbiórki można 
przynieść do Urzędu Miasta plecak 
(nowy lub używany w  dobrym stanie) 
wyposażony w pięć zeszytów w kratkę, 
pięć zeszytów w  linię, piórnik, kredki, 
plastelinę, małą maskotkę oraz soczek. 
Szkolne wyprawki trafią bezpośrednio 
do dzieciaków, które zaczęły naukę 
w starachowickich szkołach podstawo-
wych. 

Do końca marca 75 dzieci z Ukrainy rozpoczęło naukę w starachowickich szko-
łach. Jak radzą sobie nowi uczniowie w Szkole Podstawowej nr 9, sprawdzała 
Magdalena Pawłowska
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TUTAJ SIĘ POMAGA

W budynku, w którym 
kiedyś mieściło się 
Gimnazjum nr 3, 
wciąż jest duży ruch. 
To tutaj funkcjonuje 

punkt pomocy Ukrainie. W  ramach 
wsparcia dla uchodźców w  szkole 
działa już punkt pomocy rzeczowej, 
a  dodatkowo wkrótce wystartuje 
punkt zbiorczy.

– Jesteśmy gotowi, żeby przyjąć i ugościć 
60 osób – mówi Marek Wójcik, koordyna-
tor punktu pomocy Ukrainie – Staraliśmy 
się tak przygotować pomieszczenia, aby 
nie mieszkało w nich więcej niż 10 osób. 
Dysponujemy także mniejszym, trzyoso-
bowym pokojem, zagospodarowanym 
z myślą o jednej rodzinie. 
Oprócz sal zamienionych w  pokoje 
mieszkalne, na drugim piętrze znajdu-
ją się także wspólna jadalnia oraz ba-
wialnia dla dzieci. Podczas konferencji 
prasowej Prezydent Starachowic Marek 

mi. Ukraińcy przyjeżdżający do Polski 
mogą zabrać ze sobą mocno ograni-
czony bagaż, więc każde wsparcie rze-
czowe jest na wagę złota. W  punkcie 
przy ul. Leśnej można zaopatrzyć się 
w  produkty żywnościowe, chemiczne 
i  higieniczne, a  także odzież, obuwie, 
wózki dziecięce czy zabawki.

Punkt kontaktowy

– Działamy też jako punkt kontaktowy 
między darczyńcami a osobami potrzebu-
jącymi. Jeśli na przykład ktoś szuka mebli, 
sprzętu AGD, walizek lub innego wyposa-
żenia, staramy się namierzyć te przedmio-
ty wśród mieszkańców Starachowic zaan-
gażowanych w pomoc i dostarczyć je pod 
wskazany adres – dodaje pani Ewelina.
Organizatorzy punktu pomocy Ukrainie 
elastycznie reagują na rozwijającą się sy-
tuację. Przy wsparciu lokalnej społeczno-
ści są w stanie zapewnić dach nad głową 
oraz znacznie ułatwić codzienne życie go-
ściom w naszym mieście. Chcesz pomóc 
– zgłoś się do punktu pomocy przy ul. 
Leśnej albo zadzwoń do Parku Kultury – 
41 274 65 25.

Informujemy, że w  punkcie dla 
uchodźców w gimnazjum nr 3 potrze-
bujemy wolontariuszy. Prosimy o kon-

takt w  tej sprawie z  Markiem Wójcikiem, 
tel. 508 225 725.

Materek wyjaśniał: – Staraliśmy się, aby 
miejscem zakwaterowania dla uchodź-
ców nie była żadna hala sportowa czy 
sala gimnastyczna. Chcieliśmy zapewnić 
jak najbardziej humanitarne warunki dla 
wszystkich, którzy tej pomocy potrzebu-
ją. Chcieliśmy sprawić, aby starachowic-
kie warunki punktu pomocy zbiorczej 
były co najmniej dobre.

Zbiórka dla potrzebujących 

Wojewoda świętokrzyski wskazał budy-
nek dawnego gimnazjum jako miejsce, 
w którym docelowo może przebywać 120 
osób z Ukrainy. 
Wciąż trwa zbiórka najpotrzebniejszych 
rzeczy prowadzona przy ul. Leśnej – 
Wszelkiego rodzaju żywność, środki che-
miczne i higieniczne to produkty, których 
już nam zaczyna brakować – wymienia 
Marek Wójcik. - Pomału wygasa pierwszy 
zryw pomocowy, a  jednocześnie do Sta-
rachowic przybywają kolejni uchodźcy. 

Mieszkańcy Starachowic od początku wojny w Ukrainie angażują się w pomoc 
potrzebującym zza wschodniej granicy. Magdalena Pawłowska sprawdziła, 
jakie wsparcie oferuje miejski punkt pomocy Ukrainie

Zanim wszyscy otrzymają świadczenia 
społeczne gwarantowane przez państwo 
polskie, takie doraźne wsparcie pomaga 
zaspokoić podstawowe potrzeby.

Wolontariusze

O  tym, co jest najbardziej niezbędne 
dla osób z  Ukrainy, najlepiej wiedzą 
wolontariusze pracujący w  punkcie 
pomocy. To oni obsługują zbiórkę, 
przyjmują dary, segregują je i  wydają. 
Pani Ewelina jest zaangażowana 
w akcję od samego początku. – Jeste-
śmy tutaj nie tylko po to, żeby przeka-
zywać zebrane produkty – opowiada 
– Często osoby nas odwiedzające po-
trzebują także porozmawiać, wypła-
kać się. Ale są też i tacy, którzy później 
wracają, żeby przyłączyć się do wolon-
tariatu. Chcą w  ten sposób odwdzię-
czyć się za okazaną dobroć.
Pani Ewelina podkreśla, że empatia jest 
kluczowa w  kontaktach z  uchodźca-
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DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI 
Co jest najbardziej potrzebne?

Żywność:
- konserwy, pasztety
- kasza, ryż, mąka, cukier, makarony 
- olej
- dżemy, marmolady
- kawa, herbata 
- mleko, płatki śniadaniowe
- kisiel, budyń, słodycze

Artykuły chemiczne i higieniczne:
- żele pod prysznic, szampony, mydła
- szczoteczki i pasty do zębów
- kremy ochronne
- podpaski, tampony
- pampersy dla dzieci
- płyny i proszki do prania
- płyny do mycia naczyń

Miejsce zbiórki: 
punkt pomocy Ukrainie przy ul. Leśnej 2
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО 
СТАРАХОВІЦ

WITAMY W STARACHOWICACH 
INFORMATOR 

Номер PESEL, тимчасове 
житло, навчання, додат-
кові заняття – наш кон-
сультант для гостей.

Ви можете отримати реєстраційний 
номер PESEL, який дасть змогу, напри-
клад: користуватись безкоштовною 
медичною допомогою, соціальною 
допомогою або відкрити свою фірму в 
Польщі. Також можете утворити profil 
zaufany (довірений профіль), який дає 
змогу залагодити багато адміністратив-
них справ через інтернет. Записи на от-
римання номеру PESEL в Стараховицях 
провадяться за номером телефону: 41 
273 82 47 або 41 273 82 45.
Необхідну для отримання номеру 
PESEL фотографію обличчя громадя-
ни України можуть зробити у фотоа-
тельє, яке працює щоденно з 8:00 до 
12:00 і знаходиться на першому поверсі 
Urzędu Miasta (Мерії) біля Biura Obsługi 
Mieszkańców (Центру надання адміні-
стративних послуг).
Після отримання номеру PESEL ви 
можете звернутися за допомогою до 
Centrum Usług Społecznych (Центр на-
дання соціальних послуг), який знахо-
диться на вул. Majówka 21a і працює від 
понеділка до п’ятниці з 7:00 до 15:00.
Яку допомогу можете отримати? - одно-
разову грошову допомогу в розмірі 300 
злотих на особу, грошову соціальну 
допомогу або допомогу при закупівлі 
речей першої необхідності, також мож-
ливість оплати через ґміну шкільного 
обіду.

Тимчасове житло в Стараховицях 

Громадяни України, які потребують тим-
часового житла в Стараховицях, можуть 
зв’язатися з Zespołem ds. Zarządzania 
Kryzysowego i  Spraw Obronnych (Депар-
тамент кризового управління і оборони) 
за номером телефону: 664 135 271.

Numer PESEL, tymczasowe 
lokum, edukacja, zajęcia 
dodatkowe – nasz infor-
mator dla gości.

Możesz uzyskać numer PESEL, który 
umożliwi ci np. skorzystanie z bezpłat-
nej opieki zdrowotnej, pomocy spo-
łecznej czy założenie firmy w  Polsce. 
Możesz także założyć profil zaufa-
ny, który umożliwia załatwianie wielu 
spraw urzędowych przez Internet. 
Zapisy w  tych sprawach są prowadzo-
ne w  Starachowicach pod numerami 
telefonu: 41 273 82 47 lub 41 273 82 
45.
Uruchomiony został punkt fotogra-
ficzny dla obywateli Ukrainy w  związ-
ku z  nadawaniem polskiego numeru 
PESEL. Pracuje on codziennie od 8:00 
do 12:00, w pokoju na parterze Urzędu 
Miasta, obok Biura Obsługi Mieszkań-
ców.
Po uzyskaniu numeru PESEL możesz 
skierować się po kolejną pomoc do 
Centrum Usług Społecznych, które 
znajduje się przy ul. Majówka 21a. 
Pracownicy centrum służą pomocą 
od poniedziałku do piątku w  godzi-
nach od 7 do 15. Wśród form wspar-
cia można wymienić: jednorazowe 
świadczenie w  wysokości 300 zł na 
osobę, zasiłek okresowy lub celowy 
na zakup posiłku oraz możliwość 
opłacenia przez gminę obiadów 
w szkole dla dzieci.

Mieszkanie tymczasowe w  Stara-
chowicach

Obywatele Ukrainy potrzebujący miej-
sca tymczasowego zamieszkania na te-
renie Starachowic mogą kontaktować 
się z  Zespołem ds. Zarządzania Kryzy-
sowego i  Spraw Obronnych pod nr tel. 
664 135 271.

Навчання для біженців з України 

Діти і підлітки з України можуть продов-
жити навчання в кожній школі в Ста-
раховицях. Навчання для дітей у віці 
7 – 18 років безкоштовне. Зверніться 
до найближчого навчального закладу, 
щоб вашу дитину зарахували. Незнання 
дитиною польської мови не становить 
перешкоди. Учні з України можуть брати 
участь у безкоштовних заняттях поль-
ської мови, організованих школою. 
Стараховицькі дитячі садки і групи до-
шкільної підготовки в міру наявності 
підготовлених місць, будуть приймати 
дітей з України. Інформацію можна от-
римати за номерами телефонів: 41 274 
55 08; 41 274 84 15; 41 273 83 43; 41 
273 83 68 або надіслати запит на елек-
тронну адресу cuw@cuw.starachowice.
eu, referatedukacji@starachowice.eu, або 
edukacja@starachowice.eu

Додаткові заняття для дітей

У бібліотеці на вул. Żeromskiego 8 органі-
зовано регулярні літературно – художні 
заняття та ігри для українських дітей до-
шкільного віку. Заняття відбуватимуться 
щовівторка з 16:00 до 17:00. Невдовзі 
будуть в наявності книги українською 

Edukacja dla uczniów z Ukrainy

Dzieci i  młodzież z  Ukrainy mogą kon-
tynuować swoją edukację w każdej pu-
blicznej szkole podstawowej na terenie 
Starachowic. Nauka dla dzieci w  wieku 
7-18 lat jest bezpłatna, wystarczy zgłosić 
się do najbliższej placówki edukacyjnej.
Brak znajomości języka polskiego nie 
stanowi formalnej przeszkody. Ucznio-
wie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nie-
odpłatnych lekcjach języka polskiego 
organizowanych przez szkołę.
Starachowickie przedszkola publiczne 
oraz oddziały przedszkolne w  szkołach 
podstawowych w  miarę przygotowa-
nych miejsc będą przyjmować dzieci 
z Ukrainy. Pomoc w tym zakresie można 
uzyskać pod numerami telefonów: 41 
274 55 08, 41 274 84 15, 41 273 83 43 
lub 41 273 83 68 oraz mejlowo: cuw@
cuw.starachowice.eu, referatedukacji@
starachowice.eu lub edukacja@stara-
chowice.eu

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Biblioteka przy ul. Żeromskiego 8 or-
ganizuje cykliczne zajęcia literacko-pla-
styczne i  zabawy ruchowe dla dzieci 
ukraińskich (w  wieku przedszkolnym 
i  wczesnoszkolnym), w  każdy wtorek 
w godzinach 16:00 – 17:00. Wkrótce zo-

мовою.
В бібліотеках на вул. Kochanowskiego 5, 
Żeromskiego 8, Staszica 9 i Radomskiej 21, 
можна скористатися послугою безкош-
товного інтернету, а також ксерування 
та друку документів. 
Кінотеатр Helios запрошує на безкош-
товні сеанси фільмів для дітей україн-
ською мовою.
В Parku Kultury організовано додаткові 
танцювальні, спортивні, театральні і ху-
дожні заняття для дітей і не тільки.

Допомога психолога

Безплатну психологічну допомогу для 
осіб з України та всіх тих, хто перебуває в 
кризовому психічному стані, свої послу-
ги пропонує багато державних і приват-
них закладів. Одним з них є фонд Nagle 
Sami, який відкрив телефон довіри: 800 
108 108. Телефон довіри працює в поне-
ділок і вівторок в годинах 17:00 – 20:00. 
Консультанти володіють українською, 
російською і польською мовами.
Для громадян України, які перебувають в 
Стараховицях, також буде відкрито пункт 
психологічної допомоги польською та 
українською мовами.
Tłumaczenie:
Vasyl Stefurak

stanie także udostępniony księgozbiór 
w języku ukraińskim do wypożyczenia.
W bibliotekach przy ul. Kochanowskiego 
5, Żeromskiego 8, Staszica 9 i  Radom-
skiej 21 można skorzystać z bezpłatne-
go dostępu do komputerów i internetu, 
a  także zeskanować i  wydrukować po-
trzebne dokumenty.
Kino Helios zaprasza na bezpłatne 
seanse fi lmów dla dzieci w języku ukra-
ińskim.
W Parku Kultury organizowane są cykle 
dodatkowych zajęć tanecznych, rucho-
wych, teatralnych i  plastycznych dla 
dzieci (i nie tylko). 

Pomoc psychologiczna

Bezpłatną pomoc psychologiczną dla 
osób z Ukrainy oraz wszystkich znajdu-
jących się w kryzysie zdrowia psychicz-
nego oferuje teraz wiele państwowych 
i  prywatnych placówek. Jedną z  nich 
jest Fundacja Nagle Sami, która uru-
chomiła telefon wsparcia 800 108 108, 
czynny w poniedziałki i wtorki w godz. 
17:00 – 20:00. Konsultanci rozmawiają 
w  języku ukraińskim, rosyjskim i  pol-
skim.
Dla obywateli Ukrainy przebywających 
w Starachowicach także zostanie uru-
chomiony punkt opieki psychologicz-
nej w języku polskim oraz ukraińskim.
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Найважливішу інформацію, яка може бути корисна для громадян України, 
зібрала Magdalena Pawłowska (Маґдалена Павловська)

Najważniejsze informacje, które mogą być przydatne obywatelom Ukrainy, 
zebrała Magdalena Pawłowska

 

Podstawowe zwroty / Oсновні фрази 

Po polsku / польською 
мовою 

Po ukraińsku / 
українською мовою 

dzień dobry 
джєнь добри 

добрий день 
dobryy denʹ 

do widzenia 
до відзеня 

до побачення 
do pobachennya 

dziękuję 
джєнкує 

дякую 
dyakuyu 

proszę 
проше 

будь ласка 
budʹ laska 

przepraszam 
пшепрашам 

перепрошую, вибачте 
pereproshuyu, vybachte 

nie ma za co 
нє ма за цо 

немає за що 
nemaye za shcho 

potrzebuję… 
потшебує… 

Мені потрібно… 
Meni potribno… 

w lewo  
в лєво 

ліворуч 
livoruch 

w prawo  
в право 

праворуч 
pravoruch 

Mam na imię... 
мам на імє… 

Моє ім’я… 
Moye imʺya… 

Czy mówisz po polsku / 
angielsku / ukraińsku / 
rosyjsku? 
чи мувіш по польску / 
анґєльску / украіньску / 
росийску? 

Ви говорите польською / 
англійською / 
українською / російською? 
Vy hovoryte polʹsʹkoyu / 
anhliysʹkoyu / ukrayinsʹkoyu 
/ rosiysʹkoyu? 

Słucham? 
суухам? 

Слухаю? 
Slukhayu? 

Nie rozumiem. 
нє розумєм 

Не розумію. 
Ne rozumiyu. 

Jak to się nazywa? 
як то шє назива? 

Як це називається? 
Yak tse nazyvayetʹsya? 
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P rawda jest taka, że każdy gość 
burzy nasze życie w jakiś sposób. 
Nawet ktoś wyczekiwany. Ale 
ten gość jest szczególny, to gość 
w  potrzebie, to gość, który nie 

przyjechał do nas z  przyjemnością spać 
na karimatach w  halach sportowych. To 
gość, który zostawił wszystko co miał, a to 
co udało się zabrać i  tak straciło wartość, 
podobnie jak kurs hrywny. To gość przera-
żony i  taki, któremu świat się zawalił. Nasi 
sąsiedzi uciekli przed wrogiem, nie przyje-
chali tu w celach turystycznych. Nie przyje-
chali też zabierać nam chleba. Chcą żyć. Tak 
mało a tak bardzo dużo. Nasi rodacy, często 
członkowie naszych rodzin, wyjechali za 
chlebem do innych krajów i także chcą rów-
nych praw, równego traktowania i  szacun-
ku, mimo że nie uciekali przed wojną.

Nasi sąsiedzi to nie tylko robotnicy, jak nam 
się wydaje. To lekarze, prawnicy, przedsię-
biorcy, tancerze, malarze, informatycy. To 
ludzie, którzy żyli tak jak my. Mający rodzi-
ny, plany na przyszłość, marzenia. Bądźmy 

dobrzy, bądźmy otwarci, a przede wszyst-
kim, jeśli naprawdę nie chcemy pomagać, 
to i nie przeszkadzajmy.

Nie zazdrośćmy. Cieszmy się tym, co mamy. 
Porozmawiajmy z  naszymi gośćmi, co jest 
dla nich najważniejsze. 
To w  miażdżącej większości kobiety, które 
zostawiły swoich mężów na Ukrainie i dzieci, 
które drżą o  życia swoich ojców. Umiecie 
sobie wyobrazić rozłąkę z  najbliższymi 
w tak dramatycznych okolicznościach? Nie 
dajmy się manipulacji i  próbie zrobienia 
z nas wrogów, bo pokazaliśmy, jak cudow-
nym narodem potrafi my być. Trzymajmy się 
tego. Nie myślmy, że coś nam odbierają. Są 
tu dzieci, które jeśli będą zmuszone zostać, 
kiedyś zapracują na nasze emerytury. Nie 
traktujmy ich jak konkurencji, tylko jak ludzi 
w  potrzebie. I  nie wierzcie w  fałszywe in-
formacje rozpowszechniane w  internecie. 
Bądźmy po prostu przyjaciółmi, a jeśli ktoś 
nie ma ochoty pomagać, naprawdę nie 
musi, ale niech też nie przeszkadza. 
Z  drugiej strony, w  tym całym nieszczę-

ściu, jaka to wspaniała okazja do pozna-
nia Ukraińców! Ich kultury, zwyczajów, 
potraw i  charakterów. Ja na przykład już 
wiem, jak pyszny jest prawdziwy barszcz 
ukraiński i jak zupełnie inaczej robi się go 
w Polsce.

To też cudowna okazja na integrację miesz-
kańców miasta. Jest wiele akcji, gdzie 
zawsze potrzebna jest pomoc, a  przy 
okazji można spędzić miło czas. Na przy-
kład ludzie dobrego serca, którzy przyszli 
tkać siatki maskujące na Ukrainę, nie tylko 
zrobili dobry uczynek, lecz także doskona-
le się razem bawili, rozmawiali, poznawali 
się, śpiewali, wymieniali opiniami, a  nawet 
przepisami. To też jakaś szansa na wyjście 
z  domu po dwóch pandemicznych latach 
izolacji. Dla niektórych zdalna praca prze-
rodziła się w zdalne życie. Czas więc wyjść 
do ludzi, przywitać wiosnę, przywitać Ukra-
ińców, swoich starych sąsiadów i  zupeł-
nie obcych ludzi. Przywitać kolejną, nową 
rzeczywistość i  robić swoje, pamiętając 
o innych. 

Wiosna. Budzi się życie, po okresie pandemii budzimy się my. Budzimy się 
w nowej rzeczywistości. Wstaliśmy, stanęliśmy na wysokości zadania. To może 
być długi dzień. Felieton pisze Anna Łukaszewska 
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Już wiemy, że starachowiczanin 
Władysław Wagner to osoba nie-
zwykła, a  jego wyczyn zapisuje się 
w  trzydziestce najważniejszych

  osiągnięć światowego żeglarstwa. Już 
możemy mieć nadzieję, że postać ta jest 
znana szerszemu gronu mieszkańców 
naszego miasta. A skoro tak, to wyjdźmy 
na spotkanie samemu Władkowi oraz 
ludziom, z którymi się zetknął.

Niech nas nogi poprowadzą na ulicę Zgodną, 
gdzie jedna z  mogił na cmentarzu to historia 
sama w sobie. Leżą tu babcia i mama żeglarza, 
wspomniany jest brat Marian zmarły w Kana-
dzie, spoczęła tu również jego siostra Zofi a, 
która przez wiele lat pielęgnowała pamięć 
o Władku. Zakończyli ziemską wędrówkę w Sta-
rachowicach, ale...
Wszystko zaczyna się na Warmii, w  malowni-
czej wiosce Bartąg. Na świat przychodzi trzech 
braci – Władysław, Jan i  Józef, ten ostatni po 
latach kupuje majątek Lubianka z młynem i sta-
wami rybnymi, żeni się i  rodzina się rozrasta. 
Rzędy solidnych białych domów, pola pełne ja-
błoni, śliw i malin oraz rzeczka. Tamże Władek 
spotyka się ze swoimi marzeniami. Wpływ na 
nie ma pięć ukochanych cioteczek, które zaj-
mują się edukacją chłopaka, a  także historie 
ojca, których słuchał ich z zapałem i ogromną 
fascynacją.
Miną lata, zanim Władysław Wagner przystąpi 
do realizacji snu o przekroczeniu linii horyzon-
tu. Wtedy jego życie zmieni się w miks przygód 
i spotkań.

Spotkanie z człowiekiem legendą

Pierwsze będzie to z  Alainem Gerbaultem. 
Jest rok 1933, Władysław Wagner dopływając 
do Casablanki, miasta portowego w  Maroku, 
dowiaduje się, że cumuje tu jego idol. Alain 
Gerbault jako pierwszy na świecie samotnie 
opłynął Atlantyk, a  następnie odbył podróż 
dookoła świata. To człowiek legenda, uwielbiał 
polowania, zajął się wędkarstwem, by potem 
pofrunąć w przestworza... Gdy spadł na ziemię, 
to wpadł w sidła tenisa i został mistrzem Fran-
cji, następnie tak pokochał brydża, że stał się 
graczem o międzynarodowej sławie. Potem od 
pierwszego wejrzenia zakochał się w  jachcie 
i po dwóch latach stał się „marynarzem i tylko 
marynarzem”, jak wspomina w swojej książce 
„Sam przez Atlantyk”.
Nie dziwi zatem fakt, że Władysław Wagner po 
prostu musiał się z tym człowiekiem spotkać.
I spotkali się na bogatym jachcie mistrza. Zbu-
dowany z najlepszych materiałów i wyposażo-
ny w najnowocześniejsze urządzenia, wzbudzał 
ogólny podziw. W  ramach rewizyty Wagner 
zaprosił gospodarza na Zjawę I. Niestety, gdy 
Gerbault stanął przed Zjawą, ze zdziwieniem 
uniósł brew, potrząsnął głową i  odszedł bez 
słowa. Nie muszę mówić, że Władysławowi było 
po prostu przykro, czekał, przygotował jacht na 
spotkanie i nic...
Musiały minąć 4 lata, żeby nasz żeglarz poznał 
powody takiego zachowania.
W 1937 roku już na jachcie Zjawa III dotarł do 
Bora Bora i  tam ponownie doszło do spotka-
nia. Gdy Polak zacumował obok jachtu Fran-
cuza, ten wszedł na pokład Zjawy III i zdziwio-
nemu Władysławowi wyjaśnił, że poprzednio 
doznał szoku – był pewien, że prymitywny jacht 
zatonie podczas szalonej (w  jego mniemaniu) 
przeprawy przez Atlantyk. Myślał, że ma przed 
sobą samobójcę. Przyznał się jednak do po-
myłki, przeprosił, wyraził podziw dla umiejęt-
ności naszego rodaka i  wpisał się do książki 
pokładowej.

Nigdy nie mów, że nie można tego zrobić

Cofnijmy się do roku 1934. Colon w pobliżu 
Kanału Panamskiego. Władek ma problem. 
Zjawa I  licho prezentuje się w porównaniu 

z  jachtami żeglarzy wspieranych przez bo-
gatych sponsorów. Nabiera wody, rdzewie-
je, dalszy rejs stoi pod znakiem zapytania. 
W  końcu Wagner traci jacht. Nieco wcze-
śniej przegrywa z miłością, gdy jego towa-
rzysz podróży Rudolf Korniowski zakochuje 
się i  traci zainteresowanie dalszą żeglugą. 
Ale nie byłby Władysław sobą, gdyby się 
poddał. Od Norwega kupuje kadłub 
w  ratach. Ostatecznie z  ceny o  wysokości 
500 dolarów robi się 400, bo starachowi-
czanin napisze dla dziennikarza z  Oslo – 
przyjaciela wspomnianego Norwega – re-
portaż z podróży.
Wagner ma zatem kadłub jachtu, ale nie ma 
pieniędzy. Dopiero gdy informacja o  opły-
nięciu Atlantyku dociera do Polski, sytuacja 
się zmienia. Znajdują się fundusze i  moty-
wacja. W Kanale Panamskim ma zacumować 
Dar Pomorza z  pierwszą wyprawą dookoła 
świata. Władysław ma nadzieję na spotkanie 
z przyjaciółmi i... właśnie tak się dzieje.

Decyzją Rady Miejskiej w  Staracho-
wicach Rok 2022 ogłoszono „Rokiem 
Władysława Wagnera”. 

W  2022 roku przypada 110 rocznica uro-
dzin żeglarza (17 września), 90 rocznica 
wypłynięcia w rejs (8 lipca) oraz 30 rocznica 
śmierci (15 września). 

Na kolejne spotkanie z Władysławem Wagnerem zaprasza Aneta Marciniak 
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Mural w Gdyni poświęcony Władysławowi Wagnerowi

CZŁOWIEK, KTÓRY WYPŁYNĄŁ 
NA SPOTKANIE MARZEŃ
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PLEJADA NA SREBRNO 
ROZTAŃCZONE STRONY

Coroczne koncerty Zespołu 
Tańca i  Inscenizacji „Ple-
jada” to tradycja sięgają-
ca 25 lat! Zespół zwykle 
prezentuje swój dorobek 

artystyczny podczas koncertów 
„Plejada Show”, ale w  tym roku 
tancerze zapraszają na wyjątkowy, 
jubileuszowy koncert pod tytułem 
„Srebrna Plejada”.

Zespół Tańca i  Inscenizacji „Plejada” 
działa w Parku Kultury (wcześniej w Sta-
rachowickim Centrum Kultury) od 1996 
roku. Od początku działalności kierow-
nikiem zespołu jest choreografka Alicja 
Andrzykowska. Przez 13 lat z  zespołem 
pracowali również Maria Wąsala (cho-
reografka) i  Wojciech Wąsala (instruktor 
muzyczny i  akompaniator). Ostatnio do 
grupy instruktorów „Plejady” dołączyła 
wyżej podpisana Julia Ostatek. 
Na pierwszych tanecznych zajęciach, 25 
lat temu pojawiła się około dwudziesto-
osobowa grupa zainteresowanej tańcem 
młodzieży. Dziś w „Plejadzie” tańczy około 
80 młodych ludzi, absolwentów zespołu 
jest kilkaset! 

Lata wytańczone

Pierwszy występ Zespołu Tańca i  Insce-
nizacji „Plejada” odbył się 25 lat temu, 
z  okazji 20 Dni Starachowic. Od tamte-
go czasu formacja dała setki koncertów 
w  kraju i  za granicą. Zespół występował 
między innymi w Anglii, Niemczech, Belgii 
oraz wielokrotnie w  Ukrainie. Tancerze 
„Plejady” wytańczyli również wiele nagród 
i  wyróżnień. Tylko w  grudniu ubiegłego 
roku „Plejada” dwukrotnie stanęła na 
podium, prezentując się na Festiwalu 
Tańca i Sztuki Cyrkowej „Viverso” w Kiel-

cach oraz Festiwalu Tańca Rudolf w Oża-
rowie Mazowieckim. 
Jeśliby próbować liczbowo podsumować 
25 lat, to tancerze „Plejady” dali już blisko 
500 koncertów, wzięli udział w około 250 
turniejach tańca i festiwalach tanecznych 
w różnych kategoriach. 

Treningi na parkiecie 

Licząc rok do roku, „Plejada” powinna 
świętować srebrny jubileusz w 2021 roku, 
jednak ze względu na sytuację epidemio-
logiczną, koncert nie mógł się odbyć. Dla-
tego teraz tancerze z  jeszcze większym 
zapałem przygotowują się do jubileuszo-
wego koncertu pt. „Srebrna Plejada – 25 
lat na scenie”.
– Przygotowania trwają od początku roku 
szkolnego – mówi o  kulisach przygoto-
wań tancerz najstarszej grupy „Plejady” 
Piotr Czuba – Zaczęliśmy je od razu po 
wakacjach. Próby do koncertu są dosyć 
ciężkie i  męczące, ale bardzo satysfak-
cjonujące. Najważniejsze jest to, żeby za 
każdym razem dawać z siebie więcej.
„Plejada” trenuje w  sali baletowej Parku 

Kultury co najmniej trzy razy w tygodniu. 
Poza regularnymi treningami, członkowie 
zespołu spotykają się również na warsz-
tatach i zajęciach uzupełniających, dzięki 
którym szlifują swoją technikę i uczą się 
nowych choreografi i. Wszystko po to, by 
jubileuszowy koncert wypadł jak najlepiej. 

Srebrna machina

Pierwsza grupa Zespołu Tańca i  Insceni-
zacji „Plejada” zaczęła od tańców narodo-
wych i ludowych. Dziś grupa ma w swoim 
repertuarze różnorodne formy tanecz-
ne – od tańców ludowych przez tańce 
współczesne aż do show dance. Podczas 
koncertu jubileuszowego zespół pokaże 
około 30 choreografi i: tych najnowszych, 
ale także tych najstarszych, które wytań-
czą na parkiecie absolwenci „Plejady”. 

– Najważniejsza jest systematyczność, 
pasja i  chęć do pracy. Bez tego ciężko 
przygotować dobre show. Choreogra-
fi e trwają tylko kilka minut, ale pracuje-
my nad nimi tygodniami, dbając o to, by 
wszystko było dopracowane – komentuje 

tancerz „Plejady”.

Przygotowanie tak dużego show to nie 
tylko treningi, choć to kluczowy punkt 
całej machiny. Poza pracą z  tancerzami, 
instruktorzy zespołu mają dużo innych 
obowiązków, bez których widowisko nie 
doszłoby do skutku. Dobór i  poprawki 
kostiumów, promocja wydarzenia w me-
diach i  w  mediach społecznościowych, 
organizacja prób i  warsztatów – wszyst-
ko to w  międzyczasie pracy z  tancerza-
mi. Całe to fantastyczne zamieszanie 
po to, by „z  przytupem” podsumować 
ćwierćwiecze działalności.

„Srebrną Plejadę” można obej-
rzeć w dwóch terminach: 6 kwietnia 
(koncert dla szkół) o godzinie 10.00 

oraz 9 kwietnia (koncert galowy z udzia-
łem absolwentów „Plejady”) o  godzinie 
17.00 na deskach sceny w  Parku Kultu-
ry. Bilety w cenie 10 złotych są dostępne 
w kasie Kina Kultura, przez Kup Bilet na 
stronie parkkultury.starachowice.eu albo 
w biurze Parku Kultury.
Serdecznie zapraszamy.

Zespół tańca i inscenizacji „Plejada” ma 25 lat! O grupie pisze, zdradza kulisy 
przygotowań i zaprasza na jubileuszowy koncert jedna z choreografek „Pleja-
dy” Julia Ostatek
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Dlaczego decyzja o  bezpłatnej komunika-
cji miejskiej zapadła właśnie teraz?

Już teraz możemy założyć, że szykuje nam 
się kolejny wyjątkowy rok – trudny, bo nie-
przewidywalny. Tym ważniejsza staje się 
rola samorządu, którego nadrzędnym celem 
jest zadbanie o  poczucie bezpieczeństwa 
ekonomicznego mieszkańców Starachowic. 
W takich warunkach niełatwo obliczyć koszty 
transportu miejskiego. Pewne jest jednak, 
że one nie znikną, bez względu na to, czy 
wprowadzona zostanie bezpłatna komuni-
kacja, czy też nie. Natomiast z  perspektywy 
mieszkańców Starachowic, przy obecnym 
nagromadzeniu potrzeb, każde wsparcie 
portfela jest cenne. Szczególnie w  czasach 
największej niepewności. Wskazują na to 
z  jednej strony drastyczny wzrost realnych 
cen towarów i  usług, a  z  drugiej wzrost in-
fl acji, który wpływa na wartość oszczędności 
oraz wysokość stóp procentowych. Warunki 
te wpływają na sytuację fi nansową każdego 
mieszkańca. I z tego powodu to właśnie teraz 
jest najlepszy czas, żeby zmaksymalizować 
pomoc dla starachowiczan, między innymi 
wprowadzając bezpłatną komunikację. 

Pikniki, sadzenie drzew i  krze-
wów, akcja „Senior w  ogrodzie” 
– to tylko część planów organiza-
torów społeczności lokalnej na 
najbliższe miesiące.

Talenty ze społeczności 

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) to 
metoda prowadzenia pracy socjalnej, której 
celem jest aktywizacja wybranych grup i wzmoc-
nienie ich potencjału, aby usunąć przesłanki 
wykluczenia społecznego. Projekt „CUS – model 
integracji i  rozwoju usług społecznych w  Stara-
chowicach” przewiduje działania wśród seniorów 
na Osiedlu Łazy oraz wśród mieszkańców Osie-
dla Wzgórze i bloków na ul. Ostrowieckiej.
Działania kierujemy głównie do środowisk zagro-
żonych wykluczeniem społecznym i  wymagają-
cych wsparcia, ale pod warunkiem, że społecz-
ności angażują się i wykorzystują zasoby własne. 
Każdy ma jakieś zasoby, tylko trzeba je odkryć!
Czy udaje się to w Starachowicach? Jesteśmy na 
początku drogi. Nasi animatorzy pracują od paź-
dziernika ubiegłego roku. Pierwsze miesiące to 
nawiązywanie kontaktów, diagnozowanie proble-
mów i potrzeb oraz budowanie sieci wsparcia.

Paczki z życzeniami 

Ale są już efekty działania. W  okresie Świąt 
Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy wspólnie 
z Parafi ą pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 
Katolickim Stowarzyszeniem Świetlica „Motylko-
we Wzgórze” akcję „Świąteczna Kartka dla Senio-
ra”. Grupie osób starszych, samotnych i chorych 
przekazaliśmy paczki świąteczne i kartki z życze-
niami oraz stroiki wykonane przez seniorów. 
Dużym osiągnięciem przy ul. Ostrowieckiej jest 
wygospodarowanie przy pomocy mieszkańców 
i życzliwości Urzędu Miasta lokalu w piwnicy bloku 
na tymczasową świetlicę. Zimą mogliśmy prowa-
dzić tam zajęcia i warsztaty. Dzieci i rodzice zor-
ganizowali Mikołajki, ubieranie choinki, zabawy 
czy sprzątanie terenu. Wyjątkowy charakter 

Kto skorzysta na tej zmianie?

Na bezpłatnej komunikacji skorzystają nie tylko te 
osoby, które regularnie podróżują autobusami, 
lecz także wszyscy mieszkańcy poruszający się 
po naszym mieście. Mamy bowiem nadzieję, że 
bezpłatne przejazdy, przy obserwowanym wzro-
ście cen paliwa, zachęcą duże grono osób do 
przesiadki z samochodów do autobusów. Razem 
z inwestycją w niskoemisyjną fl otę pojazdów oraz 
spodziewanym zmniejszeniem natężenia ruchu, 
działania te wpisują się w nasze główne cele spo-
łeczno-ekonomiczne.

Czy w  najbliższym czasie zmienią się roz-
kłady jazdy? 

Bez względu na przyzwyczajenia mieszkańców do 
istniejących rozwiązań, nie sposób pominąć zapo-
trzebowania na zwiększenie elastyczności w ofer-
cie dowozu pracowników do dużych zakładów, 
dostosowania rozkładów do nowych inwestycji 
oraz zniwelowania wykluczenia komunikacyjne-
go. Do tego dochodzą limity wozokilometrów 
oraz faktyczne nakłady, które powinny zapewnić 
ekonomikę wykonanych przewozów. Już same 
inwestycje realizowane przy dworcowym punkcie 
przesiadkowym oraz te zaplanowane w  okolicy 
zalewu Pasternik wymagają zrewolucjonizowania 
koncepcji organizacji komunikacji miejskiej. 

To nie będzie łatwe zadanie.

Mam świadomość wyzwań, które wiążą się z pla-
nowanym zakresem zmian, ale też koniecznością 
wypróbowania najbardziej korzystnych rozwią-
zań. Dlatego w ciągu najbliższych miesięcy, w róż-
nych formach będziemy prowadzić badania rynku 
oraz konsultacje społeczne, aby ustalić potrzeby 
komunikacyjne pasażerów. W  tym celu opraco-
waliśmy ankietę, dzięki której chcemy stworzyć 
mapę komunikacyjnych potrzeb mieszkańców 
Starachowic. 
Ankieta została dołączona do niniejszego wyda-
nia magazynu „Starachowice, dobry adres”, ale 
będzie także dostępna przez co najmniej miesiąc 

miało kolędowanie, w którym uczestniczył Zespół 
Śpiewaczy „Cantare” złożony głównie z seniorów 
z Osiedla Łazy. To przykład działania integracyjne-
go dwóch społeczności objętych projektem.

Integracja w świetlicy 

Na Osiedlu Wzgórze naszym partnerem jest 
między innymi Korpus Armii Zbawienia w Stara-
chowicach, który użycza lokalu, gdzie spotykamy 
się przy grach planszowych. Wkrótce otworzymy 
świetlicę w Centrum Aktywności Społecznej przy 
ul. Widok, która będzie miejscem integracji miesz-
kańców. Uruchomiliśmy też grupę dyskusyjną na 
Facebooku jako platformę wymiany poglądów 
i komentarzy dotyczących tej społeczności.

Plany na wiosnę 

Nasze plany na najbliższe tygodnie to głównie 
formy plenerowo-piknikowe. Zaplanowaliśmy 
pikniki z  okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 
(22 kwietnia), powiązane z pracami porządkowy-
mi, sadzeniem drzew i krzewów lub urządzaniem 
klombów kwiatowych. Organizujemy także akcję 
„Senior w ogrodzie” promującą aktywność, której 
fi nałem będzie wystawa fotografi czna i  konkurs 
na najpiękniejszy ogród. Dodatkowo, w kwietniu 
i maju odbędą się warsztaty psychologiczne, pe-
dagogiczne i terapii uzależnień. 
Plany układamy w  cyklach dwumiesięcznych, 
a działania wynikają z potrzeb i oczekiwań spo-

w autobusach MZK, Urzędzie Miasta, Biurze Ob-
sługi Klienta w siedzibie spółki oraz dystrybuowa-
na przez organizacje związkowe w dużych zakła-
dach pracy. Na pytania ankietowe można także 
odpowiedzieć w formie elektronicznej za pośred-
nictwem strony internetowej ZEC-u.

W jaki sposób wykorzystacie wyniki ankie-
ty? 

Aby wyniki ankiety odzwierciedlały faktyczne 
zapotrzebowanie mieszkańców, które ma dla 
nas fundamentalne znaczenie przy jakichkol-
wiek modyfi kacjach rozkładów jazdy, potrze-
bujemy jak największej liczby odpowiedzi, dla-
tego chciałbym prosić wszystkich mieszkańców 
o  wsparcie. Sama analiza danych wygeneruje 
model oparty na priorytetach, niemniej ten 
model musi być elastyczny i  podatny na roz-
wiązania doraźne, czasowe lub o  charakterze 
długotrwałym. Proszę o  zrozumienie podczas 
oceniania wdrażanych modyfi kacji oraz o  cier-
pliwość, ponieważ procesowi zmian zdecydo-
wanie nie służy pośpiech. 
Mam świadomość, że nie zaspokoimy wszyst-
kich oczekiwań, szczególnie tych indywidualnych. 
Musimy wziąć pod uwagę także uwarunkowania 
budżetowe oraz dobro jak najszerszego grona 
mieszkańców przy tworzeniu dostępu do komu-
nikacji. Niemniej zachęcam do kierowania wszel-
kich uwag, sugestii i wniosków do zarządu naszej 
spółki, abyśmy mogli wykreować rozwiązania od-
powiadające potrzebom mieszkańców Staracho-
wic. 

Ankieta dla pasażerów komunikacji 
miejskiej:

1. Ankieta jest anonimowa. 
2. Będzie można ją zostawić w każdym autobu-
sie w specjalnie zamontowanych skrzynkach, w 
Biurze Obsługi Klienta przy ul. Na Szlakowisku 
8 oraz w Urzędzie Miasta. Wypełnioną ankietę 
można również przesłać e-mailem do ZEC: sekre-
tariat@zecstar.pl.
3. Wyniki posłużą do stworzenia optymalnych roz-
kładów jazdy autobusów MZK.

łeczności. Latem skoncentrujemy się głównie na 
akcjach terenowych: spacery historyczne i przy-
rodnicze, gry, pikniki itp.

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) 
jest sprawdzoną metodyką pracy środowi-
skowej, rozwijaną w Polsce od około 20 lat, 

która sprzyja podnoszeniu jakości życia miesz-
kańców. Nie jest to tylko uzupełnianie usług spo-
łecznych, lecz działanie metodyczne adresowane 
do całych społeczności.

Zainteresowanych działalnością OSL zapra-
szamy na stronę na Facebooku
„OSL Starachowice”

Zespół OSL w CUS w Starachowicach:
Organizator Społeczności Lokalnej: Tomasz Mar-
gula – tel. 533828989, mail: tomasz.margula@
cus.starachowice.eu
Animatorzy: Katarzyna Kozińska, Michał Pajek, 
Andrzej Jacek Tarnowski

Tomasz Margula – absolwent Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krako-
wie, kierunek administracja samorządo-

wa i praca socjalna, oraz Szkoły Animatorów 
Społecznych CAL. Przez 18 lat dyrektor Cen-
trum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach. 
Samorządowiec – dwie kadencje w  Radzie 
Gminy Brody i dwie w Radzie Powiatu w Sta-
rachowicach. W  MOPS/CUS pracuje od lipca 
2019 roku.

KOMUNIKACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
I Z MIESZKAŃCAMI

DZIAŁANIA ADRESOWANE
DO SPOŁECZNOŚCI

Między innymi o bezpłatnej komunikacji miejskiej z Prezesem Zakładu Energetyki 
Cieplnej Piotrem Urbankiem rozmawia Magdalena Pawłowska

Przez wspólne działania do pełnego zaangażowania. O organizowaniu społecz-
ności lokalnej pisze Tomasz Margula z Centrum Usług Społecznych w Stara-
chowicach 

artykuł sponsorowany
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PRZYJĘCIE
PRZY WSPÓLNYM
STOLE

Dziś Katarzyna Wzorek i jej babcia Krysia
zaserwują przepisy na udane spotkania i wspólne 
świętowanie

Biesiada jest stałym ele-
mentem wszelkich spo-
tkań i  świąt. Szczególne 
chwile lubimy celebrować 
w  gronie najbliższych, 

a  każda taka okazja daje pretekst 
do przygotowania małej lub więk-
szej kulinarnej uczty. Odpowied-
nie dania umilą wspólnie spędzony 
czas i sprawią, że goście będą czuli 
się miło i swojsko. 

Kiedy przygotowujemy przyjęcie, ważne 
jest, żeby przekąski trafi ały w różne gusta 
oraz nie były bardzo pracochłonne, po-
nieważ mało kto lubi przed imprezą spę-
dzać w kuchni długie godziny. Dzisiejsze 
dania są w większości wegetariańskie, ale 
zaspokoją nawet mięsożercze podniebie-
nia. Ze swojej strony proponuję do tego 
typu przystawek podać również talerz 
świeżych, chrupiących warzyw, które 
będą stanowiły fantastyczne uzupełnie-
nie bufetu. Przygotuj z nami pyszne przy-
stawki dla swoich gości!

Sałatka chrzanowa z  jajkami wg 
babci Krysi

Cena: ok. 20 zł 

Czas przygotowania: ok. 40 min

Składniki: 
• 8 jajek 
• 1 mały słoik chrzanu 
• 3 ogórki korniszony 
• 4 plastry ananasa z puszki 
• 1 pęczek drobnego szczypiorku 

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.
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• 2-3 łyżki majonezu 
• sól, pieprz

Przygotowanie: 
• Jajka ugotować, obrać i pokroić w kostkę. 
• Korniszony i  ananasy również pokroić 
w kostkę i dodać do jajek. 
• Szczypiorek posiekać drobno i  dodać 
do reszty składników. 
• Chrzan połączyć z majonezem, szczyptą 
soli i pieprzu. 
• Sałatkę wymieszać z sosem i podawać.

Pieczarki w  cieście naleśnikowym 
wg babci Krysi

Cena: ok. 15 zł 

Czas przygotowania: ok. 40 min

Składniki: 
• ½ kg pieczarek średniej wielkości 
• 2 jajka 
• 1 łyżka Vegety 
• 2 łyżki mąki pszennej 
• 2-3 łyżki wody (może być gazowana) 
• olej do smażenia

Przygotowanie: 
• Pieczarki myjemy i osuszamy na ręczni-
ku papierowym. Kapelusze kroimy na 3 
plastry, posypujemy Vegetą i odstawiamy 
na 15 min. 
• Z  jajek, mąki, wody i  odrobiny Vegety 
przygotowujemy ciasto, mieszając 
wszystkie składniki na gładko. 
• Na patelni rozgrzewamy olej, pieczarki 
moczymy w cieście i smażymy je na złoto 
z  obu stron. Po usmażeniu osączamy 

Przystawki z  ciasta francuskiego 
wg Kasi

Cena: ok. 25 zł 

Czas przygotowania: ok. 30 min

Składniki: 
• 1 opakowanie ciasta francuskiego 
• 7 frankfurterek 
• 3 łyżki zielonego pesto 
• 1 jajko 
• 200 g jogurtu naturalnego 
• 2-3 łyżki majonezu 
• 1-2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz, oregano

Przygotowanie: 
• Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. 
• Ciasto francuskie podziel na pół. 
• Jedną połowę ciasta pokrój w  paski 
o szerokości 1 cm, a frankfurterki na po-
łówki. Przygotowane kiełbaski owiń pa-
skami ciasta i ułóż na blasze. 
• Drugą połowę ciasta posmaruj pesto. 
Przekrój ciasto na pół wzdłuż, a następ-
nie na 2 cm paski. Każdy pasek skręć 
dwukrotnie i ułóż na blaszce. 
• Przygotowane przekąski posmaruj roz-
kłóconym jajkiem i  piecz w  rozgrzanym 
piekarniku przez ok. 15-20 min (aż będą 
rumiane). 
• Wymieszaj jogurt, majonez, przeciśnię-
ty przez praskę czosnek, pół łyżeczki soli, 
pół łyżeczki pieprzu i łyżeczkę oregano. 
• Upieczone przekąski podawaj z przygo-
towanym sosem czosnkowym.
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pieczarki na ręczniku papierowym, aby 
pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Ziołowe jajka faszerowane wg Kasi

Cena: ok. 15 zł 

Czas przygotowania: ok. 30 min

Składniki: 
• 4-5 jajek 
• 1 pęczek koperku 
• 1 pęczek pietruszki 
• 1 pęczek szczypiorku 
• 2-3 łyżki majonezu 
• 2 rzodkiewki 
• sól, pieprz 
• opcjonalnie: kiełki rzodkiewki lub bro-
kułu

Przygotowanie: 
• Ugotuj jajka na twardo, przestudź je 
i obierz. 
• Jajka przekrój na pół i wydrąż żółtka. 
• Zioła opłucz, osusz i posiekaj drobno. 
• Żółtka utrzyj z  majonezem, dodaj pół 
łyżeczki soli i pieprzu, a następnie wymie-
szaj je z ziołami. 
• Białka wypełnij przygotowanym far-
szem. 
• Rzodkiewki umyj, osusz i pokrój na pla-
stry. Jajka udekoruj plastrami rzodkiewki 
i kiełkami.

Zdjęcie autorstwa Trang Doan z Pexels
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CHLEB W KSZTAŁCIE SERCA 
KAŻDY SERDECZNY GEST

Gdy piszę te słowa rozpoczy-
na się 27 dzień inwazji Rosji 
na Ukrainę. Do Polski przy-
było ponad 2 miliony 100 
tysięcy uchodźców. Głównie 

kobiet z dziećmi. 

Przedwczoraj jedna z  sąsiadek przyjęła pod 
swój dach matkę z  dwiema dziewczynkami: 
7-letnią i 7-miesięczną. Tata został w Ukrainie. 
Inna sąsiadka ma u  siebie babcię z  13-letnim 
wnuczkiem. Rodzice też zostali tam, gdzie toczy 
się wojna. Inna koleżanka, dziennikarka, wrzu-
ciła właśnie zdjęcie, jak pomaga jako wolonta-
riuszka na jednym z przejść granicznych. 
Podobnych przykładów są setki, jeśli nie tysiące. 
W  Warszawie, Krakowie, Przemyślu, ale także 
w  mniejszych miastach. Z  podziwem czytam, 
jak uchodźców z  Ukrainy wspomagają stara-
chowiczanie. Mówił zresztą o  tym na antenie 
Radia 357 prezydent Marek Materek. Polacy 
pomagają i otwierają swoje serca. Bo potrafi ą 
to robić! Tak jest teraz, tak jest od bardzo wielu 
lat. Choćby podczas fi nałów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sięgam więc po pożółkłe 
wycinki ze starych gazet… 
Jest rok 1993. „Dochodzi wpół do piątej. Walter 
Chełstowski w  szykownym garniturze i  Jurek 
Owsiak w  słynnej żółtej koszuli dziękują ko-
lejnej grupie, która przyjechała do studia nr 5 
przy Woronicza w  Warszawie, by podzielić się 
radością i… pieniędzmi z tymi wszystkimi, którzy 
w niedzielę 2 stycznia zbierają fundusze prze-
znaczone na ratowanie noworodków” – piszę 

do „Słowa Ludu” w  specjalnej relacji. Studio 
5, największe studio przy ul. Woronicza, było 
wtedy centrum całej operacji. Można było przy-
jechać. Wejść. I poczuć tę niezwykłą atmosferę. 
Ja, mimo że pracowałem już wówczas w Telewi-
zji Polskiej, nigdy nie miałem przyjemności przy-
gotowywać relacji z fi nałów WOŚP. Jakoś – za-
wodowo – nie było nam po drodze, ale zawsze 
starałem się pojawić tego dnia w siedzibie TVP, 
by choć przez moment poczuć tę atmosferę 
dobra. „Na środku studia komputery, na któ-
rych wyświetlane są nazwiska ofi arodawców. 
Dostrzegam: Bielecka ze Starachowic i Muczko 
z  Kielc. Obok – kwota. którą wpłacili. Mniej-
sza o  to, ile. Dziś ważna jest każda złotówka”. 
O godz. 18 Jurek Owsiak obwieścił – w Warsza-
wie 2 mld 22 mln. 
Rok później. – Mamy już 21 mld 409 mln zł. – 
krzyknął Owsiak na kilka minut przed godziną 
1 w  nocy. „Była to niedziela pełna radości i… 
wzruszeń. Łza pojawiała się w oku, gdy matka 
z Krakowa ofi arowała złoty łańcuszek na rato-
wanie życia niemowlaków. Swojego 14-mie-
sięcznego synka pożegnała dzień wcześniej na 
zawsze. Albo gdy emerytka z Katowic przyniosła 
wszystkie oszczędności, tłumacząc, iż przez cały 
miesiąc będzie jeść owsiankę, ale na Owsiaka 
pieniądze musi dać” – pisałem, nie kryjąc wzru-
szenia. Bo każdy gest pomocy to osobna histo-
ria. Historia tego, co daje i historia tego, który 
wsparcie otrzymuje. 
„Cały czas napływają nowi goście. Ktoś przynosi 
ogromny chleb w kształcie serca, ktoś inny po-
dobnych rozmiarów tort, który za chwilę wszy-

scy w studiu będą konsumować. Każda, nawet 
najmniejsza przyniesiona kwota… Każda cenna 
pamiątka… Każdy serdeczny gest… Bardzo 
cieszy” – to już fragment mojej relacji z fi nału Or-
kiestry w 1995 roku. I wtedy też pobito rekord 
zbiórki. I znów było wiele radości i morze wzru-
szeń. „Na ekranach telewizorów pojawiają się 
plansze o ofi arodawcach. Przyjemnie się robi, 
gdy widzę napis: Starachowice, 111 Artystyczna 
Drużyna Harcerska – ponad 16 mln” – kończę 
tekst dumny z koleżanek i kolegów z drużyny, 
do której sam kiedyś miałem zaszczyt należeć. 
I dziś dumny jestem znów. Bo znów stajemy na 
wysokości zadania. Może nie jesteśmy mistrza-
mi świata w planowaniu i  koordynowaniu, ale 
nie mamy sobie równych w wielkim improwizo-
waniu. I  za tę wszelką pomoc dla uchodźców 
z  Ukrainy, od granicy aż po ofi arowany dach 
nad głową czy zatrudnienie, podziwia nas dziś 
cały świat. 
„Tego dnia Polska była najcudowniej-
szym miejscem na Ziemi. A jeśli za parę 
lat pojawi się ktoś i powie: – Wielkie Się 
Ma! 2 stycznia 1994 roku uratowałeś mi 
życie – choćby dlatego warto było w tę 
ostatnią niedzielę wrzucić do kartonów 
z czerwonym serduszkiem choćby jeden, 
jedyny… grosik” – kończyłem swoją re-
lację blisko 30 lat temu. A jeśli za kilka-
naście lat pojawi się ktoś i powie: – Dzię-
kuję. W  marcu 2022 roku uratowałeś 
mi życie. Bo mogłem uciec przed wojną 
i  znalazłem u  ciebie życzliwą pomoc. 
Czyż nie warto pomagać? 

O pomaganiu dziś i wczoraj, o tym jak stajemy na wysokości zadania pisze
Grzegorz Sajór K
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