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POZNAJ NAS

KOJĄCE KONCERTY
ODDECH PO UPAŁACH
OLGA BOŃCZYK ARTYSTKA Z KLASĄ
IKONY STARACHOWICKIEJ KOSZYKÓWKI 
ŻELAZNE KORZENIE CZYLI PIERWSZY 
ROZDZIAŁ STARACHOWIC
INWESTYCJE, KTÓRE OSZCZĘDZAJĄ
ROZGRZEWKA NA WIECZÓR

stów, to czego jesienią nam potrzeba to więcej 
ruchu. Proponujemy wyprawę rowerową publi-
kując mapkę ścieżek rowerowych powstałych 
na terenie miasta.
Jeśli ktoś planuje w słoneczny weekend dłuższą 
wyprawę podpowiadamy ciekawe miejsca zlo-
kalizowane na terenie regionu. Jesienne space-
ry pośród szeleszczących, barwnych liści z grzy-
bowym zapachem unoszącym się w powietrzu 
mają swój niepowtarzalny urok. 
W  tym wydaniu piszemy także o  wyjątkowym 
projekcie, jaki we wrześniu w  starachowickim 
Parku Kultury realizowany był przez polskich, 
słowackich i  ukraińskich artystów wizualnych. 
O projekcie piszą artysta i kurator tego wyda-
rzenia oraz jedna z naszych dziennikarek, która 
odwiedziła wystawę stworzonych prac. 
We wrześniu dużo działo się w starachowickiej 
kulturze. Kolejną z  gwiazd, która odwiedziła 
nasze miasto była aktorka i  wokalistka Olga 
Bończyk. Udało nam się, podczas tej wizyty po-

O  tej porze roku, wielu z  nas walczy z  jesien-
nym przesileniem. Poszukujemy sposobów ra-
dzenia sobie ze stanem obniżonego nastroju 
i kiepskiej koncentracji. 
A my w DOBRYM ADRESIE piszemy, za co warto 
pokochać jesień, z  jej chłodnymi porankami 
i  długimi wieczorami. Czy istnieją sposoby na 
radosne, jesienne wieczory? Zapewniam Was, 
że tak. 
Najpierw proponujemy małe przyjemności 
takie jak dobra książka lub film, ważne, aby była 
to historia, która otula ciepłem. Podpowiadamy 
jakie tytuły najlepiej się do tego nadają. 
Jeżeli wieczór spędzamy w  domowym zaciszu 
to koniecznie ze smaczną przekąską. 
Nie zapominajmy jednak, że, zdaniem specjali-

W DOBRYM ADRESIE 
OTULAMY WAS JESIENNIE

PRĄD I CIEPŁO 
ODZYSKIWANE ZE ŚCIEKÓW
SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
ROWEREM KU SZCZĘŚCIU 
HISTORIE, KTÓRE OTULAJĄ
PIĘKNO NIEOCZYWISTE
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
W SWOJSKIEJ PRZESTRZENI
 

rozmawiać z panią Olgą o czym piszemy w tym 
wydaniu. 
Przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. 
Należy zwrócić uwagę na środkowe strony i de-
likatne, przerywane linie. To się dobrze składa. 
A  że jesień zachęca do wspomnień, w  tym 
numerze nasi felietoniści zabiorą Państwa 
w podróż w czasie.  Zaczniemy od czasów sta-
rożytności i hutniczych Starachowic. By potem 
powrócić do lat 90 - tych i powspominać gwiaz-
dy starachowickiego sportu. 
Mam świadomość, że słowo otulamy, jest w tym 
wydaniu naszego miesięcznika słowem nad-
używanym, ale zapewniam, że było to z naszej 
strony celowe i  zamierzone działanie.  Bo to 
takie jesienne otulenie.
 Przyjemnej lektury Państwu życzę. 
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Wszystkie inwestycje pro-
wadzone w   Oczyszczalni 
Ścieków są nie tylko ko-
nieczne, ale i  skuteczne 

– informuje Justyna Jankowicz techno-
log wody i ścieków.

 – Mają na celu dążyć do odprowadzanie 
ścieku oczyszczonego na najwyższym pozio-
mie  oraz prowadzą do samowystarczalności 
energetycznej i  ochrony zasobów natural-
nych co przynosi wymierne efekty ekono-
miczne i ekologiczne.
Poszukiwanie nowych ekologicznych źródeł 
energii w  obecnych czasach staje się wy-
zwaniem, którego realizacji podejmują się 
także spółki wodociągowe. Jak się bowiem 
okazuje, dzięki dostępnym rozwiązaniom, 
zamiast tylko zużywać energię do oczysz-
czania ścieków spływających z  aglomeracji, 
zakład jednocześnie może mieć oczyszczo-
ne ścieki oraz energię elektryczną i cieplną.  
Zużyta woda to nic innego jak ścieki trafiają-
ce do Instalacji Oczyszczania Ścieków  – in-
formuje Justyna Jankowicz technolog wody 
i ścieków. – Ze ścieku poddanego procesowi 
oczyszczania należy usunąć zanieczyszcze-
nia, czyli odpad. Często zapominamy o tym, 
że odpad poddany odpowiednim procesom 
przetwarzania może stać się źródłem energii 
elektrycznej i cieplnej, a więc produktem. Wy-
tworzenie energii własnej z odpadów pozwa-
la ograniczyć zużycie energii wytworzonej 
konwencjonalnymi metodami zużywającymi 

zasoby naturalne środowiska.

Potencjał energetyczny odpadów

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych przy 
ulicy Bocznej eksploatowana przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. generuje odpady, będące efektem za-
chodzących w  niej procesów technologicz-
nych. 
– Są to przede wszystkim skratki (odpad 
o kodzie 19 08 01) to głównie resztki spożyw-
cze i inne odpady organiczne takie jak papier, 
ligniny i pozostałości zabiegów higienicznych. 
Niestety znaczne gabaryty tych odpadów za-
trzymywany w najnowszym systemie krat źle 
świadczy o użytkownikach systemu kanaliza-
cji sanitarnej. Zawartość piaskownika (odpad 
o kodzie 19 08 02) stanowiące zawiesiny mi-
neralne (głównie piasek),który już w niedłu-
gim czasie przekwalifikujemy z  odpadu na 
produkt służący do budowy sieci wod-kan. 
Komunalne osady ściekowe  stanowiące 
mieszaninę zawiesiny organicznej dopły-
wającej ze ściekami do instalacji tzw. osad 
surowy i zawiesiny osadu czynnego po pro-
cesie fermentacji metanowej mezofilowej 
w ZKF i  to w tym procesie powstaje biogaz 
– o zawartości metanu blisko 60% z którego 
wytwarzamy energię elektryczną i  cieplną.  
Odwodniony w  wirówce staje się osadem 
ustabilizowanym o kodzie 19 08 05. Jest on 
obecnie wykorzystywany jako cenny nawóz 
przez okolicznych rolników.

Odpadów, których nie możemy przetwo-
rzyć we własnym zakresie przekazujemy  
zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu 
stosowne decyzje na dalsze ich gospodaro-
wanie zgodnie z wymogami ochrony środo-
wiska. 

Inwestycja przyszłości 

W  ramach rozwoju Instalacji Oczyszczalni 
Ścieków przy ulicy Bocznej 42 w Starachowi-
cach w roku 2021 zakończono modernizację 
części osadowo-biogazowej. Wybudowane 
w ramach inwestycji zamknięte komory fer-
mentacyjne (ZKF) i maszynownie umożliwia-
ją, jak informują pracownicy oczyszczalni, 
prowadzenie procesu fermentacji (metano-
wej mezofilowej) na bardzo wysokim pozio-
mie. Dodatkowo w  ramach wymienionego 
projektu zakupiono odbiorniki biogazu w po-
staci kotła wodnego i  agregatu kogenera-
cyjnego, które wytwarzają energię cieplną 
i elektryczną. 
– Przeprowadzona modernizacja i  prawi-
dłowa eksploatacja tak złożonego procesu 
jakim jest fermentacja metanowa mezofilo-
wa pozwoliła uzyskać ilość energii cieplnej 
z  odpadu na poziomie 100 % zapotrzebo-
wania na energię cieplną i około 50 % zapo-
trzebowania na energię elektryczną dla na-
szego zakładu – informuje Justyna Jankowicz 
technolog. – Co ma bardzo duże znaczenie 
ekonomiczne i ekologiczne. Praca w nowo-
czesnej instalacji 

PRĄD I CIEPŁO 
ODZYSKIWANE ZE ŚCIEKÓW 

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Starachowicach wykorzystując naj-
nowsze rozwiązania technologiczne w procesie oczyszczania ścieków pro-
dukuje i wykorzystuje na własne potrzeby, energię cieplną i elektryczną. 
Przetwarzając odpady dąży tym samym do Gospodarki Obiegu Zamknięte-
go – GOZ. Jest to w dzisiejszych czasach niezbędny wymóg
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SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Wkrótce Gmina Stara-
chowice ogłosi po-
stępowanie na opra-
cowanie koncepcji 
oraz dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla prze-
budowy i adaptacji wnętrz budynku 
oraz zagospodarowania otoczenia 
Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr 
Jana Piwnika „Ponurego” w  Stara-
chowicach. To właśnie w tym miej-
scu powstanie EKO-Szkoła. 

– Naszym celem jest stworzenie miej-
sca niebanalnego, które będzie zie-
lonym centrum północy miasta, z  in-
frastrukturą dostępną dla wszystkich 
mieszkańców – wyjaśnia Prezydent 
Miasta Marek Materek. – Dla naszych 
najmłodszych chcemy stworzyć́ moż-
liwość́ innowacyjnego i  ciekawego 
kształcenia, w  oparciu o  nowoczesną, 
przyjazną szkołę. 
Zadanie jest w  całości realizowane 
w ramach projektu „Kierunek Przyszłość 
– Starachowicki Program Rozwoju Lokal-
nego”, finansowanego z  Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 
(85%) oraz budżetu państwa (15%).

Uczniowie doradzili

Projekt ma szansę stać się wzorcowym 
przedsięwzięciem oświatowym nie tylko 
w  województwie świętokrzyskim. Budy-
nek i przestrzeń EKO-Szkoły będą ogólno-
dostępne dla mieszkańców jako miejsce 
spotkań i  wypoczynku, jak również po-
zwolą na realizację działań edukacyjnych 
i ekologicznych. 
Przed wakacjami w  siedzibie placówki 
odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczy-
cieli, a także spotkanie konsultacyjne dla 
społeczności lokalnej, podczas których 
wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoje 

oczekiwania i propozycje względem EKO-
-Szkoły. Wyniki tych spotkań posłużyły ar-
chitektom Urzędu Miejskiego do opraco-
wania wytycznych dla projektantów.

Nowoczesne, multimedialne sale

Projekt został podzielony na cztery 
części. Pierwsza dotyczy przebudowy po-
mieszczeń na poziomie parteru. Powsta-
ną tu dwie sale do nauki języków obcych 
z  systemem audiowizualnym. Nowością 
będzie także sala „Ziemia” z  wyposa-
żeniem do edukacji ekologicznej, która 
będzie połączona ze szkolnym laborato-

rium recyclingu. 
Całość uzupełnią: sala lekcyjna do nauki 
matematyki, „Laboratorium przyszło-
ści”, gdzie wykorzystane zostaną nowo-
czesne urządzenia multimedialne oraz 
pomieszczenia pod bibliotekę i  media-
tekę oraz sala dla społeczności lokalnej, 
posiadającą również funkcję sali multi-
medialnej do prowadzenia lekcji zdal-
nych.
Projekt przewiduje ponadto aranżację 
wnętrz korytarzy i jednej z sal z podzia-
łem na strefy, takie jak strefę małego 
podróżnika, zielone strefy relaksacyjne 
oraz strefę z wirtualną gazetką szkolną.

Będzie także „Małpi gaj”

Projektanci mają również przedstawić 
koncepcję zagospodarowania terenu 
wokół szkoły, obejmującą m.in. ogród 
sensoryczny i  ziołowy, ścieżkę korekcyj-
ną, ogródki fenologiczne, ogródki dla 
dzieci, strefę do prowadzenia zajęć ple-
nerowych (w  tym do nauki recyclingu), 
strefę ruchu  i  rozbudowę parkingu od 
strony ul. Glinianej.
Niezwykle interesująco zapowiada się 
zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego, czyli tzw. „Małpiego gaju” z  urzą-
dzeniami przeznaczonymi dla dzieci 
i młodzieży. W  tym miejscu zaplanowa-
no montaż m.in. zestawu równoważni, 
zestawu wspinaczkowo-skałkowego czy 
urządzeń sprawnościowo-ruchowych. 
Projekt zakłada również przebudowę 
infrastruktury sportowej na zewnątrz, 
w  tym m.in. przebudowę bieżni oraz 
remont boisk do koszykówki, siatkówki 
i kortu do tenisa ziemnego oraz remont 
placu zabaw. 
Po opracowaniu koncepcji i  dokumen-
tacji miasto przystąpi do realizacji tego 
unikatowego projektu. Jego zakończenie 
zaplanowano latem 2024 roku.

Starachowice rozpoczynają realizację projektu unikatowego na skalę ogólno-
polską. Dzięki pozyskanym funduszom norweskim powstanie tu EKO-Szkoła. 
O szczegółach przedsięwzięcia pisze Tomasz Porębski
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ROWEREM KU SZCZĘŚCIU

Starachowice stawiają na tu-
rystykę rowerową i realizację 
inwestycji służących zarówno 
amatorom, jak i  zawodow-
com. 

1670 metrów – tyle wynosiła długość dróg 
rowerowych na terenie Starachowic w  2017 
roku. Pięć lat temu siatka połączeń rowero-
wych w  grodzie nad Kamienną składała się 
z ponad 800-metrowego odcinka ścieżki przy 
Alei Jana Pawła II oraz liczącej ponad 700 
metrów trasy przy ulicy Staszica.
W  kolejnym roku miasto postanowiło jednak 
przełączyć rowerową przerzutkę na wyższy 
bieg i  przy włożeniu odpowiedniego wysiłku 
decyzyjnego oraz finansowego rozpoczęła się 
jazda na wyższym przełożeniu. Starachowickie 
trasy rowerowe nabrały prędkości, a efektem 
było wybudowanie w 2018 roku blisko 3 kilo-
metrów dróg rowerowych.

Ścieżek wciąż przybywa

Rowerowa mapa Starachowic wzbogaciła się 
o  kolejne lokalizacje sprzyjające rozkosznej 
i  bezpiecznej jeździe na „góralach” czy miej-
skich odmianach rowerów. Jednoślady wyje-
chały na trasy, ścieżki i drogi zlokalizowane na 
pasażu Pietrasińskiego czy Staffa, kolejnym 
odcinku Alei Jana Pawła II czy ulicy Batalionów 
Chłopskich. Dodatkowo przebudowano odci-
nek ścieżki przy Alei Jana Pawła II, nadając mu 
odpowiednią szerokość. Ścieżka biegnąca po 
starachowickim osiedlu Południe liczyła już 
sobie 1350 metrów. 
W  tym samym roku rowerowe Starachowice 
wzbogaciły się jeszcze o  400-metrowy odci-
nek na pasternikowej grobli, który idealnie 
wpisywał się w rodzinne przejażdżki połączo-
ne z obserwacją piękna przyrody. 

Odwiedzają nas kolarze z całej Polski

Starachowice od kilku lat zaczynają być koja-
rzone z kolarskimi imprezami ogólnopolskimi, 
które przyczyniają się do promocji walorów tu-

rystycznych miasta i powiatu. Kolejne edycje 
„Starachowickiej Strzały”, wyścigu „Europa 
Race” czy rywalizacji MTB zachęcają miłośni-
ków dwóch kółek do powrotu w nasze strony. 
– Na kolarskie imprezy sportowe warto sta-
wiać i wspierać je finansowo – uważa Prezy-
dent Miasta Starachowice Marek Materek – 
Są widowiskowe i atrakcyjne dla zawodników 
oraz kibiców, a  efekt promocyjny wynikający 
ze współorganizacji tych imprez jest niesamo-
wicie trwały. Gdy organizowaliśmy pierwszą 
edycję Starachowickiej Strzały, to przyjechali 
do nas kolarze z  całej Polski. Później wielo-
krotnie widywałem tych zawodników. Trasa 
wokół Starachowic tak im się spodobała, że 
postanowili do nas wrócić, nie sami. Wraca-
ją z  rodzinami. Spędzają tu mile swój wolny 
czas i aktywnie zwiedzają miasto oraz okolice. 
Wynajmują pokoje w  hotelach, zostawiają tu 
swoje pieniądze, ale przede wszystkim kolek-
cjonują wspomnienia. Efekt promocji osiąga 
więc zamierzony cel.

Przez rower do szczęścia

Organizacyjne sukcesy imprez kolarskich 
przekładają się na sukcesywny rozwój ścieżek 
rowerowych w mieście.  W 2020 roku miasto 
wybudowało więc kolejne dwie ścieżki rowe-
rowe. Do grona nowych tras dołączył ponad 
kilometrowy odcinek przy ulicy Krańcowej 
oraz 700-metrowa trasa prowadząca malow-
niczą, ale i  wymagającą nowym odcinkiem 
ulicy Moniuszki. W 2021 roku licznik długości 
rowerowych tras przekroczył granicę 8 kilo-
metrów. To jednak nie koniec rowerowych 
inwestycji w naszym mieście.

Bezpłatna komunikacja publiczna, dostęp do 
ścieżek rowerowych i  podejmowanie działań 
na rzecz rozwoju mobilności w mieście to naj-
lepsze sposoby na uzyskanie statusu „miasta 
szczęśliwego” przez Starachowice.
– Miasta, które stawiają na rower i komunika-
cję publiczną, uznawane są przez ich miesz-
kańców za miasta najszczęśliwsze do życia. 
Chcemy, aby poczucie zadowolenia staracho-

wiczan było jak najwyższe. Dlatego właśnie 
chcemy iść drogą tych miast. Wszystkie pro-
jekty związane z miejską mobilnością, komu-
nikacją publiczną czy ścieżkami rowerowymi 
służą właśnie osiągnięciu tego stanu. Wierzę, 
że nam się to uda – mówi Prezydent Miasta 
Starachowice Marek Materek.

Rowerem do pracy i szkoły

Projekt dotyczący rozwoju komunikacji pu-
blicznej zawiera w  sobie również działania 
związane z  przebudową i  modernizacją ulic 
Konstytucji 3 Maja czy fragmentu ulicy Party-
zantów.
– Podobnie było również w  przypadku ulicy 
Parkowej oraz Kilińskiego. W  tamtych miej-
scach powstał kontrapas rowerowy. Wszystko 
po to, aby jeszcze lepiej skomunikować ruch 
rowerzystów. Po drugie to zadanie realizowa-
liśmy po to, aby przy okazji uzyskać finansowe 
wsparcie na remont ulicy. Wszystkie nasze 
zadania służące poprawie komunikacji i bez-
pieczeństwa są spójne i  wpływają na rozwój 
miasta – podkreśla prezydent.

Realizacja projektu budowy ścieżek rowero-
wych wydaje się jednym z  najważniejszych 
projektów realizowanych przez gminę.
– Kończymy prace związane z  przebudową 
ulicy 1 Maja, gdzie powstaje ciąg rowerowy, 
oraz te związane z przebudową ulicy Kopalnia-
nej. Tam również powstaje ścieżka rowerowa. 
Już zmodernizowana została ścieżka wzdłuż 
ulicy Staszica, a wkrótce ruszamy z kolejnymi 
inwestycjami rowerowymi. Ścieżki powstaną 
przy ulicy Piłsudskiego, Na Szlakowisku, Szkol-
nej, Radomskiej, od Batalionów Chłopskich do 
ulicy Szkolnej, Kaczyńskiej czy Bankowej. Sta-
ramy się, aby dzięki temu projektowi jak naj-
więcej uczniów mogło bezpiecznie dojechać 
do swojej szkoły rowerem. Chcemy ten dojazd 
umożliwić również pracownikom starachowic-
kich firm. Każdy z mieszkańców będzie mógł 
dokonać wyboru pomiędzy rowerem a  bez-
płatną komunikacją publiczną – dodał prezy-
dent Materek.

O budowaniu infrastruktury rowerowej i przy okazji szczęśliwego miasta pisze 
Leszek Kowalski
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się go ogląda, rzeczywiście całe po-
mieszczenie pachnie drzewami i  per-
fumami, o  których cały czas słyszymy 
z  ekranu. Filmy Kolskiego są pełne 
oniryzmu, delikatnego, subtelnego na-
stroju wiejskiego. 
Ale Miłosz Bidziński wskazuje także 
mniej oczywiste tytuły. Ostatnio dobrze 
się czuł podczas oglądania filmu „Gdzie 
śpiewają raki”, który jest dramatem 

kryminalnym i  są-
dowym z  wątkiem 
r o m a n t y c z n y m , 
oraz latając ponad 
z i e m i ą n a 
„ T o p 

Gun: Maverick”, który dostarczył ideal-
nej mieszanki adrenaliny i sentymentu. 
Czy wiele innych osób pomyślałoby 
o odświeżonym klasyku z Tomem Cru-
ise’em jako historii otulającej ciepłym 
kocykiem pozytywnych emocji? Pewnie 
nie, dlatego Miłosz zauważa, że cała 
magia kina polega na tym, że możemy 
przebywać w  innym świecie niż na co 
dzień, więc jeśli akurat potrzebujemy 
trochę wrażeń, to film akcji zabierze 
nas do strefy komfortu.

W świecie fantasy

A  co z  osobami, które wolą sięgnąć 
po literaturę? Jakie gatunki czy typy 
książek możemy zaliczyć do komforto-
wych lektur, które podnoszą na duchu, 
poprawiają humor, napawają opty-
mizmem? Łukasz Kucharczyk, autor 
zbioru opowiadań fantastycznych pt. 
„Granty i  smoki”, absolwent Wydzia-
łu Nauk Humanistycznych Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w  Warszawie, podpowiada, że na 
pewno jest to szeroko rozumiana litera-
tura humorystyczna – Mam tu na myśli 
na przykład cykl humorystycznej fan-
tastyki Terry’ego Pratchetta, którego 
Świat Dysku jest krainą przepełnioną 
absurdem i  wysokiej klasy humorem, 
który z  pewnością pozwoli zapomnieć 
o szarym świecie tuż za oknem – mówi 
Łukasz Kucharczyk – Podobnie oddzia-
łuje na przykład kryminał Marty Kisiel 
pt. „Nagle trup”. Osobiście dla odprę-
żenia lubię także poczytać książki z ga-
tunku tzw. young adult, czyli fantasty-
kę młodzieżową, między innymi cykl 
o  „Felixie, Necie i  Nice” Rafała Kosika 
czy kultowego „Harry’ego Potte-
ra”.
Sama lektura wiąże się 
z  przyjemnymi rytuałami. 

Można umościć się 
w y g o d -

nie w  fotelu, puścić spokojną muzykę 
w tle i zaplanować czas tylko dla siebie. 
Czytanie wymaga skupienia, więc od-
padają rozpraszacze w  postaci tele-
fonu, do którego wielu z  nas zagląda 
podczas domowych seansów filmo-
wych. Pozostaje już tylko wybór odpo-
wiedniego tytułu. Łukasz obok wspo-
mnianego Pratchetta poleca także 
doskonałe groteski Stanisława Lema, 
szczególnie jego „Dzienniki gwiaz-
dowe”, które zawsze poprawiają mu 
humor. – Nie zawsze, co naturalne, 
musi to być literatura humorystyczna 
– dodaje Łukasz – samo odwiedzenie 
nieistniejącego świata jest już cenne. 
Ostatnio czytałem „Lwa i  stalkera 
z  grzywą” Magdaleny Świerczek-Gry-
boś, utwór opowiadający o  rzeczywi-
stości w  trakcie apokalipsy, ale jedno-
cześnie jest to też tekst bardzo ciepły, 
dający nadzieję. Serdecznie tę pozycję 
polecam.

Klasyka zawsze w cenie

Do jesiennego klimatu pasuje także kla-
syka literatury. Nieprzyjazna pogoda 
i  długie wieczory sprzyjają zostawa-
niu w  domu, dzięki czemu zyskujemy 
niejako dodatkowy czas na lektury 
być może od dawna pozostające na 
prywatnych listach „do przeczytania”. 
Przenosząc się razem z  bohaterami 
do XIX czy XX wieku, także lądujemy 
w innym świecie, być może nie wolnym 
od trosk i  kłopotów, ale jednak są to 
troski i kłopoty jakże odmienne od tych 
znanych nam na co dzień. Atmosfera 
kreowana w  powieściach Jane Austen, 
sióstr Bronte, Charlesa Dickensa czy 

Herberta George’a  Wellsa działa jak 
kokon skutecznie izolujący od nie-
przyjemnej strony jesieni.
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HISTORIE, KTÓRE OTULAJĄ 
O historiach filmowych i literackich, które poprawiają nastrój i rozlewają 
przyjemne ciepło na duszy, pisze Magdalena Pawłowska
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Jak to robią jesieniary i jesie-
niarze, że potrafią czerpać 
przyjemność z  kapryśnej 
aury ostatniego kwartału 
roku? Otóż jest to kwestia 

           odpowiedniego zagospoda-
rowania wolnego czasu i wspoma-
gania się właściwymi przyjemno-
ściami. 

Koc, sweter, pachnąca świeczka, her-
bata z  sokiem i  cytryną albo kakao 
z  piankami, jeśli akurat mamy ochotę 
na odrobinę luksusu. A do tego zanu-
rzenie się w  historii, która otula cie-
płem. 

Feel good movies

Jest taka kategoria filmów, które mogą 
przynależeć do różnych gatunków, 
zawierać różne motywy i  snuć różne 
opowieści, ale łączy je jedno – popra-
wiają nastrój. Funkcjonują pod wspól-
ną angielską nazwą „feel good movies”, 
chodzi więc o filmy, dzięki którym czu-
jemy się dobrze. Co sprawia, że właśnie 
tak działają na odbiorców? Czy istnieje 
uniwersalna recepta?
– Muszę przyznać, z mojego skromne-
go uczestniczenia w  filmie czy to jako 
widz, czy pracownik, że nie lubię kate-
goryzowania filmów – mówi Miłosz Bi-
dziński, producent filmowy i  telewizyj-
ny, absolwent Szkoły Filmowej 
w Łodzi – Z fil- m a m i 
j e s t j a k 

z  winem, te 
są dobre, które nam 

smakują. I to samo dotyczy tak 
zwanych feel good movies. Jeśli któryś 

sprawia, że czujemy się dobrze, gdy go 
oglądamy, to możemy zaklasy-

fikować go właśnie do 
tej kategorii, 

a l e 

nie będzie to oznaczało, że klasyfikacja 
ta jest uniwersalna i tak samo prawdzi-
wa dla innych widzów. Na odbiór danej 
produkcji wpływa wiele czynników, 
w tym subiektywnych, jak stan emocjo-
nalny danego dnia, nasz nastrój, prefe-
rencje. 

Humor i melancholia

Mimo wszystko można wskazać kilka 
elementów gwarantujących dobre sa-
mopoczucie po seansie: humor, lek-
kość, brak niepokojących zwrotów akcji 
oraz bohater lub bohaterka w  typie 
outsiderów w  poszukiwaniu prawdzi-
wej miłości, którzy muszą się wykazać 
i  walczyć z  niesprzyjającymi okolicz-
nościami, a  w  końcu odnajdują swoje 
miejsce w społeczności. Co ważne, nie 
może to być byle kinowy przeciętniak, 
bo dobrze ogląda się głównie dobre 
filmy.
Miłosz Bidziński przy tej okazji zwraca 
uwagę na „Green Book”, o  lekkim i ko-
mediowym zabarwieniu, który dostał 
Oscara za najlepszy film w  2019 roku 
– Miło, że znajduje się przestrzeń 
na nagradzanie właśnie takiego feel 
goodowego kina. Ciekawostką jest, że 
reżyserem tego filmu jest Peter Far-
relly, współtwórca z  bratem Bobbym 
komedii „Głupi i  Głupszy”, do której 
mam wielki sentyment. To też pokazuje 
nastroje twórców, bo humor może iść 
szeroko, tak samo jak nastrój widzów – 
opowiada Miłosz – Szczególnie jednak 
ruszają mnie produkcje, w  których 
humor miesza się z melancholią i tutaj 
świetnie wpisuje się mój ukochany 
twórca Charlie Chaplin. Przy jego fil-
mach można mieć uśmiech na twarzy 
i  wilgotne oko. Dobrymi przykładami 
są chociażby „Gorączka złota”, „Światła 
wielkiego miasta” czy „Światła rampy”. 
Filmy Chaplina są wciąż bardzo uniwer-

salne w  przekazywaniu pozytywnych 
emocji, trudno się im nie poddać. A tak 
bardziej współcześnie warto poznać 
kino brytyjskie, w ciekawy sposób po-
sługujące się sarkazmem czy czarnym 
humorem. Weźmy przykładowo Richar-
da Curtisa. Nie wyobrażam sobie świąt 
bez jego filmu „To właśnie miłość”, 
„Cztery wesela i  pogrzeb” to też kla-
syka. W  polskim kinie musiałbym wy-
mienić całą filmografię Jana Jakuba Kol-
skiego, ze szczególnym wskazaniem na 
„Jasminum” czyli film o zapachach. Gdy 
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multimedialną instalację, będącą studium 
organizacji przestrzennej i jej postrzegania. 
Zainteresowania członków grupy dotykają 
percepcji, mechanizmów wzrokowego po-
strzegania głębi, które to zrekonstruowano 
za pośrednictwem statycznych i dynamicz-
nych izometrii nakreślonych przy użyciu 
projekcji multimedialnej i rysunku kredą na 
ścianie. Obiekt dźwiękowy Macieja Zdano-
wicza powstał w wyniku montażu zdezelo-
wanych instrumentów dętych, tworzących 
skomplikowaną strukturę przestrzenną. 
Umieszczone w  nim  generatory szumu 
zbudowały wrażenie schizofonii, oderwania 
brzmienia od właściwego źródła, stając się 
metaforą środowiska akustycznego zdo-
minowanego przez hałas. Animacja Kata-
rzyny Łyszkowskiej ożywiła znajdujące się 
w budynku foyer sgrafitto. Jej autorka do-
konała dekonstrukcji antycznego motywu 
muz, przenosząc go w  aktualną sytuację 
społeczną, wywołaną licznymi konfliktami 
ideowymi, uderzającymi w godność, samo-
stanowienie kobiet, prawa mniejszości. Trzy 
obrazy wideo Katariny Balunovej to kadry, 
w których tle pojawiają się niechciane, za-

puszczone fragmenty architektury współ-
czesnej. Znajdująca się w centrum postać 
artystki, stojąco nieruchomo, lub wykonu-
jąca mechaniczne, powtarzalne sekwencje 
ruchów pyta o  kondycję psychofizyczną 
mieszkańca Europy Środkowo-Wschodniej, 
obarczonego dziedzictwem komunizmu. 
W projekcie zaprezentowano również Wa-

cława Szpakowskiego, artystę kluczowego 
dla sztuki XX w. Jego prosta, ale niezwykle 
głęboka koncepcja sztuki, zwierająca się 
w  geometrycznych rysunkach wykreślo-
nych jedną linią znacząco wyprzedziła nurt 
sztuki konkretnej, op-art, muzykę graficzną. 
Wynikające z  wnikliwej i  wielopoziomowej 
obserwacji studia artysty, sytuując się na 
granicy twórczej intuicji i naukowego docie-
kania stanowią zapis nie tylko widzianych, 
ale również słyszanych, odczuwanych przez 
niego fenomenów przyrody. W wyniku tego 
powstałe wzory objawiają piękno i mądrość 
wszechświata, jego stabilną postać.

Kończąc

Zrealizowana w połowie września rezyden-
cja artystyczna połączyła artystów w szcze-
gólnym momencie, zarówno ze względu na 
rozpoczynający się remont siedziby Parku 
Kultury, jak również zdarzenia jakie wstrzą-
snęły naszą rzeczywistością w  ostatnich 
latach. Czas ten przyczynił się do podjęcia 
refleksji nad jego istotą, nad tym co wniosła 
przeszłość, co niesie teraźniejszość i  jaka 

może być nadchodząca przyszłość. Podję-
te działania artystyczne stworzyły pewnego 
rodzaju klamrę dla tego miejsca o  blisko 
dziewięćdziesięcioletniej historii, ale wyzna-
czyły również początek, który daje 
nadzieję na lepsze jutro. 

Rezydencja artystyczna – pa-
tronat nad wydarzeniem sprawują: 
Narodowy Instytut Architektury 

i  Urbanistyki, Fundacja ZW, Ośrodek 
Sztuki Lescer, portal „Magazif.com”. 
Inicjatywa zapoczątkowała współpracę 
między Starachowicami, Parkiem Kul-
tury, a  współorganizatorem wydarze-
nia – Wydziałem Sztuki Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, w tym 
również Miastem Kielce. Kooperacja po-
czyniona została m.in. w  przedmiocie 
starań, o uzyskanie przez stolicę woje-
wództwa i koalicję miast regionu tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 

Maciej Zdanowicz  – polski arty-
sta intermedialny, teoretyk sztuki, 
doktor sztuki, wykładowca Wydzia-

łu Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Pracuje w obszarze 
nowych mediów, zwłaszcza obrazu cy-
frowego i dźwięku oraz grafiki projek-
towej. Jego dorobek obejmuje przede 
wszystkim graficzne interpretacje wy-
branych utworów muzycznych, pejzaży 

dźwiękowych, ale również publikacje 
naukowe i krytyczne z zakresu polskiej 
sztuki XX w., muzyki wizualnej i sztuki 

dźwięku, sztuki 
c y f r o w e j .
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Kurator projektu, Maciej Zda-
nowicz zaprosił dwunastu 
uznanych twórców, wśród 
nich: Katarinę Balunovą, 
Wojciecha Domagalskiego, 

Katarzynę Handzlik, Marię Kiesner, 
Krzysztofa Kulę, Katarzynę Łysz-
kowską, Aleksandra Olszewskiego, 
grupę not a Number (Alicję i Adama 
Panasewiczów), Katarzynę Zioło-
wicz.

Rezydenci, którzy we wrześniu odwiedzili 
starachowicki Park Kultury, przez tydzień 
opisywali sztuką wnętrze budynku. Budyn-
ku wyjątkowego. 

Nieoczywiste

Koncepcja budynku Parku Kultury powstała 
pod koniec lat 30 tych XX w., nawiązując do 
dominujących ówcześnie trendów. Prosta 
bryła gmachu skrywa perłę – przestronne 
foyer i klatkę schodową, których charakte-
rystycznymi elementami są boazerie, strop, 

posadzka zespolone reliefem, rysunkiem 
kwadratowych podziałów. Dominujące we 
wnętrzu socrealistyczne sgraffito dopełnia 
uroku całości.
Siedziba Parku Kultury stanowi element 
dziedzictwa, który pada często ofiarą nieod-
powiedzialnych modernizacji czy pochop-
nych wyburzeń. Fakt ten wynika z niewiedzy 
na temat jego wartości lub kłopotliwej hi-
storii konkretnych obiektów, związanej np. 
ulokowaniem w nich podczas wojen, oku-
pacji urzędów organów nadzoru i  opresji. 
W przypadku siedziby Parku Kultury mamy 
do czynienia z  koncepcją stworzoną tuż 
przed wybuchem II wojny światowej, a zre-
alizowaną dopiero po jej zakończeniu. 

Interwencje

Po tygodniu pracy artystów w  Staracho-
wicach powstało kilkanaście wyjątkowych 
prac , w tym instalacje. Te prace mogły po-
wstać tylko tam – w  Parku Kultury i  tylko 
wtedy – w pustych przestrzeniach tuż przed 
remontem. 

Modernizm niósł przekonanie, o  społecz-
nym zastosowaniu sztuki, sile ładu, harmo-
nii skutkującej wykształceniem ludzkości 
wyzbytej konfliktów. To utopijne założenie 
natychmiastowo zweryfikowały wojny. Pro-
jekt „Teorii ochronnych” Daryi Koltsovej jest 
dekonstrukcją przywołanej idei. Wykreślane 
przez nią w  oknach geometryczne wzory 
są nawiązaniem do praktyk zabezpiecza-
nia taśmą klejącą szyb przed osunięciem 
podczas rosyjskich ataków w  Ukrainie. 
Tym samym te piękne koronkowe struk-
tury objawiają ból i dramat zachodzący na 
naszych oczach. Cykl grafik Aleksandra Ol-
szewskiego stanowi formę medytacji nad 
geometryczną strukturą obrazu. Zamknię-

te w  kwadracie rozważania, wynikające 
z  wprowadzania przez artystę podziałów 
liniowych, skutkują kolejnymi rozwiązania-
mi tworzącymi serie. Kameralne, subtelne 
studia formy podszyte są smutkiem, lękiem 
wynikającym z  momentu ich powstania 
– pandemii niosącej cierpienie i  śmierć. 
Grupa artystyczna not a Number stworzyła 

PIĘKNO NIEOCZYWISTE 
O  wyjątkowym projekcie polskich, słowackich i  ukraińskich artystów wizual-
nych realizowanym w starachowickim Parku Kultury pisze kurator projektu, 
Maciej Zdanowicz

Prace autorstwa Marii Kiesner  Mapping Katariny Balunowej Instalacja autorstwa Macieja Zdanowicza. Uczestnicy rezydencji artystycznej wraz z gospodarzami, fot: rezydencja artystyczna
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S ztuka współczesna 
pełna jest paradoksów. 
Trudna do zdefiniowania, 
do uchwycenia w  rozpo-
znawalne dla wszystkich 

schematy. Może sprawiać wraże-
nie nieprzystępnej, szczególnie 
dla laików, którzy – tak jak ja – nie 
mogą posiłkować się akademicką 
wiedzą podczas spotkań z  insta-
lacjami, obrazami, rzeźbami.

Artystyczni goście

Ale co się dzieje, gdy „obcy” element 
artystyczny rozgaszcza się w swojskiej 
przestrzeni? Właśnie z  takim przy-
padkiem mieliśmy do czynienia przy 
okazji międzynarodowej rezydencji 
artystycznej w  opuszczonej siedzibie 
Parku Kultury. Jak podczas wernisażu 
zaznaczały wszystkie osoby zaangażo-
wane, był to wyjątkowy projekt. Grupa 
twórców z  Polski, Ukrainy i  Słowacji 
przyjechała do Starachowic, żeby wy-
korzystać przestrzeń obiektu, zanim 
prace rozpocznie ekipa remontowa. 
Niektórzy artyści nie opuszczali bu-
dynku i  spędzili tam kilka nocy, inni 
gościli przez chwilę, a  część przeka-
zała szczegółowe instrukcje do zre-
alizowania ich instalacji. Wszystko to 
dzięki spontanicznej współpracy Parku 
Kultury, władz miasta oraz Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach.

Z  efektami działań artystów inter-
medialnych, czyli łączących w  swoich 
pracach różne środki przekazu, miesz-
kańcy Starachowic mogli się zapoznać 
17 i 18 września podczas szeregu wy-

darzeń: autoprezentacji, wernisażu, 
oprowadzania kuratorskiego, warszta-
tów artystycznych oraz pleneru foto-
graficznego. Zapoznałam się z nimi i ja. 

Poczuć sztukę

Już zdążyłam zaznaczyć, że nie jestem 
ekspertką od sztuki współczesnej. Ro-
zumiem doskonale wszystkich, dla któ-
rych jest ona niezrozumiała. Co w  za-
sadzie jest zadziwiające, bo korzysta 
z  prostych środków, włącza elementy 
z  życia codziennego. Łatwo przez to 
ją wyśmiać, machnąć ręką i zauważyć, 
że „tak to dziecko by potrafiło”. Sama 
nie mam zbyt wielu doświadczeń ze 
sztuką współczesną, ale staram się być 
otwarta na jej propozycje. Wypracowa-
łam sobie nawet odpowiednie podej-
ście – już nie chcę jej zrozumieć i pojąć, 
co autor czy autorka mieli na myśli. 
Stawiam na odczucia, szukam emocji 
rodzących się we mnie, gdy patrzę na 
dane dzieło. Jeśli coś mnie poruszy, zy-
skuję cenne wrażenia, a jeśli nie, to po 
prostu przechodzę dalej.

Projekt przeprowadzony w  naszym 
Parku Kultury, o tytule „Doświadczanie 
nowoczesności. Między utopią a  an-
tyutopią”, wykreował idealne warunki 
do takich osobistych eksperymentów 
ze sztuką, która nie mieści się w stre-
fie komfortu. Mogłam wejść do dobrze 
mi znanego budynku, zwiedzać kory-
tarze i pokoje pozbawione powagi czy 
pewnej sztywności galerii lub muzeum 
i po prostu we własnym tempie odkry-
wać sztukę. I to dosłownie – w labiryn-
cie ogołoconych z mebli i dekoracji po-
mieszczeń tylko łatwe do przegapienia, 

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
W SWOJSKIEJ PRZESTRZENI

O projekcie polskich, słowackich i ukraińskich artystów wizualnych reali-
zowanym w starachowickim Parku Kultury pisze, zwiedzająca wystawę, 
Magdalena Pawłowska

fot.autorka

zegnij kartki wzdłóż przerywanej lini

niewielkie białe kartki z  nazwiskami 
twórców wskazywały miejsca zagospo-
darowane przez rezydentów.

Inspirująco zagubiona

Gubienie się w  zakamarkach siedziby 
Parku Kultury samo w  sobie działało 
inspirująco. Czy ten puchaty dywan 
w  wejściu do toalety jest częścią ar-
tystycznej instalacji, czy może zawsze 

tutaj leżał? Czy znajdę elementy przy-
gotowane przez rezydentów na drugim 
końcu ciemnego korytarza? Swoboda 
zwiedzania wystawy rozproszonej po 
całym budynku, bez żadnej instrukcji, 
niemal bez oznaczeń to okazja do wy-
zwolenia wyobraźni. Nagle znalazłam 
się w sytuacji, gdy realizacje artystycz-
ne były tak samo ciekawym obiektem 
do obejrzenia i  sfotografowania jak 
lustro w  łazience oznaczone do likwi-
dacji i  albo książka przypadkowo (?) 
zostawiona na parapecie okna. Do-
świadczanie sztuki stało się dla mnie 
doświadczeniem totalnym, obejmu-
jącym całą przestrzeń i  każdą chwilę 
w niej spędzoną. 

Przy czym „doświadczanie sztuki” 
może brzmieć w  tym kontekście zbyt 
górnolotnie. Dostępność obiektów 
artystycznych oraz często ich niemal 
organiczne wpisanie w  strukturę po-
mieszczeń sprawiały, że wywoływanym 
wrażeniom bliżej było do odkrywania 
ciekawych miejsc niż zwiedzania wy-
stawy w galerii. Arkadiusz Kania, grafik, 
fotograf i malarz, który towarzyszył mi 
w Parku Kultury, również zwrócił uwagę 
na przenikanie się elementów wystawy 
z  przestrzenią ją goszczącą – Rzadko 
kiedy sztuka tak agresywnie wchodzi 
w miejską placówkę jak podczas ostat-
niej wystawy w  Parku Kultury – mówi 
Arkadiusz Kania – Cały budynek był 
jednocześnie przestrzenią i częścią in-
stalacji. Dobrze znajome wnętrza, bez 
ludzi i  sprzętów, zaanektowane przez 
sztukę. To sprawiło, że wrażenia były 
mocniejsze, bardziej osobiste. Naj-
silniejsze emocje wzbudziła we mnie 
instalacja w sali tanecznej. Chyba dla-
tego, że dało się ją odbierać niemal 
każdym zmysłem.

Dostrzec i zrozumieć 

Nie ukrywam, że komentarz osoby 
z  wykształceniem artystycznym (Arek 
jest absolwentem Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu) i wysoką wrażli-
wością na sztukę, pomógł mi dostrzec 
i  lepiej zrozumieć elementy wystawy, 
na które sama nie zwróciłabym uwagi. 
Dlatego też podczas wernisażu sko-

rzystałam z  okazji i  porozmawiałam 
z  jedną z  rezydentek, Marią Keisner, 
absolwentką Wydziału Malarstwa 
w  Akademii Sztuk Pięknych w  War-
szawie. Artystka zajmuje się głównie 
modernizmem oraz architekturą i pej-
zażami miejskimi, które wybiera na bo-
haterów swoich prac. Wizyta w  stara-
chowickim Parku Kultury idealnie więc 
wpisała się w obszar jej artystycznych 
zainteresowań – Osobiście uważam to 
za bardzo fortunną sytuację, że ten 
modernistyczny budynek z  pięknym 
wnętrzem musiał poczekać trochę na 
remont – powiedziała Maria Keisner 
– Dzięki temu zachowało się jego ory-
ginalne wnętrze i  teraz możemy mieć 
nadzieję, że nie straci swojego uroku 
po planowanej renowacji.

Po wernisażu zwiedziłam wystawę jesz-
cze raz. Tym razem miałam nowy cel: 
spojrzeć na ten budynek i  jego prze-
strzeń z  innej perspektywy. Nie my-
ślałam przecież nigdy wcześniej o jego 
modernistycznym wnętrzu. Za czasów 
szkolnych tłoczyłam się z  resztą klas 
w foyer przed seansami  filmów histo-
rycznych czy adaptacjami lektur, nie 
zwracając uwagi na sufit, posadzkę 
czy płaskorzeźbę z  wizerunkami muz. 
W  ostatnich miesiącach, spiesząc na 
spotkania redakcji, mijałam ręcznie 
malowany na ścianie rozkład sali kino-
wej i ani razu nie przyszło mi do głowy, 
że to nasz lokalny zabytek. Natomiast 
prace Marii Keisner ukazujące budy-
nek w  minimalistycznym stylu, kasa 
biletowa przeobrażona za pomocą 
świateł i błyszczących złotych pasków 
czy zanimowane wspomniane przeze 
mnie wcześniej muzy wskazywały bez-
pośrednio piękno znanych elementów, 
jednocześnie dodając do nich nowe 
znaczenia.

Artyści biorący udział w projekcie pod-
kreślali wyjątkowość tej inicjatywy, 
także ze względu na rodzaj współpra-
cy z goszczącą ich instytucją, która po-
wierzyła im swoją przestrzeń z pełnym 
zaufaniem i  wolnością działania. Ale 
dla odbiorców ich sztuki doświadcze-
nia wyniesione z wystawy także mogły 
być wyzwalające – z estetycznych przy-
zwyczajeń oraz codziennego pędu.
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Międzynarodowe Dni 
Muzyki Organowej i  Ka-
meralnej już na stałe 
wpisały się w  jesienny 
kalendarz kulturalny 

Starachowic. W tym roku odbędzie się 
33 edycja tego wydarzenia, któremu 
patronuje Stefan Ratusiński – wybitny 
organista i nauczyciel pochodzący z na-
szego miasta. Rezerwujcie niedzielne 
wieczory.

W 2022 roku Park Kultury zaprasza na cztery 
różnorodne koncerty, z  których jeden odbę-
dzie się w Kinie Kotłownia na terenie Muzeum 
Przyrody i  Techniki w  Starachowicach, pozo-
stałe tradycyjnie w lokalnych świątyniach.

Inauguracja w Kinie Kotłownia

W  tym roku, wyjątkowo z  powodu remontu, 
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, ale i nowy 
sezon artystyczny zainaugurujemy nie w  sali 
widowiskowej Parku Kultury, a  w  gościnnych 
progach Kina Kotłownia Muzeum Przyrody 
i  Techniki. Rozpoczniemy koncertem Krzysz-
tofa Kiljańskiego i Witolda Cisło. „Prócz ciebie, 
nic” – to tytuł koncertu artysty ale i  jego wiel-
kiego hitu, który zaśpiewał w duecie z Kayah. 
Piosenka, która promowała debiutancką płytę 
Krzysztofa Kiljańskiego „In The Room” została 
nagrodzona „Fryderykiem”. Krzysztof został 
również laureatem na-
grody „Frydery-
ka” w  ka-
tegorii 
w o -

kalista roku 2005.
Artysta koncertuje w całej Polsce, w wielu kra-
jach Europy, występował także na Tajwanie. 
Współpracuje z kilkoma Big Bandami a w Sta-
rachowicach zagra z multiinstrumentalistą Wi-
toldem Cisło.
Koncert odbędzie się w sobotę 15 październi-
ka, początek o godz.18. Wstęp za zaproszenia-
mi i do wyczerpania wolnych miejsc.

Flet i harfa

Między innymi tych kojących instrumentów 
będziemy mogli posłuchać w niedzielę 23 paź-
dziernika w kościele pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych przy ul. Św. Barbary 1 w Stara-
chowicach. Zagra Trio Finesis z Pauliną Tkaczyk 
na czele. 
Paulina Tkaczyk to doktor sztuk muzycznych 
w  dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.
Absolwentka Akademii Muzycznej w  Krako-
wie oraz Hochschule für Musik we Freibur-
gu. Ukończyła również studia podyplomowe 
w  Hochschule für Musik und Theater w  Mo-
nachium. Studiowała także grę na flecie baro-
kowym Traverso. W 2002 roku założyła zespół 
„Cantica Sacra”, następnie „Musica Graziosa” 
oraz w  2008 roku „Finesis Trio”. Koncertuje 
jako klawesynistka, pianistka i flecistka w kraju 
i za granicą.

Lutnia i gitara

W kolejną niedzielę, 30 października w ko-
ściele pod wezwaniem Świętej 

Trójcy przy ul. Kościelnej 
starachowickiej pu-

bliczności zaprezentuje się Duet AbsoLutes.
Duet AbsoLutes to Maria Wilgos (lutnia baroko-
wa, gitara barokowa) oraz Klaudyna Żołnierek 
(lutnia barokowa, teorba). Artystki zaprezentu-
ją przede wszystkim utwory doby renesansu 
i baroku, w tym kompozycje włoskich mistrzów 
wczesnego baroku. Będą to utwory oryginal-
nie napisane na lutnie barokowe, ale też ich 
własne transkrypcje muzyki instrumentalnej na 
dwie lutnie oraz na gitarę barokową i  teorbę. 
AbsoLutes kształciły się jako duet pod okiem 
wybitnych pedagogów: Antona Biruli, Anny Ko-
walskiej oraz Rolfa Lislevanda.

Zaduszki jazzowe

Na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu, 
6 listopada w kościele pod wezwaniem Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Św. Jana 
Pawła II, koncert zaduszkowy. Wystąpi Luka 
Mazur Quartet z  inspirowanym lokalnym folk-
lorem koncertem „Impresje świętokrzyskie”.
Luka Mazur Quartet tworzą: Michael Jones 
(skrzypce, altówka oraz wszelkie inne „stru-
nowce”), Max Kowalski (kontrabas elektryczny),
Kuba Mazur (perkusja) oraz dowodzący cało-
ścią Łukasz Mazur (fortepian, instrumenty kla-
wiszowe).
Łukasz Mazur to wirtuoz instrumentów klawi-
szowych z  Kielc. „Impresje świętokrzyskie” to 
jego autorski projekt inspirowany
świętokrzyskim folklorem.
Wszystkie koncerty w starachowickich kościo-
łach rozpoczynają się o godzinie 19.00. Wstęp 
wolny. Kierownictwo artystyczne nad festiwa-
lem sprawują Tomasz Ceglarski i Piotr Kędzio-
ra.

KOJĄCE KONCERTY 
Krzysztof Kiljański z Witoldem Cisło, Trio Finesis z Pauliną Tkaczyk, duet AbsoLutes 
oraz Luka Mazur Quartet – w połowie października rozpoczynają się Międzynarodo-
we Dni Muzyki Organowej i Kameralnej.  
Ciepło zaprasza Agnieszka Lasek – Piwarska 
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Luka Mazur QuartetAbsolutes Finesis trio

O
T

U
L

E
N

IE

ODDECH PO UPAŁACH
Pejzaże z widokiem na Góry Świętokrzyskie, piórem maluje Robert Pióro

No i  stało się. Choć wszy-
scy wiedzieliśmy, że prę-
dzej czy później tak wła-
śnie będzie, to jednak 
jesień zaskoczyła nas jak 

zima drogowców. 

Wielu z  nas miało irracjonalną nadzieję, 
że może jednak w  tym roku będzie ina-
czej, ale nawet życzenia, by przyszła jak 
najpóźniej, w  tym roku okazały się ma-
rzeniem ściętej głowy. Od upałów prze-
szliśmy wprost do jesieni, bez okresu 
ochronnego. 

Ja lubię jesień

Dla wielu z  nas, gdy temperatura spada 
poniżej 20 stopni, to prawdziwy dramat. 
W  wolnych chwilach to już tylko kocyk 
i gorąca herbata. Ale to jeszcze nie pora na 
zapadanie w sen zimowy. Ja lubię jesień. 
Niezależnie od pogody. Choćby dlatego, 
że daje oddech po upalnym lecie. To nie 
tylko czas wielu wspaniałych owoców no 
i oczywiście grzybów, lecz także doskona-
ła pora do uprawiania turystyki w różnych 
formach, do czego Państwa namawiam. 
Mnie najbliższa jest ta najprostsza – 
piesza. Dla mnie jesień najpiękniejsza jest 
w górach. I nie muszą to być koniecznie 
te najwyższe, Tatry czy Bieszczady. Nasze 
Świętokrzyskie, choć mniejsze, też są pięk-
nie, a przy tym nieodległe.

Pięknych widoków nigdy dość

Wbrew modnym ostatnimi czasy tenden-
cjom do nieoczywistości, ja chciałbym pole-
cić Państwu to, co oczywiste. A oczywistym 
jest, że najpiękniejszy widok na Góry Świę-
tokrzyskie rozpościera się z wieży klasztor-
nej na Świętym Krzyżu. Kto jeszcze nie był, 
niech sam sprawdzi. Kto był, wie, że takich 
widoków nigdy dosyć. A  jesienne pejzaże 
są niezrównane. 
Równie oczywiste jest, że najpiękniejsze 
podejście na górę wiedzie Drogą Królew-
ską od strony Nowej Słupi, choć warto też 
skorzystać z  biegnącej równolegle ścieżki 
dydaktycznej. To, że byliście tam wielokrot-
nie, nie jest istotne, bo tak niby „oklepany” 
klasztor cały czas się zmienia. Warto na 
własne oczy zobaczyć, jak dzięki pracom 
konserwatorskim staje się coraz piękniej-
szy i poczuć niezwykły klimat tego miejsca. 
A o  to poza sezonem turystycznym najła-
twiej. Pragnącym ciszy i  spokoju i  widoku 
monumentalnych jodeł polecam podej-
ście od strony Trzcianki. O  innych możli-
wościach nie piszę. Wszak mamy internet. 
Ale konieczne pamiętajcie Państwo, że na 
każdym szlaku trzeba mieć bilet! W  przy-
padku braku punktu sprzedaży można go 
kupić właśnie online. 

Tu warto zajrzeć 

Warto też nabyć bilet do Muzeum Sta-

rożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego 
w  Nowej Słupii (koszt: 20zł, 12zł), choćby 
po to, aby przekonać się, jak ten z pozoru 
niezbyt atrakcyjny temat można ciekawie 
przedstawić. Ci, którzy pamiętają muzeum 
jako ostatni relikt słusznie minionej epoki, 
z pewnością będą pod wrażeniem. Oczywi-
ście pozytywnym.
W  drodze do Nowej Słupi lub powrotnej 
warto na chwilę wpaść do Grzegorzowic, 
malutkiej wioseczki w  dolinie rzeczki Do-
bruchny. Stanowi ona niezwykłą oprawę 
dla prawdziwej perełki, jaką jest kościółek 
z  romańskim prezbiterium w kształcie ro-
tundy wzniesionym w XIII wieki. Z pewno-
ścią nie pożałujecie decyzji.
Dla mniej wytrawnych turystów niema-
łą atrakcją może być wyprawa do Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej im. bp  Jana 
Chrapka prowadzonego przez Nadleśnic-
two Marcule, którego główną atrakcją 
jest arboretum (forma ogrodu botanicz-
nego). Tam na stosunkowo niewielkiej 
przestrzeni zgromadzono bardzo wiele 
gatunków roślin nie tylko z naszego kraju, 
w  tym te, które jak np. wrzosy, jesienią 
wyglądają najpiękniej. Dla najmłodszych 
dużą atrakcją będzie zapewne zwierzy-
niec, w  którym z  bliska oglądać można 
zwierzęta naszych lasów. Z  Marcul już 
blisko do Iłży, itd. A po powrocie... czemu 
nie, może być kocyk i  gorąca herbata. 
I  pamiętajmy, że każdy kolejny dzień je-
sieni przybliża nas do wiosny.
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lub piosenkarza. 
Moje spotkanie z  młodzieżą trwało 
ponad dwie godziny, myślę, że nie uda mi 
się w dwóch słowach zawrzeć wszystkich 
tematów, które poruszaliśmy na spotka-
niu. Mówiłam o blaskach i cieniach nasze-
go zawodu. O  tym, co sprawia, że jedni 
dochodzą do szczytu kariery i zdobywają 
uznanie widzów, a inni choć równie uta-
lentowani siedzą wciąż na „ławce rezer-
wowych”. Z całą pewnością nie ma jednej 
recepty na sukces. W moim przekonaniu 
należy zainwestować w  naukę i  rozwój 
warsztatu aktorskiego (dla aktorów) lub 
warsztatu wokalnego (dla wokalistów). 
Bez tego przepychanie się w świecie ar-
tystycznym może skończyć się fiaskiem.
Media społecznościowe są dziś przepeł-
nione filmikami młodych ludzi, którzy 
próbują zaistnieć, licząc na szczęście 
i  przyzwolenie słuchaczy. Jednym się 
udaje, a  innym nie. Internet wrze od 
żądnych szybkiego sukcesu niedoświad-
czonych artystów, ale większość z  nich 
naraża się na śmieszność i  hejt. Pro-
ponuję więc zacząć od podstaw. Mając 
przygotowanie zawodowe, łatwiej zrozu-
miemy zasady działania świata artystycz-
nego i nauczymy się, jak w nim przetrwać 
i osiągać sukces. 

Mówiła Pani: „Kiedy byłam jeszcze 
bardzo małą dziewczynką, marzy-
łam o  tym, żeby zostać artystką 
i  te marzenia zwyczajnie mi się 
spełniły”. Jak to się robi, żeby ma-
rzenia tak zwyczajnie się spełniły?

Pozytywne nastawienie do wszystkiego, 
co nam ofiarowuje los, pewność, że to 
co przychodzi, jest najlepszą drogą, by 
osiągnąć wymarzony cel i  czystość in-
tencji. To chyba podstawa. Dzieci marzą, 
nie kalkulując zysków i strat. Nie wiedzą, 
ile trudu i  wysiłku trzeba ponieść, żeby 
marzenia się spełniły. Dzieci zwyczajnie 
otwierają swoją wyobraźnię i  w  swoich 
myślach są już u  celu. Wtedy zaczyna 
działać fizyka kwantowa i…marzenia się 
spełniają. 

Aktorka filmowa, dubbingowa, te-
atralna, wokalistka, autorka tek-
stów… realizuje się Pani na wielu 
płaszczyznach. A co jest najbliższe 
Pani duszy?

Nie mam na swojej liście faworytów. Gdy 
jestem na scenie teatralnej, zakładam 
kostium, zmieniam się w  postać, którą 
gram i swoją pracę wykonuję z najwięk-
szym zaangażowaniem. Wtedy czuję, że 
teatr jest całym moim światem. 
Ale gdy staję na scenie estradowej, zaczy-
nam śpiewać swój koncert, wiem, że bez 
muzyki i moich piosenek mój świat byłby 
bardzo ubogi. Podobnie jest z pracą na 
planie filmowym czy w  dubbingu. Na 
szczęście, jestem swoim sterem i żegla-
rzem. To ja decyduję, jakie artystyczne 
kroki podejmuję na swojej drodze. Może 
dlatego mam odwagę sięgać coraz dalej 
i dalej.

Prywatnie jest Pani fanką kotów.

Uwielbiam koty i  odkąd pamiętam 
w moim domu zawsze był jakiś futrzak. 
Mam warunki, by dać spokojną i  bez-
pieczną przystań zwierzakom, ale pies 
byłby ogromnym kłopotem z  racji czę-
stych moich podróży zawodowych po 
kraju. Oczywistym wyborem stały się 
więc koty, które wymagają jedynie po-
rannego napełnienia misek i  wyczysz-
czenia kuwety, a resztę dnia spędzają już 
głównie śpiąc lub bawiąc się. Obecnie 
od blisko 13 lat razem ze mną mieszkają 
Tosia i Stefan. Miło jest wtulić się w mię-
ciutkie mruczące futerko kota po ciężkim 
dniu. Traktuję to jak najlepsze SPA dla 
zmysłów. 

Gdzie aktualnie można Panią obej-
rzeć lub posłuchać koncertów 
w Pani wykonaniu?

Najczęściej można mnie zobaczyć 
w  spektaklach na deskach warszaw-
skich teatrów. Ale zdarza się, że gramy je 
również w Polsce. Gram tez sporo kon-
certów. Od roku koncertuję z  nowym 
programem „Piosenka dobra na wszyst-
ko” – w towarzystwie znakomitych mu-
zyków jazzowych. To przepiękny kon-
cert z polskimi piosenkami z lat 60. i 70. 
i serdecznie go polecam. 
Tym, którym nie udało się dotrzeć na 
mój koncert w  Starachowicach, pole-
cam zajrzeć na moją stronę internetową 
www.olgabonczyk.pl. Tam w  zakładce 
„kalendarium” można podejrzeć, gdzie 
się obecnie znajduję lub jakie mam 
najbliższe plany. 
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Olga Bończyk to artyst-
ka wielu talentów. 
Aktorka teatralna, fil-
mowa i  dubbingowa, 
wokalistka. Staracho-

wicka publiczność mogła obejrzeć 
występ Olgi Bończyk podczas XII 
Nocy Teatralnych, na których za-
prezentowała „Piosenki z  klasą”.  

Jako aktorka Olga Bończyk znana jest 
publiczności telewizyjnej z  seriali „Na 
dobre i na złe”, „Barwy Szczęścia” i  „Le-
śniczówka”. Artystka występuje w  wielu 
spektaklach wystawianych na deskach 
teatralnych, m.in. „O  co biega?”, „Abo-
nament na szczęście” czy „Atrakcyjna 
wdowa”.
Od wielu lat Olga Bończyk wspólnie z naj-
lepszymi polskimi muzykami jazzowymi 
koncertuje z  recitalami, które cieszą się 

uznaniem słuchaczy. Sukcesem na rynku 
muzycznym okazała się płyta artystki 
z  piosenkami Kaliny Jędrusik pt. „Listy 
z  daleka”, nagrana z  Polską Orkiestrą 
Radiową. Na przełomie 2016/2017 roku 
Olga Bończyk świętowała 30-lecie pracy 
zawodowej i z tej okazji zagrała z udzia-
łem przyjaciół koncerty jubileuszowe 
w całej Polsce. 
Podczas spotkania ze starachowicką 
publicznością w  klimatycznym Muzeum 
Przyrody i Techniki Olga Bończyk zaśpie-
wała „Piosenki z  klasą”. Piękne, ponad-
czasowe utwory z repertuaru m.in. Ireny 
Jarockiej, Ireny Santor, Wojciecha Młynar-
skiego. Natomiast w sobotnie przedpołu-
dnie aktorka spotkała się z uczestnikami 
warsztatów artystycznych organizowa-
nych w  Parku Kultury. Organizatorem 
imprezy było Stowarzyszenie Promocji 
Talentów w partnerstwie z Parkiem Kul-

tury, Muzeum Przyrody i  Techniki oraz 
Zespołem Szkół Zawodowych nr 1. 

Czy to Pani pierwsza wizyta w Sta-
rachowicach?

Nie mam pewności, ale wydaje mi się, 
że byłam w  Starachowicach po raz 
pierwszy. Po tak miłym spotkaniu z pu-
blicznością mam nadzieję jednak, że nie 
ostatni.

Poprowadziła Pani w  Parku Kultu-
ry warsztaty aktorskie, dzieląc się 
z  młodymi ludźmi m.in. tajnikami 
dotyczącymi kunsztu aktorskiego. 
Poproszę o  kilka cennych wskazó-
wek także dla naszych czytelni-
ków, którzy nie mogli dotrzeć na 
warsztaty, a  planują swoją przy-
szłość związać z  zawodem aktora 

OLGA BOŃCZYK
ARTYSTKA Z KLASĄ

O blaskach i cieniach zawodu aktora oraz o tym, co zrobić, by nie siedzieć 
na „ławce rezerwowych”, z goszczącą w Starachowicach aktorką i piosen-
karką Olgą Bończyk rozmawia Iwona Tamiołło

fo
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Olga Bończyk podczas XII Nocy Teatralnych w Starachowicach
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Warsztaty archeologiczne Żelazne Korzenie. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach fot. Wojciech Habdas

fot. unsplash
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Kim byli pierwsi hutnicy?

Tytuł dzisiejszego przystanku, to również 
nazwa warsztatów archeologicznych, jakie           
od kilkunastu lat realizuje Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach wspólnie             ze 
Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa 
Przemysłowego oraz Powiatem Starachowic-
kim. To wydarzenie przybliżające odbiorcom, 
szczególnie młodym, życie codzienne miesz-
kańców naszych terenów w  okresie starożyt-
ności, czasach największej potęgi Imperium 
Rzymskiego. Tereny dzisiejszej Polski zamiesz-
kiwały wówczas ludy tzw. kultury przeworskiej, 
którzy jako pierwsi opanowali sekret produkcji 
żelaza. Do dzisiaj naukowcy toczą spory czy 
ludzie ci nauczyli się tego od Celtów, czy może 
raczej wykradli im tą „tajemną” wiedzę? Cel-
towie, którzy reprezentowali bardzo wysoką 
kulturę materialną, nie osiedlali się zasadniczo 
na ziemiach polskich. Ich niewielkie skupiska 
znane są z  terenu Dolnego Śląska, ale rów-
nież Małopolski. Szczególnie tam, w okolicach 
słynnego później Tyńca osady celtyckie mogły 
stykać się z  osadami przeworskimi. Wśród 
archeologów postała nawet nazwa „grupa 
tyniecka”, oznaczająca takie „mieszane” osad-

nictwo. Być może tam, pod dzisiejszym Krako-
wem ludzie kultury przeworskiej nauczyli się 
od Celtów wielu bardzo cennych umiejętności. 
Tak czy inaczej wiedza ta musiała zostać przeję-
ta przez ich pobratymców mieszkających nieco 
na północ od Tyńca i Krakowa. Ludność kultu-
ry przeworskiej, zamieszkiwała ziemie polskie 
od końca III w przed Chrystusem do połowy V 
wieku po Chrystusie, zatem przez ponad 600 
lat. Zdobyte umiejętności stopniowo rozprze-
strzeniały się na cały zajęty przez nich obszar. 
Nie dotyczyło to jedynie hutnictwa, ale także 
zwyczajów (np. sposobów chowania zmarłych) 
czy form wykonywanych przedmiotów. Oni 
też z czasem rozprzestrzenili na nasze ziemie 
technikę produkcji naczyń na kole garncar-
skim, czego również najprawdopodobniej na-
uczyli się od Celtów. 

Starożytna huta

Świętokrzyskie Starożytne Zagłębie Metalu-
rgiczne jest fenomenem na skalę europej-
ską.     To największy kompleks produkcji 
żelaza w  Europie barbarzyńskiej, czyli tej 
znajdującej się poza granicami Imperium 
Rzymskiego. Wystarczy sobie wyobrazić, że 

na południowych stokach Gór Świętokrzy-
skich pracowało blisko milion pieców zwa-
nych popularnie dymarkami. Rzecz jasna nie 
jednocześnie, a w całym okresie istnienia za-
głębia. Archeolodzy są zdania, że największa 
intensywność produkcji przypada na II wiek, 
kiedy miała ona charakter masowy. Warun-
kiem powodzenia takiego przedsięwzięcia 
była doskonała organizacja produkcji oraz 
jej zaplecza. Naukowcy wskazują, że staro-
żytny region hutniczy w Górach Świętokrzy-
skich dzielił się na trzy strefy: produkcyjną, 
osadniczo-produkcyjną i  osadniczą. Pierw-
sza położona na żyznych glebach lessowych 
Wyżyny Sandomierskiej była zapleczem rol-
niczym, dostarczającym produkty spożyw-
cze dla hutników, jak też nowych pracowni-
ków. Druga miała charakter mieszany, gdzie 
występowały osady, a w ich pobliżu niewiel-
kie piecowiska. Wreszcie trzecia, to jakby 
zakład produkcyjny, gdzie starożytni hutnicy 
przebywali w  okresach pracy, mieszkając 
w  prowizorycznych siedzibach, a  na zimę 
powracający do swoich osad mieszkalnych. 
Północną granicę tak ukształtowanego za-
głębia hutniczego w  starożytności wyzna-
czała rzeka Kamienna.

ŻELAZNE KORZENIE
CZYLI PIERWSZY ROZDZIAŁ 
STARACHOWIC 

Codzienne życie mieszkańców naszych terenów w okresie starożytności, cza-
sach największej potęgi Imperium Rzymskiego opisuje Paweł Kołodziejski

fot. unsplash

R
O

ZM
O

W
Y 

Z 
P

O
P

R
ZE

D
N

IE
G

O
 W

IE
K

U

P ołowa lat 90., piłkarze 4-ligo-
wego Staru wygrywają mecz 
za meczem, ale w  tamtym 
czasie oczy starachowickie-
go fana sportu zwrócone 

były w  inną stronę. Do hali sporto-
wej przy ulicy Szkolnej, gdzie mecze 
koszykówki rozgrywały nasze dziew-
czyny. Nazwa drużyny się zmieniała, 
był Star, potem Fundacja Star, ale 
jedno nie ulegało wątpliwości – nasze 
koszykarki grały w ekstraklasie.

Miałem przyjemność im towarzyszyć, 
pisząc relacje ze spotkań do kieleckiego 
„Słowa Ludu” oraz komentując mecze dla 
starachowickiej telewizji. Z  wielkim senty-
mentem wspominam ten czas, bo jeździłem 
także, nieraz w  jednym autokarze z naszy-
mi dziewczynami, na mecze wyjazdowe: 
Bobrek-Bytom, Łódź, Toruń, Pabianice, Bia-
łystok, Poznań, Wołomin, Warszawa. 
Do dziś pamiętam niemal cały skład Staru, 
który zmieniał się z sezonu na sezon. Ikona 
starachowickiej koszykówki rozgrywająca 
Lidia Żłobecka, świetnie trafiająca za trzy 
punkty Barbara Zajączkowska. Potem przy-

szła z  Korony Kraków rewelacyjna Edyta 
Łapka. Były też Ania Kędzior, Ewa Lisow-
ska, Ewa Szczecińska, Agnieszka Pocheć. 
Zaczęły do nas przyjeżdżać zawodniczki 
zza wschodniej granicy. Była Kramarowa, 
ale przede wszystkim mistrzyni gry pod 
koszem, niezwykle skuteczna Natasza Tka-
czuk. No i trener – Marian Zając.

Co nowego w Starze?

Wyciągam teraz ze swojego domowego ar-
chiwum kilka pożółkłych kartek… Co nowego 
w  Starze? – pytałem w  sierpniu 1995 roku. 
Wtedy podpisano umowę pomiędzy klubem 
a Fundacją na Rzecz Wspierania Piłki Koszy-
kowej w  Starachowicach. Prezesem Auto-
nomicznej Sekcji Koszykówki Kobiet Funda-
cja Stara Starachowice (ależ piękna nazwa) 
został Janusz Słoka. Niestety, sytuacja finan-
sowa nie była zadowalająca. Trwały poszu-
kiwania inwestora. W  zespole nie było już 
wtedy Łapki, która przeniosła się do Polonii 
Warszawa ani Małgorzaty Jackowskiej (też 
świetna rozgrywająca). – Trenują natomiast 
Lidia Głuchowska z lubelskiego Startu i Anna 
Załęska z Huraganu Wołomin – informowa-

łem.
W październiku tego samego roku Star prze-
grał u  siebie ze Stilonem Gorzów 63:80. 
Spodziewałem się innej gry – mówił na po-
meczowej konferencji prasowej trener – Za-
jączkowska wyłączyła się z gry sama. Taka to 
już jest zawodniczka, że jak nie wyjdą jej dwa 
pierwsze zagrania, spala się psychicznie. 
Odnosiłem wrażenie, że na parkiecie biega 
pięć niemych zawodniczek o zerowej odpo-
wiedzialności – grzmiał trener, który zresztą 
mieszkał niedaleko mnie na Orłowie. Ale były 
i piękne zwycięstwa. Jak w lutym następnego 
roku, gdy do hali przy Szkolnej przyjechała 
Polonia Warszawa. Star wygrał z  odwiecz-
nym rywalem po dogrywce 73:71. Co cieka-
we do meczu mogło w ogólne nie dojść, bo 
warszawianki wskutek awarii trzech (!) auto-
karów dotarły do Starachowic czterema tak-
sówkami na kwadrans przed meczem. W Po-
lonii grały wówczas wspomniana już Łapka 
i  reprezentantka kraju Katarzyna Dulnik. 
Zwycięstwo było więc nad wyraz cenne.
Oj, piękne to były czasy dla starachowickiej 
koszykówki. Ciekawe co słychać u  ówcze-
snych bohaterek parkietu? Jak potoczyły się 
dalsze kariery? Co robią dziś? 

IKONY STARACHOWICKIEJ 
KOSZYKÓWKI 

To był emocjonujący czas i okres świetności starachowickiego sportu. W sen-
tymentalną podróż do połowy lat 90. zabiera nas Grzegorz Sajór
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Inwestycje realizowane przez spółkę
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rodzinnych oraz przedsiębiorcy zmienia-
jący dotychczasowe systemy ogrzewania. 
Wykonano przyłącza cieplne do będącego 
w trakcie budowy budynku przy ul. Kościel-
nej i  do dwóch hal magazynowych przy ul. 
Batalionów Chłopskich. W  roku 2020 roku 
wykonano sieć cieplną wysokoparametrową 
wraz z przyłączami do nowo wybudowanych 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
przyłącze cieplne do budynku Centrum Me-
dycznego Visus. Także budynek powstający 
przy ul. Oświatowej będzie zaopatrywany 
w ciepło dostarczane przez ZEC. 
W  2021 roku wykonano przyłącze cieplne 
wysokoparametrowe do budynku Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad 
przy ul. Ostrowieckiej. W  tym samym roku 
przebudowano również przyłącze do bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Pileckiego.
W  2022 roku wykonano przyłącze cieplne 
do budynku usługowego przy ul. Czerwone-
go Krzyża, do budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Granicznej 3. W trakcie 
realizacji jest budowa przyłącza cieplnego 
wysokoparametrowego do budynku Domu 
Nauczyciela przy ul. Partyzantów oraz do 
budynku „Pałacyku” przy ul. Konstytucji 3 
Maja. 

Plany na kolejne lata

Jak informują władze starachowickiej spółki 
ciepłowniczej, także rok 2023 będzie dyna-
miczny pod względem planowanych przed-
sięwzięć inwestycyjnych. 
Do grona odbiorców ciepła systemowego 
dołączą mieszkańcy budynku wielorodzin-
nego powstającego u  zbiegu al. Św. Jana 
Pawła II i ul. Żytniej. 
Ponadto przygotowywana jest dokumenta-
cja projektowa likwidacji węzła grupowego 
przy ul. Lipowej 46i, na rzecz indywidual-
nych węzłów cieplnych wraz ze zmianą spo-
sobu zasilania z  sieci niskoparametrowej 
na wysokoparametrową. Inwestycja będzie 
realizowana przez Zakład Energetyki Ciepl-
nej w porozumieniu ze Starachowicką Spół-
dzielnią Mieszkaniową i  obejmować będzie 
4 etapy:
– etap 1 (wykonanie w 2023 roku) budynki: 
Majówka 27, 8 Maja 24, 8 Maja 22 
– etap 2 (wykonanie w 2024 roku) budynki: 8 
Maja 20, 8 Maja 18, Lipowa 29 
– etap 3 (wykonanie w 2025 roku) budynki: 

Lipowa 44, 8 Maja 14 
– etap 4 (wykonanie w 2026 roku) budynki: 8 
Maja 12, 8 Maja 10, 8 Maja 8, 8 Maja 6. 

Dodatkowo w  2023 roku ZEC zaplanował 
wykonanie przyłącza cieplnego wysokopa-
rametrowego do budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz hal magazynowych przy 
ul. Radomskiej.
– Dostajemy coraz więcej zapytań o  przy-
łączenie odbiorców indywidualnych na 
terenie naszego miasta, jak również od in-
westorów budujących nowe budynki mie-
szalne wielorodzinne. Kolejny ze staracho-
wickich przedsiębiorców zwrócił się do nas 
z  wnioskiem o  podłączenie do sieci dwóch 
hal produkcyjnych – mówi prezes Marcin 
Pocheć – Następną dużą inwestycją, którą 
w tej chwili zaczynamy, jest budowa sieci od 
ul. Ostrowieckiej do ul. Składowej, do której 
podłączeni zostaną kolejni przedsiębiorcy 
oraz Urząd Skarbowy. 

Oprócz przebudowy sieci niskoparametro-
wych na wysokoparametrowe oraz budowy 
nowych sieci i przyłączy ciepłownicy na bie-
żąco wykonują prace remontowo-konser-
wacyjne oraz modernizacyjne. 
– Obecna sytuacja i kryzys na rynku energe-
tycznym to moment refleksji dla tych użyt-
kowników, którzy postawili wcześniej na gaz 
i  inne źródła ciepła. Wiadomo było od lat, 
że gaz jest paliwem przejściowym, zresz-
tą takie też było stanowisko Komisji Euro-
pejskiej – informuje prezes Zarządu ZEC 
Marcin Pocheć – Nikt z nas nie przewidział 
tak drastycznego wzrostu cen gazu. W ZEC 
bardzo dbaliśmy o  to, aby mieć konkretne 
umowy na dostawy węgla. Od kilku lat jeste-
śmy związani umowami z Polską Grupą Gór-
niczą, dzięki czemu mamy pełne magazyny 
węgla, bardzo dobrej jakości, na cały okres 
zimowy.

Kolejnym istotnym działaniem podejmo-
wanym przez naszą spółkę jest budowa 
Instalacji Odzysku Energii, do czego przygo-
towujemy się od roku 2016. Ta inwestycja 
spowoduje, że ceny energii w  Starachowi-
cach będą jeszcze bardziej konkurencyjne. 
Ponadto będziemy uniezależnieni od węgla 
w 40-50%, bo taka ilość energii będzie pro-
dukowana z RDF. Dodajmy, że RDF to paliwo 
z odpadów, którego nie trzeba produkować, 
bo obecnie jego nadwyżka w  kraju wynosi 
około 3 mln ton rocznie.

INWESTYCJE, KTÓRE 
POZWALAJĄ OSZCZĘDZAĆ 
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artykuł sponsorowany

Nowoczesne systemy dystrybucji ciepła pozwalają na sprawne i inteligentne za-
rządzanie energią, która trafia do starachowickich firm i mieszkań. Zakład Energe-
tyki Cieplnej od kilku lat systematycznie modernizuje i rozbudowuje sieci, zmniej-
szając nie tylko ich awaryjność, ale przede wszystkim dostosowując do realnych 
potrzeb mieszkańców, o czym pisze Iwona Tamiołło

P olska jest jednym z  lide-
rów na rynku europejskim 
pod względem liczby gospo-
darstw domowych korzysta-
jących z ciepła systemowego, 

czyli wytwarzanego w  przedsiębior-
stwach ciepłowniczych. 

Dostępne aktualnie technologie, materiały 
i urządzenia pozwalają dystrybutorom ciepła 
na coraz lepsze i efektywniejsze zarządzanie 
przekazywaną energią, co znajduje swoje 
odbicie w portfelach odbiorców ciepła. Taką 
politykę działania stosuje również staracho-
wicki Zakład Energetyki Cieplnej. Spółka, jak 
informuje jej prezes Marcin Pocheć, co roku 
wykonuje kilkumilionowe inwestycje, sukce-
sywnie wymieniając przestarzałe instalacje 
i  systemy, które zastępuje nowoczesnymi 
węzłami cieplnymi. 

Nowoczesne ciepłociągi zamiast 
30-letnich sieci

Starachowicka spółka ciepłownicza, dbając 
o  bezpieczeństwo i  niezawodność dostaw 
ciepła, sukcesywnie likwiduje węzły grupowe 
na rzecz indywidualnych węzłów cieplnych, 
zmieniając przy tym sposób zasilania z sieci 
niskoparametrowej na wysokoparametrową. 
Co to oznacza dla odbiorców ciepła? 
– Sieci ciepłownicze zlokalizowane na terenie 
miasta liczą ponad 30 lat. Są to wykonywa-
ne starymi metodami sieci kanałowe, mocno 
wyeksploatowane, o  dużej awaryjności, co 
niestety wiąże się z dużymi stratami podczas 
przesyłu. To z kolei przekuwa się na koszty, 
które ponoszą odbiorcy ciepła – wyjaśnia 
prezes Zarządu ZEC Marcin Pocheć. – Mo-
dernizacja tych instalacji nie jest możliwa, 

bo są to sieci stare i wyeksploatowane. Dla-
tego wymieniamy je na nowe, preizolowane, 
czyli takie, gdzie straty są znacznie mniejsze, 
i przechodzimy na zasilanie wysokoparame-
trowe, na węzły indywidualne. Po drugie likwi-
dujemy węzły grupowe, co wiąże się z dużymi 
nakładami finansowymi, ponieważ likwidacja 
każdego z  tych węzłów i doprowadzenie do 
jednego osiedla sieci wysokoparametrowej 
to koszt liczony w milionach złotych. W związ-
ku z  tym robimy to etapami. Tak zrobiliśmy 
przy ulicy Górnej, gdzie prace podzielono na 
trzy etapy. Obecnie przygotowujemy się do 
likwidacji węzła grupowego przy ul. Lipowej, 
który także obsługuje ul. 8 Maja. 
Wymiana węzła grupowego przy ul. Górnej 
na rzecz indywidualnych węzłów cieplnych 
trwała 3 lata i kosztowała ponad milion zło-
tych. 
– Inwestycja polega na tym, że czynnik grzew-
czy poprzez węzeł indywidualny rozprowa-
dza ciepło wewnątrz danego budynku. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu każdy budynek rozlicza 
się oddzielnie z wykorzystanej energii ciepl-
nej – mówi prezes – Jest to wygodniejsze 
i straty związane z przesyłem energii cieplnej 
po osiedlu zostają wyeliminowane. 
Dodatkowo inwestowanie w  nowoczesne 
rozwiązania, jak informują władze spółki cie-
płowniczej, pozwala z poziomu dyspozytorni 
zdalnie monitorować działanie całego syste-
mu, a  odczyt parametrów urządzeń umoż-
liwia na bieżąco wychwytywać ewentualne 
zakłócenia w pracy sieci i węzłów oraz lokali-
zować awarię i ją sprawnie usuwać. 

Wzrasta liczba nowych odbiorców 
ciepła 

Kryzys energetyczny, z  jakim aktualnie 

mamy do czynienia, przyczynił się do wzro-
stu zainteresowania ciepłem systemowym 
zarówno pośród właścicieli mieszkań, jak 
i  przedsiębiorców. W  przypadku staracho-
wickiej spółki ciepłowniczej, jak informuje 
prezes Marcin Pocheć, zainteresowanie 
było i jest duże, a firma rokrocznie przyłącza 
nowych odbiorców. 
– Niezależnie od kryzysu mieliśmy tych włą-
czeń bardzo dużo, ponieważ staraliśmy się 
tak przygotować ofertę, aby zainteresować 
odbiorców i stanowić konkurencję chociaż-
by dla zasilania gazowego. Mamy ogromną 
liczbę zgłoszeń osób i  instytucji zaintere-
sowanych przyłączeniem do naszej sieci. 
A tym samym zwiększamy produkcję ciepła 
w naszych ciepłowniach. 

Dodajmy, że Starachowice są jednym z tych 
miast, gdzie w  dużym zakresie przeprowa-
dzona została termomodernizacja zarówno 
budynków użyteczności publicznej, jak i bu-
dynków mieszkalnych wspólnot mieszka-
niowych i  spółdzielni. Dzięki temu budynki 
te stały się znacznie mniej energochłonne, 
w  efekcie czego spadało zapotrzebowanie 
na ciepło. 
Fakt ten jednak nie spowodował spadku 
zapotrzebowania na ciepło produkowane 
przez miejską ciepłownię. Ma to związek, jak 
mówi prezes Pocheć, ze wspomnianą już ro-
snącą liczbą nowych odbiorców. 
– Od 2016 roku cały czas zwiększamy 
swoją produkcję i  moc zamówioną, mimo, 
że w  budynkach termomodernizowanych 
została ona mocno zredukowana – dodaje 
prezes ZEC. 
W  ciągu minionych czterech lat do grona 
odbiorców ciepła dostarczanego przez 
ZEC dołączyli właściciele budynków wielo-
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ROZGRZEWKA 
NA WIECZÓR

Kiedy temperatura na zewnątrz spada, a  świat ota-
czają deszcz i  mgła, to chcesz jedynie zaszyć się pod 
kocem przed telewizorem lub z dobrą książką w ręce. 
Często w takich chwilach relaksu przychodzi ochota na 
coś pysznego. Kulinarne pomysły na jesienne wieczory 
poleca Katarzyna Wzorek

Oglądając filmy, chętnie się-
gamy po popcorn. Jednak 
ten według mojego przepi-
su to nie jest zwykła prażo-
na kukurydza, lecz ziarna 

zatopione w chrupiącej karmelowej sko-
rupce, przełamanej solą oraz nutą rozma-
rynu. 

Na rozgrzewkę w jesienne wieczory świetna jest 
gorąca czekolada. Swój przepis wzbogaciłam 
o skórkę pomarańczy i mus śliwkowy, które ła-
godnie przełamują słodycz płynnej, kremowej 
czekolady. Wykończenie całości bitą śmietaną 
sprawi, że będziemy się delektować tą chwilą.
Kolejny przepis to dyniowe gofry z korzennymi 
przyprawami, które wspaniale smakują same, 
ale też z dodatkiem dżemu i jogurtu lub kwaśnej 
śmietany. Na wieczorną ucztę można również 
przygotować pieczony camembert z grzankami. 
Dorzucić do niego ulubione owoce, pomidorki 
czy wędliny i wyborna przekąska do seansu fil-
mowego lub wieczoru z książką jest już gotowa.

Karmelowy popcorn z rozmarynem i solą

Cena: ok. 5 zł 
Czas przygotowania: ok. 25-30 min 
Składniki na dwie porcje: • 100 g suchych 
ziaren kukurydzy • 200 g cukru • 100 g wody • 2 
gałązki rozmarynu • 2-3 łyżki oleju • 2 łyżki masła 
• sól
Przygotowanie: • Do garczka (lub najlepiej na 
patelnię z  nieprzywierającą powłoką – nic się 
nie przypali) wlej olej i  wsyp ziarna kukurydzy. 
Postaw garnek na średnim ogniu i podgrzewaj 
ziarna pod przykryciem, aż wszystkie będą upra-
żone. Przesyp popcorn do dużej miski i odstaw, 
żeby odparował. • Posiekaj drobno igiełki roz-
marynu. • Na patelnię wlej wodę i wsyp cukier. 
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Podgrzewaj, nie mieszając, aż karmel stanie się 
bursztynowy. Wyłącz ogień pod patelnią, dodaj 
do niej masło i  rozmaryn. Wymieszaj dokład-
nie. • Naszykuj kawałek papieru do pieczenia. • 
Gotowy karmel wlej do miski z popcornem. Wy-
mieszaj go szybko i wyłóż na papier, rozdzielając 
ziarna na tyle, na ile się da. Posól lekko z wierz-
chu i zostaw na kilka minut, żeby cukier zastygł 
na powierzchni kukurydzy, a  popcorn ostygł. 
Ostudzony jest gotowy. • PS. Uważaj przy robie-
niu karmelu – jest bardzo gorący i można się po-
parzyć. Nie dotykaj go gołymi rękami, dopóki nie 
ostygnie na papierze do pieczenia.

Gofry dyniowe

Cena: ok. 15-20 zł 
Czas przygotowania: ok. 30-40 min (nie 
licząc przygotowania puree z dyni)
Składniki na 10 gofrów: • 200 g purée  
z  dyni • 200 g mąki pszennej tortowej •  
50 g masła • 250 ml mleka • 2 jajka • 1,5 
łyżeczki proszku do pieczenia • 80 g cukru •  
1 łyżeczka cynamonu • 0,5 łyżeczki kar-
damonu • sól • do podania: cukier puder, 
dżem z  kwaskowych owoców, np. żurawi-
nowy, porzeczkowy, jogurt naturalny lub 
kwaśna śmietana
Przygotowanie: • Purée  z  dyni możesz 
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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.

Gorąca czekolada z  musem śliwkowym 
i pomarańczową nutą

Cena: ok. 15 zł 
Czas przygotowania: ok. 30 min
Składniki na dwie porcje: • 350 ml śmietanki 
30% • 100 g mlecznej czekolady • 100 g gorzkiej 
czekolady • 1 pomarańcza • 300 g śliwek węgie-
rek • cynamon
Przygotowanie: • 150 ml śmietanki mocno 
schłodź • Zetrzyj skórkę z pomarańczy oraz wyci-
śnij sok z jej połowy. • Śliwki umyj, osusz i wypest-
kuj. Zblenduj je z sokiem pomarańczowym, a na-
stępnie przetrzyj przez sito. Powstały mus lekko 
podgrzej. • Do 200 ml śmietanki dodaj skórkę 
z pomarańczy i doprowadź do wrzenia. Zdejmij 
garnuszek z  ognia i  dodaj czekolady. Odstaw 
na moment, a  następnie wymieszaj na gładką 
masę. Jeśli za bardzo ostygnie w czasie miesza-
nia, możesz ją jeszcze delikatnie podgrzać, cały 
czas mieszając. Na sam koniec dodaj pół łyżeczki 
cynamonu i  wymieszaj. • Schłodzoną śmietanę 
ubij na sztywno. • Na dno kubków lub szklanek 
wyłóż po 5-6 łyżek musu śliwkowego. Następnie 
delikatnie po ściankach wlej gorącą czekoladę – 
w  ten sposób zachowasz warstwy. Na wierzch 
wyłóż bitą śmietanę. Udekoruj cynamonem i ka-
wałkami pomarańczy.
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przygotować wg instrukcji, którą znajdziesz 
na moim blogu Wzorowe Smaki (https://
wzorowesmaki.pl/dyniowy-sernik-na-pier-
nikowym-spodzie/). • W  jednej misce wy-
mieszaj trzepaczką wszystkie suche skład-
niki. • Rozpuść masło i  w  drugiej misce 
wymieszaj je z  puree, mlekiem i  jajkami. • 
Połącz suche i  mokre składniki na gładkie 
ciasto. • Piecz gofry przez ok. 5-6 min w go-
frownicy ustawionej na pełną moc. Odłóż je 
na kilka minut na kratkę, żeby odparowały. • 
Podawaj gofry same, z cukrem pudrem lub 
dżemem i jogurtem bądź śmietaną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczony camembert z żurawiną i roz-
marynem

Cena: ok. 20-25 zł (w zależności od dodatków) 
Czas przygotowania: ok. 25 min
Składniki na dwie porcje: • 1 krążek sera 
camembert • 1 gałązka rozmarynu • 1 łyżka 
dżemu żurawinowego • kilka kromek z  ba-
gietki • kilka łyżek oliwy z  oliwek • 1 ząbek 
czosnku • ulubione dodatki typu pomidorki 
koktajlowe, owoce, kabanosy lub dojrzewają-
ce wędliny (u mnie borówki, winogrona bez-
pestkowe i pomidorki)
Przygotowanie: • Rozpakuj ser, a następnie 
jego skórkę z jednej strony przekrój na krzyż 
i podetnij do kremowego wnętrza. • Rozma-
ryn posiekaj i włóż pod rozciętą skórkę wraz 
z żurawiną. • Ser zawiń w papier do pieczenia, 
a następnie w folię aluminiową. Wstaw go do 
piekarnika rozgrzanego do 200 st. na ok. 15 
min. • Kromki bagietki posmaruj oliwą i wstaw 
do piekarnika na ostatnie 5 min. pieczenia 
sera. • Owoce i warzywa opłucz i ewentualnie 
pokrój. • Gotowe kromki natrzyj przekrojo-
nym ząbkiem czosnku. • Ser odwiń z folii i pa-
pieru. Podawaj z  pieczywem, owocami, po-
midorkami i  ulubionymi wędlinami. Kawałki 
bagietki maczaj w roztopionym wnętrzu sera 
i przegryzaj dodatkami.  
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