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na, rzucanie śnieżkami, budowanie igloo 
to tylko niektóre spośród ulubionych dzie-
cięcych śnieżnych zajęć. A  w  jaki sposób 
mogą z  takiej pogody skorzystać dorośli? 
O tym między innymi w tym wydaniu mie-
sięcznika.
O  popularnych i  tych bardziej niszowych 
aktywnościach sportowych dla osób 
w  każdym wieku dostępnych w  naszym 
mieście i okolicach przeczytacie w artyku-
le Krzysztofa Szczygła. Dowiecie się także 
w jakich dniach i godzinach lodowisko jest 
otwarte dla mieszkańców, Park Kultury za-
bierze Was na spacer śladami patronki na-
szego miasta Świętej Barbary w ramach gry 
miejskiej, a  zdobywca Mont Blanc opowie 

Zima! Jedna z  najbardziej klimatycznych 
pór roku… jeśli towarzyszy jej śnieg. Ten 
biały puch cieszy oko nie tylko dzieci, ale 
i  dorosłych. Daje wiele możliwości spę-
dzenia wolnego czasu na świeżym powie-
trzu. Spacery po trzeszczącym pod butami 
śniegu dają satysfakcję bez względu na 
wiek. Zjazdy na sankach, lepienie bałwa-
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ZI-MA

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ. 
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o swoim zimowym zdobywaniu szczytów. 
Ale to nie wszystko!
Jak styczeń to i  karnawał! Wspomnimy 
studniówki oraz prywatki lat 60-tych i 90-
tych i  sprawdzamy czy obecne pokolenie 
bawi się równie hucznie. Do tego Katarzy-
na Wzorek zaserwuje nam tym razem kilka 
sprawdzonych przepisów na karnawałowe 
drinki!
W nowy rok wchodzimy cali na biało!
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KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ.
CZAS NA PAŁACYK

Kolejny punkt na mapie miasta, niszczejący od lat budynek Pałacyku, ma szansę 
odzyskać dawny blasku i znów stać się tętniącym życiem miejscem spotkań.
Iwona Tamiołło

GGmina Starachowice przy-
gotowuje przetarg na rewi-
talizację budynku Pałacyku. 
- Stworzymy tu przestrzeń 
dla współdziałania, integra-

cji, wymiany doświadczeń i wzajemnego 
uczenia się od siebie przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, liderów 
społecznych i  młodzieży – informuje 
Prezydent Miasta Marek Materek.

Fundusze na rewitalizację pałacyku 

– Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym 
zrewitalizujemy budynek pałacyku, w  którym 
swoje siedziby będą mieć starachowickie or-
ganizacje pozarządowe i  fi rmy – informuje 
Prezydent Miasta Marek Materek. - Chcemy tu 
stworzyć miejsce, w którym wszystkie instytucje, 
organizacje i fi rmy działające w Starachowicach 
będą się spotykały, integrowały i  wymieniały 
doświadczeniami. Starachowiczanie doskonale 
znają to miejsce i  wspominają je z  sentymen-
tem. Bardzo się ucieszą, że ponownie oddamy 
ten budynek do użytku.
Inwestycja fi nansowana będzie z dwóch źródeł 
zewnętrznych, w ramach projektu „Rewitalizacja 
lepsze życie w  Starachowicach mieście, które 
znalazło pomysł na siebie” zostanie zmoderni-
zowany budynek główny, planowany koszt to 
ponad 4 miliony złotych.  Natomiast w ramach 
projektu „Kierunek Przyszłość - Starachowicki 
Program Rozwoju Lokalnego” z  Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, za około. 8 mi-
lionów złotych wybudowane zostanie nowe 
skrzydło, zagospodarowane otoczenie i zaku-
pione wyposażenie obiektu. 

Przestrzeń na nowo

W  pierwszej kolejności konieczna jest roz-
biórka dwóch historycznie późniejszych przy-
budówek przy Pałacyku. Następnie budynek 
zostanie rozbudowany o nowe skrzydło usy-
tuowane po stronie północno-wschodniej, 
skomunikowane z  obiektem istniejącym za 
pośrednictwem łącznika.

 W wyniku zaplanowanej przebudowy powstanie 
nowa przestrzeń, w części historycznej budynku 
zaplanowano:
     w obrębie piwnic: pomieszczenia technicznej 
obsługi budynku,
     w obrębie parteru: kawiarnia z  zapleczem 
i oranżerią, punkt informacji, sala biurowo-eks-
pozycyjna, toalety personelu oraz toalety ogól-
nodostępne,
     w obrębie I piętra: pomieszczenie organizacji 
pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenie gospodarcze oraz toalety ogól-
nodostępne.
Na parterze budynku będą zlokalizowane nastę-
pujące pomieszczenia:
     sala konferencyjno-wykładowa na 100 osób,
zaplecze sali konferencyjnej
      foyer oraz szatnia

     toalety ogólnodostępne.
Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie ko-
munikacja i pomieszczenia do wynajęcia.
Dostęp do całego kompleksu osobom niepełno-
sprawnym zostanie zapewniony poprzez pod-
jazdy oraz dźwigi lub podnośniki osobowe.

Pałacyk dla wszystkich 

Zlokalizowany pośród drzew przy ul. Konsty-
tucji 3 Maja Pałacyk wybudowano w latach 20-
tych ubiegłego wieku dla ówczesnego dyrek-
tora Fabryki Amunicji. Do roku 1939 mieszkali 
w nim szefowie Zakładów Starachowickich. Po 
wojnie przez blisko ćwierć wieku mieściło się 
tam Przedszkole Miejskie, które na początku 
lat 90-tych zostało zamknięte. W 1991 roku do 
budynku wprowadziła się Świetlica Socjote-
rapeutyczna Stowarzyszenia “Spójrz Inaczej” 
oraz Państwowe Ognisko Plastyczne, które 
budynek zajmowało do 2006 roku. Zarówno 
obiekt jak i działka, na której jest zlokalizowa-
ny stanowią własność Gminy Starachowice. 
W kolejnych latach miasto próbowało sprze-
dać Pałacyk, przetargi na jego zbycie ogłasza-
no kilkukrotnie, nie udało się znaleźć nabyw-
cy. Chęć wyremontowania i  zajęcia obiektu 
w  2014 r. wyraził Powiatowy Lekarz Wetery-
narii i choć Rada Miejska wyraziła zgodę osta-
tecznie do transakcji nie doszło. Nowo wy-
brany Prezydent Miasta Marek Materek miał 
inne plany, wobec tego budynku, które teraz 
zostaną zrealizowane.
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Narciarstwo biegowe, 
zjazdowe, snowboard, 
biathlon, na nartach 
pod górę a  później nie-
malże w chmury a także 

łyżwiarstwo. To tylko część aktyw-
ności, które mieszkańcy naszego 
miasta mogą mieć na wyciągnięcie 
ręki.  Wszystko za sprawą cieka-
wości świata, życia i  ludzi, która 
często skłania do szukania możli-
wości w  swoim miejscu zamiesz-
kania czy regionie, realizacji tego 
czego jeszcze nie ma, albo przynaj-
mniej tak się wydaje.

Pomińmy zimowe aktywności w  stylu, 
„ślizganiu się na byle czym” ponieważ 
różnorodność, zabawność, radość 
a  czasem nieprzewidywalność jaką ze 
sobą niosą, zasługuje na odrębny komen-
tarz. Należy podkreślić, że we wszystkich 
rodzajach aktywności potrzeba działania 
z wyobraźnią, perspektywicznym myśle-
niem, szacunkiem i dbałością o bezpie-
czeństwo.   
Nie sposób krótko opisać wszystkie atuty 
aktywności zimowych. Dlatego zaakcen-
tuje jedynie subiektywnie wybrane. 

Biegiem na nartach

Można powiedzieć, że narciarstwo bie-
gowe jest najbardziej dostępną i  odpo-
wiednią dyscypliną sportów zimowych 
w okolicach Starachowic. Piękne, rozległe 
śródleśne ścieżki i szlaki zimą zasypane 
śniegiem, sprzyjają tego typu aktywno-
ści. Nie mamy co prawda wyznaczanych 
tras biegowych, ale okazjonalne korzy-
stanie z wydeptanych ścieżek lub „zakła-
danie” swoich śladów, czy po prostu nar-
ciarski spacer na przełaj to aktywności 
proste, tanie i dostępne niemal dla każ-
dego. Teren mamy znakomity potrzeba 

nabraniu odpowiedniej prędkości na 
dostatecznie nachylonym stoku, mamy 
możliwość oderwania się i  szybowania 
nad stokiem. Długość i  wysokość lotu 
zależy głównie od ukształtowania terenu 
i  może być mierzona nawet w  kilome-
trach. Przy  odrobinie wprawy z  łatwo-
ścią bijemy rekordy w  lotach narciar-
skich. Będąc pod stokiem i odpowiednio 
ustawiając skrzydło możemy ponownie 
wjechać do góry. 

Łyżwy na wyciągnięcie ręki

Jedną z  najbardziej znanych dyscyplin 
sportowych jest łyżwiarstwo. Zanim 
wyjedziemy na „śnieżne igraszki” warto 
podnieść swą sprawność fi zyczną, po-
czucie równowagi, wytrzymałość, siłę 
i  motorykę. Wszystko to znajdziemy 
w Starachowicach, korzystając z nowego 
lodowiska i dobrodziejstw łyżwiarstwa. 
Przy wszystkich wymienionych aktywno-
ściach warto korzystać z  nauk instruk-
torów.  Niezbędny jest dobrze dobra-
ny i  chroniący nas odpowiedni sprzęt: 
łyżwy, narty, buty, kaski, ochraniacze. 
Pomagają cieszyć się z  aktywności bez 
urazów i kontuzji, oczywiście przy prze-
strzeganiu zasad bezpieczeństwa i uru-
chamianiu wyobraźni. 
Zima i  jej atrakcje przed nami. Życzę 
dobrej, szczęśliwej zabawy!  

trochę zimy i chęci. 
Jak się poruszać na nartach biegowych? 
Najbardziej intuicyjny jest styl klasycz-
ny, przypomina bowiem naturalny ruch 
człowieka. Dlatego dość łatwo się go 
nauczyć. Styl łyżwowy choć szybszy, 
wymaga lepszego przygotowania za-
równo zawodniczego jak i  w  dostępno-
ści tras. W  naszych warunkach znajdu-
jemy miejsca do popracowania jednym 
i drugim stylem. Często w bardzo malow-
niczym terenie. 

Całoroczny biathlon

Również spory potencjał, ma dwubój, 
biathlon łączący biegi narciarskie ze 
strzelectwem. Ta dyscyplina sporto-
wa jest szczególnie atrakcyjna głównie 
ze względu na jej drugi składnik czyli 
strzelanie z  karabinu. Trening strzelecki 
w  Starachowicach możemy prowadzić 
na bardzo wysokim poziomie i w najlep-
szych standardach. Biathlon ma swą od-
mianę letnią. Zatem cały rok możemy się 
bawić. 

Na stok

Narciarstwo zjazdowe i  snowboard 
to dyscypliny, które najlepiej upra-
wiać na przygotowanym stoku z  wy-
ciągiem. W  Starachowicach niewielkie 

są ku temu warunki. Czy wybudujemy 
stok? Czas pokaże. Tymczasem kilka 
przyzwoitych górek z  wyciągami działa 
od lat w  naszym regionie. Wystarczy 
krótka wycieczka do Krajna lub na Te-
legraf, by jeździć lub się uczyć. Na 
większości stoków można skorzystać
z pomocy instruktorów.

Pieszo na nartach

Skitury i  wysokie góry to rozrywka, 
która stroni od wyciągów narciarskich, 
ale wymaga dobrego przygotowania fi -
zycznego i  technicznego. Łączy ze sobą 
turystykę górską i  narciarstwo. Polega 
na przemieszczaniu się po górach na 
nartach z  tak zwanymi „fokami”. Dzięki 
nim zdobywamy szczyty a następnie od-
klejamy i  zjeżdżamy. Dyscyplina dająca 
duże poczucie niezależności, swobody, 
bliskości z  pięknem natury, satysfakcji 
i  wręcz nieograniczonej różnorodności 
tras. Zdrowa dla pokornych. 

Z nartami w chmury

Na nartach w  górę na szczyt a  potem 
ponad nim. Wbrew zasadom narciar-
stwa jest to możliwe. Snowgliding, to 
dość młoda forma.  Polega na połącze-
niu jazdy na nartach i  lotów na małej 
paralotni. Jazda z góry powoduje, że po 

ZIMA NIE TYLKO 
DLA AKTYWNYCH

O atutach aktywności zimowych, o ich dostępie w naszym mieście i regionie 
oraz o nowych dyscyplinach zimowych. Nad stokami szybuje Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji  Krzysztof Szczygieł
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między którymi zaplanowane są 30 - 60 
minutowe przerwy techniczne i  organi-
zacyjne. Od 14.30 do 21.30 lodowisko 
będzie udostępniane komercyjnie, dla 
wszystkich zainteresowanych. Od godzi-
ny 9.30 do 13.30  będą odbywały się zaję-
cia zorganizowane, wcześniej uzgodnio-
ne, prowadzone głównie przez placówki 
edukacyjne. Niezbędna jest rezerwacja 
miejsc z minimum trzydniowym wyprze-
dzeniem. W  dniu realizacji zajęć należy 
potwierdzić rezerwację lodowiska tele-
foniczne, przed przyjazdem z  uwagi na 
zmienność warunków atmosferycznych 
i technicznych.
-  Będzie możliwość zakupu biletu gru-
powego dla młodzieży szkolnej ze szkół, 
ośrodków, instytucji, klubów  Powiatu 
Starachowickiego, oraz Gmin ościen-
nych. Bilet grupowy będzie realizowany 
na zasadach jak dla zajęć zorganizo-
wanych wcześniej uzgodnionych. Koszt 
biletu grupowego to 50 zł dla grupy od 
10 do 20 osób, oraz 100 zł dla grupy od 
20 do 40 osób. Opiekunowie, co ważne, 
jeden na dziesięciu podopiecznych, mają 
wstęp wolny na lodowisko – mówi dyrek-
tor Krzysztof Szczygieł.

Lodowisko pod Choinką to lo-
dowisko mobilne z mrożoną 
płytą lodu, które 4 grudnia 
2021 roku zostało rozsta-
wione przy parkingu wiaty 

rekreacyjnej w kompleksie sporto-
wo – rekreacyjnym przy ulicy Szkol-
nej 14. Lodowisko będzie otwarte 
aż do 28 lutego 2022 roku.

Łyżwy, pingwinki i delfi nki

- Chcemy zaprosić wszystkich miesz-
kańców Starachowic, a także wszystkich 
gmin naszego powiatu: Brodów, Mirca, 
Pawłowa i  Wąchocka do tego, żeby od-
wiedzali lodowisko, które działa już od 4 
grudnia - mówi Prezydent Miasta Marek 
Materek. To lodowisko ma 600 metrów 
kwadratowych. Do dyspozycji mieszkań-
ców będzie 100 par łyżew, pingwiny i del-
fi nki do nauki jazdy oraz inne elementy 
wyposażenia, które w atrakcyjny sposób 
będą umożliwiały korzystanie z  obiektu. 
Koszt zrealizowania tego zadania w  tym 
wynajęcia lodowiska na okres 3 miesięcy, 
przygotowania infrastruktury oraz terenu 
to około 150 tysięcy złotych. 

Harmonogram działania lodowiska:
Sesja 1. 9.30-10.30 - Tylko formy zorganizowane. Sesja 1. 9.30-10.30 - Tylko formy zorganizowane. 
Sesja 2. 11.00-12.00 - Tylko formy zorganizowane. Sesja 2. 11.00-12.00 - Tylko formy zorganizowane. 
Sesja 3. 12.30-13.30 - Tylko formy zorganizowane. Sesja 3. 12.30-13.30 - Tylko formy zorganizowane. 
Przerwa techniczna – (Rolba) – czyszczenie tafl i - 13.30-14.30Przerwa techniczna – (Rolba) – czyszczenie tafl i - 13.30-14.30
Sesja 4. 14.30-15.30Sesja 4. 14.30-15.30
Sesja 5. 16.00-17.00Sesja 5. 16.00-17.00
Przerwa techniczna – (Rolba) – czyszczenie tafl iPrzerwa techniczna – (Rolba) – czyszczenie tafl i
w zależności od potrzeb tech. – 17.00-17.30 lub 18.30-19.00w zależności od potrzeb tech. – 17.00-17.30 lub 18.30-19.00
Sesja 6. 17.30-18.30Sesja 6. 17.30-18.30
Sesja 7. 19.00-20.00Sesja 7. 19.00-20.00
Sesja 8. 20.30-21.30Sesja 8. 20.30-21.30

Cennik:Cennik:
Cena za bilet lub wypożyczenie sprzętu dotyczy jednej godziny,-Cena za bilet lub wypożyczenie sprzętu dotyczy jednej godziny,-
sesji korzystania z lodowiska.sesji korzystania z lodowiska.

- Bilet wstępu - 10 zł
- Bilet ulgowy – 5 zł
- Bilet rodzinny – 15 zł - dotyczy: rodzica/rodziców, lub praw-
nych opiekunów z dzieckiem/dziećmi
- Wypożyczenie łyżew - 10 zł
- Wypożyczenie łyżew ze zniżką - 5 zł
- Wypożyczenie kasku ochronnego – 5 zł
- Ostrzenie łyżew - 15 zł
- Wypożyczenie „Figury-chodzika” do nauki jazdy na łyżwach -   10 zł

Bilet ulgowy dotyczą dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów 
jak również słuchaczy UTW Starachowice, emerytów i  rencistów, 
mogących okazać się ważną legitymacją, dokumentem potwierdza-
jącym przynależność do danej grupy.
Bilet grupowy jest dostępny dla realizacji tylko zajęć zorganizo-
wanych, wcześniej uzgodnionych. Niezbędna jest rezerwacja miejsc 
z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem. W dniu realizacji zajęć ko-
nieczne potwierdzenie rezerwacji telefoniczne, przed przyjazdem 
z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych i technicznych.
Koszt biletu grupowego:

- 50 zł dla grupy do 10-20 osób.  
 - 100 zł dla grupy od 20-40 osób.

Opiekunowie – (1/10 podopiecznych) mają wstęp wolny na lo-
dowisko. Udostępnienie sprzętu również po cenach ulgowych, dla 
całej grupy.
Z opłat za lodowisko zwolnione są placówki oświatowe będące jed-
nostkami budżetowymi Gminy Miasta Starachowice w przypadku 
prowadzenia zajęć z wychowania fi zycznego w godzinach dopołu-
dniowych, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z organizato-
rem lodowiska.
Istnieje także możliwość realizacji zajęć nauki jazdy na łyżwach z in-
struktorem.
WAŻNE:
Pomimo zastosowania sztucznie mrożonej tafl i lodu, funkcjonowa-
nie lodowiska jest w znacznej mierze zależne od warunków pogo-
dowych. Organizator może odwołać funkcjonowanie lodowiska lub 
przerwać sesję w każdej chwili. 
W okresie ferii zimowych lodowisko będzie czynne od 9.30 do 
21.30, bez rezerwacji dla szkół. 
W  dniach 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. lodowi-
sko będzie nieczynne. 24 grudnia lodowisko będzie czynne do 
godz.14:00, a 2 stycznia od godz. 14.00.

Wielkie otwarcie

- Dziękuję mieszkańcom za to, że naciska-
li na nas, żeby to lodowisko rzeczywiście 
uruchomić – mówi Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Staracho-
wicach Krzysztof Szczygieł. Ruszyliśmy 
w  sobotę 4 grudnia o  godzinie 17.00 
z  wielkim otwarciem. Program przygo-
towany wspólnie z Parkiem Kultury był 
bardzo bogaty. Zaczęliśmy od prezentacji 
wokalnych, potem odbył się pokaz jazdy 
fi gurowej na lodzie w wykonaniu małych 
mistrzyń kraju. Kolejno miał miejsce 
pierwszy w historii tego miasta towarzy-
ski mecz hokejowy pomiędzy drużynami 
Piraci Skarżysko – Rola Radom o puchar 
Prezydenta Starachowic. Na zakończe-
nie wszyscy wzięliśmy udział w otwartych 
warsztatach nauki jazdy na łyżwach. Od 
soboty przez trzy miesiące zapraszamy 
codziennie, z wyjątkami - dodaje dyrektor 
Krzysztof Szczygieł. 

Zajęcia zorganizowane

Lodowisko jest czynne codziennie od 
9.30 do 21.30, z podziałem na sesje, po-

NA TAFLĘ PO RADOŚĆ
Lodowisko pod choinką w Starachowicach już otwarte. O bogatym programie, 
godzinach funkcjonowania lodowiska oraz atrakcjach pisze Maciej Cieciora 
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MOC LODOWEGO SZCZYTU

Osiem lat temu Twoja żona Magdalena 
zaszczepiła w Tobie górską pasję.

Tak, wyszliśmy razem na szlak, a następnego 
dnia rano wyruszyłem sam zdobywając Gie-
wont. Do dziś często chodzę sam. Człowiek 
się wtedy resetuje, zbiera myśli i nabiera dy-
stansu do życia. 

Zdobywałeś szczyt za szczytem, aż 
w końcu przyszedł czas na Mont Blanc 
(4810 m. n. p. m.), który zdobyłeś dosyć 
szybko jak na wejście bez wcześniej-
szej aklimatyzacji.

Zdobyliśmy szczyt w dwa dni. Towarzyszył mi 
kolega, który zresztą był pomysłodawcą całej 
wyprawy. 

Niosła was adrenalina czy może uciecz-
ka przed pogarszającymi się warunka-
mi pogodowymi?

Zdobywając tak wysokie szczyty trzeba pa-
miętać o  aklimatyzacji. Nasza miała się roz-
począć  na najwyższym szczycie w  Austrii – 
Grossglockner (3798 m. n.p.m), ale pogoda 
nam to uniemożliwiła i  pojechaliśmy prosto 
na Blanca. Zyskaliśmy dzięki temu dzień lub 

terhorn i  też dużo działam z grupą harcerzy 
z Jastrzębia Zdrój i Krakowa, z którą planuje-
my jechać w  Himalaje, a  dokładniej, chcemy 
zdobyć  Ama Dablam (6812 m. n. p. m), jest co 
tam porobić. Na taką wyprawę trzeba liczyć 
jakiś miesiąc plus przygotowania minimum 5 
miesięcy. Planuję także wspinanie  na lodo-
spadach i  jazdę na nartach skiturowych.  Są 
tez plany na zdobycie Orlej Perci zimowo cho-
ciaż jej części, bo to niebezpieczne w  takich 
warunkach. Poza tym noc w jamie śnieżnej na 
Bystrej, najwyższym szczycie Tatr Zachodnich.

Robiłeś kursy wspinaczkowe?

Tak, trzy z  legendą, instruktorem alpinizmu, 
Janem Muskatem. Mój ostatni kurs u  niego 
był bardziej wspólną wspinaczką niż nauką. 
Po  kursie spędziliśmy cały wieczór u  niego 
w domu przy kolacji i herbacie. Miałem okazję 
zobaczyć sprzęt i wiele ciekawych rzeczy. Cały 
jego dom to 50 lat jego historii wspinaczko-
wej. Robi to wrażenie. W  marcu 2022 roku 
jadę ponownie na kurs, ale już w  innej roli. 
Będę pomagał przy kursach a  przy okazji 
będę miał możliwość wspinaczki na zimowe 
lodospady i drytooling.

Często chodzisz zimą po górach, jakie 
są najlepsze warunki na takie wyjście?

Najlepiej idzie się po wcześniejszym analizo-

dwa pogody do zdobycia szczytu. Choć przy-
znam, że mniej więcej do 3 tysięcy metrów 
szło się ciężko, a powyżej tych 3 tysięcy do-
stałem zastrzyku sił. Mój kolega szedł za mną 
z  półgodzinnym opóźnieniem. Zdobyliśmy 
szczyt 28 czerwca 2018 roku.

Tempo się opłacało.

Myślę, że tak, zwłaszcza, że dwa dni później 
pogoda była znacznie gorsza.

Najtrudniejszy moment podczas wy-
prawy?

Jest jeden niebezpieczny fragment na trasie 
Kuluar Rolling Stones. W  tym miejscu zlatu-
ją ogromne kamienie. Gdy szliśmy wszystko 
było w  porządku, choć w  nocy było słychać 
lawiny kamienne. Zaczęło też coraz mocniej 
wiać. Wiele zespołów zawracało.

W tym roku zrobiłeś także podejście do 
zdobycia szczytu Matterhorn (4478 m. 
n.p.m.), szóstego, pod względem wyso-
kości, szczytu alpejskiego.

Tak. Niestety musiałem zawrócić. Matterhorn 
jest bardzo niebezpieczny, ginie tam mnó-

waniu prognozy pogody i warunków lawino-
wych. Tak w tym roku zresztą wchodziłem na 
Rysy. To niebezpieczny szczyt zwłaszcza zimą. 
Jest bardzo stromo. Lawiny go lubią.  Po ty-
godniowym monitorowaniu pogody widzia-
łem, że nie było już zbyt wiele opadów śniegu  
i drugi stopień zagrożenia lawinowego który 
utrzymywał się dosyć dlugo. Wyruszyłem na 
szlak i jak się okazało, podjąłem słuszną decy-
zję, bo było wielu ludzi i spotkałem Andrzeja 
Bargiela, polskiego narciarza wysokogórskie-
go i himalaistę, na przełęczy pod Rysami. Jeśli 
taki człowiek wybiera się w góry, to świadczy 
o tym, że warunki są odpowiednie. 

Masz duży szacunek do gór i  świado-
mość ich nieprzewidywalności. Czy 
mimo zachowania wszystkich zasad 
bezpieczeństwa miałeś jakieś niebez-
pieczne sytuacje na szlaku?

Raz. Wraz z kolegą szliśmy na lodowy szczyt. 
Przy zejściu z małego lodowego szczytu był 
kawałek lodu między skałami. Kolega scho-
dził przodem i  tego oblodzonego kawałka 
nie zauważył. Ześlizgnęła mu się na nim ręka 
i  spadł do przodu. Na szczęście upadł na 
półkę skalną, którą miał pod sobą. Skończyło 
się na ogromnym strachu, ale trzeba pamię-
tać, że nigdy nie możemy tracić czujności.
Kiedy wyruszasz samotnie na szlak naj-

Grzegorz Nowak – zdobywca 
Mont Blanc, wspinacz i pasjonat 
górski. Prowadzi stronę na Face-
booku „GÓRY – wyzwanie, wol-

ność i ucieczka na szczyt”, gdzie dzieli się 
relacjami ze swoich wypraw.

O wspinaczce górskiej, potędze gór i zimowych wyprawach ze starachowiczani-
nem, zdobywcą Mont Blanc Grzegorzem Nowakiem rozmawia Anna Zięba

stwo ludzi więcej niż na Everest. Cała góra jest 
pełna osuwających się odłamków skalnych. 
Kiedy wyruszaliśmy do zdobycia góry kilka 
dni wcześniej spadł śnieg a to już źle wróżyło. 
Idąc w kierunku szczytu o 3 w nocy, widzia-
łem w  oddali wyładowania atmosferyczne. 
Gdy tylko się rozjaśniło, pokazały się chmury, 
które nie zwiastowały niczego dobrego. Decy-
zja była bardzo ciężka ale zawróciłem. 

Zejście było bezproblemowe?

Dużo gorzej się schodzi niż wchodzi. W  dół 
praktycznie cały czas zjeżdżałem na linie, jest 
stromo w dole widać pozostałości po lodow-
cu. Jeden zły ruch może zakończyć się upad-
kiem 300 metrów w dół.

Zrobisz drugie podejście?

Bardzo bym chciał w przyszłym roku, ale tym 
razem nieco trudniejszą droga zwaną Lion od 
strony włoskiej aby zejść od strony szwajcar-
skiej Hornli i obejść całą górę.

Na każdy rok stawiasz sobie jakieś gór-
skie cele?

Tak. W 2022 roku chciałbym wrócić na Mat-

częściej robisz to nocą. Dlaczego?

Wyruszam najczęściej o 2 lub 3 w nocy. To-
warzyszy mi wtedy adrenalina, jestem sam 
ze swoimi myślami. Lubię to. Poza tym widok 
o świcie ze szczytu góry jest tego warty i lubię 
wcześnie wracać do schroniska czy noclegu, 
zwłaszcza gdy jesteśmy na wakacjach z rodzi-
ną. Mam wtedy dla nich czas.

Najpiękniejszy widok ze szczytu...

… to zdecydowanie z  Mont Blanc. Wschód 
słońca jest nie do opisania. Na pewno tam 
wrócę – trasa nie jest aż tak trudna, a widoki 
są najpiękniejsze. Chciałbym kiedyś zabrać 
żonę i  dzieci na pole namiotowe pod Mont 
Blanc. 

Zaszczepiłeś już w  dzieciach pasję do 
gór?

Syn ma na swoim koncie zdobycie Giewontu 
z dziadkiem i Gęsiej Szyi ze mną. Ciągnie go 
do wspinaczki po skałach. Na urodziny dostał 
uprząż, ale do wszystkiego podchodzimy na 
razie z dużym dystansem.

Rzuciłeś kiedyś wszystko i pojechałeś 
w góry?

Tak. Właściwie z Matterhorn tak właśnie było. 
Góry to moja odskocznia, można zebrać 
myśli. Pomimo często ogromnego zmęczenia 
wraca się do domu odnowionym.

Twoje największe górskie marzenie do 
spełnienia?

Póki co Matterhorn a  potem Ama Dablam, 
ale to dalekie plany. We wszystkich fi lmach na 
temat Everestu, pierwsze ujęcie jest zawsze 
właśnie na ten szczyt. Ten widok zapiera dech 
w piersiach i chciałbym to zobaczyć na własne 
oczy.

I tego Ci życzę.
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ŚLADAMI ŚWIĘTEJ BARBARY 
- GRA MIEJSKA

Wędrówka prowadzi 
śladami górników 
i  hutników, patro-
nuje nam Śwęta 
Barbara, opiekun-

ka ludzi ciężkiej i  trudnej pracy 
a  także patronka Starachowic. 

W czasie gry poznamy wiele miejsc i faktów 
z historii Starachowic. Trasa ulicami miasta 
nie jest szczególnie wymagająca i długa, dla-
tego jesteśmy pewni, że każdy z  Was bez 
względu na wiek da radę ją przejść. Połą-
czyliśmy elementy gry miejskiej (zadania do 
wykonania ) i pieszego rajdu turystycznego 
(opis trasy). Uczestnikami mogą być osoby 
z różnych grup wiekowych (osoby nieletnie 
pod opieką dorosłego). Szczególnie liczymy 
na udział grup rodzinnych.

Zasady gry – wędrówki

W grze mogą uczestniczyć osoby indywidu-
alne lub grupy maksymalnie pięcioosobo-
we. Na podstawie opisu trasy, uczestnicy 
odnajdują poszczególne punkty kontrolne 
wyszczególnione w  opisie trasy i  wykonu-
ją zadania przypisane do danego punktu. 
Przejście całej trasy zajmie około dwóch 
godzin. Opis trasy pozwala na dostosowa-
nie sposobu jej pokonania do możliwości 
uczestników. Trasę można podzielić na 
etapy. 
Dokumentację przejścia trasy, czyli zdję-
cia i odpowiedzi na pytania jak i stosowną 
zgodę na wykorzystanie zdjęć przez Park 
Kultury należy przesłać drogą elektroniczną 
na adres zapisy@parkkultury.eu do 4 stycz-
nia 2022 r. Najbardziej kreatywne fotografi e 
i  poprawne odpowiedzi nagrodzimy upo-
minkami. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 stycznia 
2022 roku. Przed przystąpieniem do gry 
należy zapoznać się z zasadami i regulami-
nem gry. Grę opracował instruktor Parku 
Kultury Radosław Płusa.
Dobrej zabawy!

Ubierzcie się ciepło, zabierzcie ze sobą termos gorącej herbaty, aparat foto-
grafi czny lub telefon i ruszajcie w trasę! Powodzenia!
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CERRAD SPONSOREM AKTYWNEGO
PODWÓRKA SZKOLNEGO W JAGODNEM

Firma Cerrad zrewitalizowała podwórko szkolne przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jagodnem. 

Rewitalizacja podwórka szkol-
nego polegała na stworzeniu 
nowoczesnej strefy spotkań, 
interakcji, rekreacji i  nauki 
na niezagospodarowanym do-

tychczas placu pomiędzy budynkami 
szkoły i przedszkola w  Jagodnem.

W ramach projektu utwardzono część terenu, 
położono na nim płytki tarasowe 2.0 oraz za-
montowano na ich powierzchni gry podwór-
kowe z premarków termoplastycznych, spe-
cjalnego tworzywa, które charakteryzuje się 
wysoką jakością i trwałością. 
- Projekt jest niezwykle ważny dla społecz-
ności uczniowskiej i  wszystkich korzysta-
jących z  przestrzeni szkolnej. Dzięki niemu 
dzieci z  całej miejscowości będą mogły 
rozwijać swoją sprawność fi zyczną i  inte-
lektualną. Dzięki Cerrad z  nowego placu 
zabaw skorzysta ponad 100 dzieci – mówi 

Joanna Serafi n Sieczka, Dyrektor Szkoły, 
która dodaje, że kolorowa przestrzeń z  no-
woczesnymi grami podwórkowymi już tętni 
życiem i  staje się najlepszym miejscem do 
tworzenia wspólnych wspomnień i  wspiera-
nia rozwoju dziecka już od najmłodszych lat. 
- Kolorowe miejsce do zabawy powstało dzięki 
inicjatywnie naszych pracowników. To dzięki 
nim wiemy, jakie są potrzeby i gdzie możemy 
dołożyć swoją cegiełkę, by wspierać lokalną 
społeczność – mówi Halina Bąk, Pełnomocnik 
Zarządu ds. CSR. - To kolejny zakończony pro-
jekt w ramach programu grantowego, dzięki 
któremu stworzyliśmy dzieciom warunki do 
tego, aby mogły rozwijać swoją wyobraźnię 
i  jednocześnie chętnie spędzały czas poza 
budynkiem szkoły i  przedszkola – dodaje 
Halina Bąk. 

Dziękujemy inicjatorom projektu i grupie wy-
konawczej!gr
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BEZDOMNE ZWIERZAKI 
CZUJĄ TAK SAMO

Jeśli trzymamy psa na ze-
wnątrz i  naprawdę nie ma 
możliwości aby go wpuścić 
do domu, należy pamiętać 
o  budzie, najlepiej wyło-

       żonej słomą, misce z  jedze-
niem i wodą zostawioną w takim 
miejscu, żeby nie zamarzła.

Prawdziwym problemem są jednak 
bezdomne zwierzęta. Często potrze-
bują specjalistycznej pomocy, czasem 
tylko ciepłego kąta aby przetrwać 
mrozy. Przez ostatnie lata walki z bez-
domnością psów można zauważyć, że 
jest ich zdecydowanie mniej. Najczę-
ściej to psiaki, które komuś zaginęły 
lub „świeżo” wyrzucone przez „pana” 
bez serca. Oprócz psów, bezdomność 
dotyka również koty. Choć one zdecy-
dowanie lepiej radzą sobie na wolności 
to czasem również potrzebują specjali-
stycznej pomocy czy leczenia.

Pomagają bezinteresownie 

W  Starachowicach działa kilkunastu 
tak zwanych społecznych opiekunów 
kotów wolno żyjących. Zostali oni 
powołani przez Prezydenta Miasta 
Marka Materka, by pomagać zarów-
no zwierzętom jak i  gminie w  opano-
waniu problemu niekontrolowanego 
rozmnażania się. Koty są dokarmiane, 
społecznicy dbają o  ich dobrą kondy-
cję zdrowotną i  w  miarę możliwości 
zapewniają im ciepłe schronienie, gdy 
tego wymagają. Na terenie miasta jest 
wiele znanych wolontariuszom kocich 
skupisk, gdzie koty są dokarmiane 
a  czasem, gdy pojawiają się nowe 
osobniki, są odławiane, by zapewnić 
im pomoc weterynaryjną, taką jak pod-
stawowe szczepienia, odrobaczenie 

Kocie domy

Gmina Starachowice prowadzi Pro-
gram zapobiegania bezdomności zwie-
rząt. W  ramach programu odłowione 
zwierzęta bezdomne mają zapewnione 
wspomniane wcześniej zabiegi wetery-
naryjne,  takie jak odrobaczenia, szcze-
pienia, czipowanie i  zabieg kastracji, 
sterylizacji. Zwierzęta te mają szansę 
na zamieszkanie w domach, są ogłasza-
ne. Gmina opracowała umowę adopcyj-
ną, którą nowy opiekun musi podpisać 
zabierając z przychodni weterynaryjnej 
zwierzę do swojego domu. Zawiera ona 
zobowiązanie do należytej opieki i  za-
pewnienia bezpieczeństwa zwierzę-
ciu, czyli utrzymywania go w granicach 
swojego domu. Odławiane koty często 
są dzikie. Wtedy po zabiegach wraca-
ją w  miejsce bytowania, są dokarmia-
ne przez tzw. społecznych opiekunów 
zwierząt bezdomnych. Gmina zadbała 
również o  budki dla kotów wolno ży-
jących. W  tym roku w  kilku lokaliza-
cjach staną takie kocie domki i dobrze 
byłoby, żeby mieszkańcy ich nie nisz-
czyli apelują wolontariusze. Są też wy-
stawiane domki konstruowane przez 
społeczników, którzy pomagają kotom 
przetrwać zimę. Często jednak taka po-
stawa nie spotyka zrozumienia wśród 
mieszkańców Starachowic, którzy się 
oburzają, zabraniają karmić zwierząt 
nie pamiętając o tym, że tak jak wszyst-
kie chcą żyć, że pomagają nam w walce 
z gryzoniami. 
Należy pamiętać, że koty są zadbane, 
zdrowe, wykastrowane, a   kilka razy 
w  roku wraz z  karmą dostają odroba-
czenia i  środki zapobiegające pchłom 
i  kleszczom. Zdarza się, że odławia-
ne dzikie koty są malutkie, młode i  za 
słabe żeby dać sobie radę. Wtedy są 
oswajane i  socjalizowane z  człowie-
kiem, a  kiedy już są gotowe szuka im 
się domów. Przeważnie wyrastają na 
przyjacielskie i  bardzo pragnące czło-
wieka. Wolontariusze apelują do miesz-
kańców, że kiedy zaobserwują skupiska 
kotów na ulicach, skwerach, parkach, 
w  okolicy śmietników, czy w  innych 
miejscach otwartych należy reago-
wać. Trzeba wtedy zgłaszać do Urzędu 
Miasta, gdzie zostaniemy przekierowa-
ni do odpowiedniego referatu. Wtedy 

czy sterylizację. Pomoc niesiona jest 
nie tylko kotom. Czasem też na ulicach 
Starachowic pojawiają się jeszcze bez-
domne psy. Mieszkańcy jednak szybko 
reagują, starają się pomóc, ogłaszać, 
karmić, zabezpieczyć do czasu ustale-
nia właściciela lub znalezienia nowego 
domu. Z kotami jest o tyle trudniej, że 
nie wiadomo, czy „błąkający się” kot 
nie jest czyjś i nie wychodzi po prostu 
z domu na spacer. 
- Wspaniale byłoby, gdyby wszystkie 
takie zwierzęta „ulicy” miały czip, nie 
kosztuje on dużo, a  zawiera informa-
cje o  właścicielu, którego bez proble-
mu można powiadomić o  znalezieniu 
zguby. Jeśli czipa brak, trudniej trafi ć 
do opiekuna i zwierzę traktowane jest 
jako bezdomne – mówi jedna z działa-
jących w mieście wolontariuszek. - Po 
okresie krótkiej kwarantanny, jeśli nie 
zgłosi się właściciel, zwierzęta pod-
dawane zabiegom weterynaryjnym 
i  szuka się im domów. Typowo dzikie 
koty są wypuszczane z  powrotem na 
ulicę. One sobie poradzą a przynoszą 
naprawdę ogromne korzyści.

Problem szczurów

Może nie każdy mieszkaniec Stara-
chowic zdaje sobie sprawę z  tego, 
że w  naszym mieście, jak w  każdym 
innym, są szczury. Docenianie kotów, 
uchylenie im okienka od piwnicy czy 
wystawianie miski z  wodą może być 
również ratunkiem dla nas samych. 
Wiadomo przecież, że szczury i myszy 
raczej stronią od towarzystwa kotów. 
Dlatego naprawdę nie należy przega-
niać ich z  piwnic blokowisk a  wręcz 
umożliwić im tam życie, bo koty spe-
cjalnie dużych szkód nie wyrządzą. 
W przeciwieństwie do gryzoni.

odpowiedzialne osoby zostaną o  tym 
poinformowane i odłowią zwierzaki by 
się nie rozmnażały. Najczęściej po za-
uważeniu kotki z  kociętami są one je-
dynie karmione. Samo karmienie nie 
wystarczy, by im pomóc. Właśnie tak 
maluchy szybko dziczeją, dorastają 
i potem same się namnażają. Po drugie, 
wolontariuszka, która się do nas zgło-
siła apeluje do opiekunów kotów „wy-
chodzących”: Jeśli już Wasze zwierzaki 
muszą wychodzić poza gospodarstwo 
domowe, zanieście je do weterynarza 
na zabieg kastracji/sterylizacji. One też 
często przyczyniają się do pomnażania 
bezdomności kotów w Starachowicach. 

Pomoc gminy

Warto wiedzieć, że Gmina Starachowi-
ce w  ramach Programu zapobiegania 
bezdomności zwierząt prowadzi dofi -
nansowanie do tych zabiegów. Z  do-
fi nansowania może skorzystać każdy 
mieszkaniec Starachowic. Należy tylko 
wypełnić i  wysłać do Urzędu Miasta 
wniosek, o  który można poprosić oso-
biście lub mailowo w Referacie Ochrony 
Środowiska UM. Gmina dopłaca aż 50%. 

Zaadoptowane zwierzę będzie 
wdzięczne na zawsze!

Również w  sprawie adopcji, do której 
gorąco zachęcamy, należy się zgłaszać 
do Przychodni As, bo tam najpierw tra-
fi ają miejskie „bezdomniaki”. Wybór 
psów i kotów jest niestety wciąż bardzo 
duży. 

Przypominamy!
Zgodnie z  ustawą o  ochronie zwierząt, 
każdy właściciel psa powinien zapew-
nić mu odpowiednie warunki. Pomiesz-
czenia powinny być odpowiednio do-
stosowane, chronić psy przed zimnem, 
upałem, opadami atmosferycznymi. Pies 
powinien mieć dostęp do światła dzien-
nego oraz swobodę. Właściciel musi 
także zapewnić mu karmę oraz stały 
dostęp do wody. Należy pamiętać rów-
nież, że nie można trzymać zwierząt na 
uwięzi dłużej niż 12 godzin ani w sposób 
powodujący cierpienie. Uwięź, na której 
trzymane będzie zwierzę, nie może być 
krótsza niż 3 metry.

Zima w pełni, za oknem mróz, który daje się we znaki nie tylko ludziom, ale i naszym 
zwierzakom. O ile te, które posiadają swój własny, ciepły kąt w domu mają się dobrze, 
to o pozostałe już musimy trochę zadbać, żeby mogły przetrwać zimę.
Anna Łukaszewska
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Pojawiające się iluminacje 
świetlne w  miastach 
wróżą nadejście Bożego 

Narodzenia a  wraz z  nimi 
karnawału. W  nowym 2022 

roku karnawał będzie długi. Obejmuje 
bowiem okres od święta Trzech Króli aż 
do Popielca. 

Będzie dość czasu, by się bawić, cieszyć 
życiem, uprzyjemniać sobie chwile w dobrym 
towarzystwie, folgując różnym smakom, 
upodobaniom i zachciankom.

Studniówkowy wyłom

Czasy mojej młodości, lata sześćdziesiąte 
i  siedemdziesiąte, wspominam czule. Karna-
wał tamtych lat nieco z  rozrzewnieniem, bo 
„to były piękne dni”. Z  zabaw noworoczno - 
choinkowych dla dzieci, połączonych z przed-
stawieniami dla rodziców szybko wyrosłam. 
W  szkole średniej nie korzystaliśmy ze swo-
body obyczajowej. Uczniów mojego liceum 
obowiązywał pewien rygor, dość surowo prze-
strzegany przez dyrekcję i nauczycieli. Po go-
dzinie 20.00 nie można było pojawiać się na 
ulicy. Nie mogliśmy chodzić do kina na fi lmy 
dozwolone od lat osiemnastu. W  niedziele 
i na co dzień, a nawet w wakacje, obowiązywał 
strój szkolny. Zdarzały się raz w roku w szkole 
zabawy noworoczne, ale pod ścisłą kontro-
lą grona nauczycielskiego. Studniówka była 
pewnym wyłomem w tym rygorze, bo wyjątko-
wo na prośbę dziewcząt złożoną w podaniu, 
można było jako partnera poprosić starszego 
brata. Studniówkę naszą poprzedzały staran-
ne przygotowania dekoracji sal szkolnych. Na 
mojej studniówce, zespół muzyczny grający na 
skrzypcach, akordeonie i bębnie umieszczony 
był w afrykańskiej chacie a sala balowa mieni-
ła się tysiącem małych lusterek oprawionych 
przez nas w  ciekawe kształty i  odbijające się 
od nich światła. 

Powiew świeżości

W czasach studenckich i w okresie pracy za-

wodowej czuliśmy już pewną swobodę i nie-
zależność. Docierały do nas wzory kulturowe 
z Zachodu. Poznaliśmy ideały dzieci kwiatów 
i  bananowej młodzieży. Słuchając jeszcze 
nieofi cjalnie Wolnej Europy i Radia Luksem-
burg, próbowaliśmy nadążać za muzyką 
i modą. Pasjonowaliśmy się rock and rollem, 
big beatem, jazzem, twistem i zespołami mu-
zycznymi których popularność jest do dzisiaj 
fenomenem - Beatles, Rolling Stones, Czer-
wone Gitary.
W zabawach sylwestrowych tłumnie uczest-
niczyliśmy niekoniecznie przywiązując wagę 
do wyszukanych wykwintnych kreacji. Coś 
się skróciło, doszyło, przyozdobiło albo poży-
czyło. Udana zabawa to dobry humor, wspa-
niałe towarzystwo i  zespół muzyczny, który 
potrafi ł grać do tańca nasze ulubione prze-
boje. Było wtedy wspaniale i romantycznie. 

Krok ku współczesności

W  latach osiemdziesiątych, dziewięćdzie-
siątych studniówki odbywały się jeszcze 
w szkołach. Ich pokazowy numer, to polonez 
rozpoczynający bal. Jako młodzież szkol-
na, w  ofi cjalnych zabawach a  tym bardziej 
balach sylwestrowych, nie braliśmy udzia-
łu ze względu na ograniczenia regulaminu 
uczniowskiego. Ale przy naszej zaradności, 
pomysłowości i  w  całkowitej tajemnicy, or-
ganizowaliśmy prywatki w małych grupkach. 
Bawiliśmy się przy pocztówkowych płytach. 
Dzisiaj na imprezach dominuje muzyka elek-
troniczna i DJ,a tańce według mnie wszystkie 
są do siebie podobne. Bo czy dzisiaj młodzi 
potrafi ą zatańczyć walca, walczyka, tango? 
Z  każdym rokiem wzrasta zainteresowa-
nie spędzania sylwestra na placach wśród 
tłumu, muzyki i  pokazach sztucznych ogni. 
Obserwujemy również zwyczaj żegnania sta-
rego roku w  eleganckim, ekskluzywnym to-
warzystwie  w operze, fi lharmonii, w teatrze 
przy lampce szampana. 
No cóż, tradycje karnawałowych zabaw pod-
legały i podlegają zmianom. Każde pokolenie 
będzie miało swoje niezapomniane i  szcze-
gólne wspomnienia.

O karnawałowych zwyczajach oraz studniówkach wspomnienia pisze 
Bogumiła Skrobisz
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Karnawał kojarzy mi się z  an-
drzejkami... co okazało się 
błędne. Jak wiemy, okres ten 
przypada na styczeń i  luty. Po-
stanowiłam dowiedzieć się, czy 

tylko w mojej głowie pojawiło się błędne 
spostrzeżenie. Swoje dochodzenie zaczę-
łam od wypytywania znajomych. 

Usłyszałam bardzo ciekawe i  zróżnicowane 
odpowiedzi. Wiele osób, podobnie jak ja, my-
ślało, że to okres gdzieś między andrzejkami 
a Nowym Rokiem, może zahaczający delikatnie 
o ostatki. I tu pojawiła się kolejna zagadka - ostat-
ki. Zaczęłam pytać, czym według nich są ostatki? 
Odpowiedzi także były różne, a na pewno nie 
jednoznaczne. Zaczęłam wysnuwać wnioski, iż 
tradycje lub zwyczaje związane z  karnawałem 
zaczynają zanikać. Nie chcę co prawda wysnu-
wać błędnych wniosków, gdyż moje badanie 
odbyło się na bardzo małej grupie ankietowa-
nych i może w Polsce są jeszcze miejsca gdzie 
młodzi ludzie hucznie celebrują karnawał. Są?

Bardziej na świecie niż w Polsce

Na pewno są takie miejsca na świecie. Na myśl 
przychodzi mi ogromny karnawał w  Rio. Prze-
piękne stroje, tancerki i świętowanie do białego 
rana. Kolejny karnawał to ten w Wenecji. Widzę 
bogato zdobione maski i kolorowe stroje. Unika-
towy moment, w którym każdy może poczuć się 
anonimowo. W naszym kraju, wszyscy zapytani 

przez mnie o te słynne karnawały wiedzieli o nich 
sporo. Większość chciałaby się tam znaleźć, zo-
baczyć to na własne oczy. Ale co z naszymi im-
prezami? Czy w naszym kraju odbywają się bale 
karnawałowe? Nigdy nie uczestniczyłam w tego 
rodzaju wydarzeniu. Nikt z moich znajomych nie 
organizował balu karnawałowego, przebierań-
ców, czy też maskarady. Jest to rozczarowujące, 
chętnie wybrałabym się na taką zabawę. 

Szkolna zabawa

Pamiętam bale karnawałowe ze szkoły. To 
co zapadło mi w pamięć, to ogromne emocje 
związane ze strojami. Każdy wybierał unikatowy 
wzór. Jeżeli pojawiły się trzy księżniczki, to każda 
była wyjątkowa. Podobne przedsięwzięcie 
teraz, wśród dorosłych, wywołałoby wcale nie 
mniej emocji. Kiedyś w  liceum razem z grupą 
znajomych zorganizowaliśmy tego typu impre-
zę... jednak nie podczas karnawału.

Andrzejki a i owszem

Wydaje mi się, że oprócz ostatków, których 
genezy spora ilość przepytanych przeze mnie 
osób nie pamięta, nie świętujemy karnawału 
zbyt hucznie, o  ile w ogóle. Gdybyśmy cofnęli 
się trochę, może dwa, trzy miesiące, mianowi-
cie do andrzejek, to artykuł wyglądałby trochę 
inaczej. Andrzejki wydają mi się być bardziej 
żywe w pamięci, przynajmniej wśród kobiet lub 
dziewcząt. Co roku spotykam się z  przyjaciół-

ką w tenże dzień i oddajemy się wróżbom. Po 
głębszym zastanowieniu stwierdzam, iż niewie-
le przepowiedni się spełniło...  Zawsze jednak 
miło usłyszeć, że nadchodzi wielkie bogactwo 
albo fala pozytywnych niespodzianek. Prawda?

Moda na strach

Kolejnym świętem, całkiem świeżym i  stosun-
kowo szybko się rozwijającym, jest Halloween. 
To nowe święto jest chętniej obchodzone 
przez młode osoby. Niestety wydarzenie to jest 
często krytykowane przez osoby starsze. Za-
pytani przeze mnie o powód odpowiadają, że 
nie jest to polskie święto, że obraża zmarłych. 
My uznajemy je po prostu za zabawę. Według 
mnie pozostaje jedynie ten fakt zaakceptować, 
gdyż młodzi na całym świecie chcą bawić się 
na Halloween, a zabranianie wydaje mi się być 
walką z wiatrakami.

Ostatnia nadzieja

Nie poddając się, zapytałam narzeczonego 
o  karnawał z  myślą, że może on zna młode 
osoby obchodzące ten czas. Niestety on zapy-
tał mnie, czy to nie przypadkiem okres zabaw 
w PRL-u? Cóż... może niektórym będzie się to 
wydawało smutnym podsumowaniem, aczkol-
wiek wszystko nieustannie się zmienia - tra-
dycje i  zwyczaje. Tym sposobem nasi rodzice 
bawili się celebrujący ostatki, a my przebieramy 
się na Halloween. 

O zderzeniu karawału z ostatkami, andrzejkami i halloween oraz o tym, czy wielkie 
balowe tradycje odchodzą w zapomnienie, felieton pisze Adrianna Ranos
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Zaproszenia studniówkowe i karnawałowe

KARNAWAŁ  
I ZAPOMNIANE MELODIE

W RYTMIE TWISTA

W  latach osiemdziesiątych, dziewięćdzie-
siątych studniówki odbywały się jeszcze 
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Myśląc o  odzyskaniu 
niepodległości przez 
Polskę w  roku 1918 
warto pamiętać, że nie 
był to czas jednostron-

nej i wszechogarniającej radości i en-
tuzjazmu. Szczęście z  odzyskiwanej 
suwerenności było silnie mącone wie-
loma innymi bolesnymi okolicznościa-
mi.

Tym, co nie mniej od spraw niepodległości 
ojczyzny absorbowało ówczesnych Polaków 
była katastrofalna sytuacja kraju wycieńczo-
nego wojną. Ruina gospodarcza, demogra-
fi czna i   infrastrukturalna. Potworny chaos 
wynikający z  rozpadu obcych ale jednak 
spójnych systemów państw zaborczych. 
Zapaść rolnictwa, handlu i  przemysłu, co 
skutkowało głodem w wielu rejonach Polski. 
Do tego niewyobrażalny wysiłek wojenny 
wkładany w obronę odzyskanej właśnie wol-
ności. Obok pojawiających się  w ówczesnej 
prasie doniesień z  frontu wschodniego, 
nie mniejsze znaczenie miały doniesienia 
o innym jeźdźcu apokalipsy – hiszpance. 

Z Hiszpanii do Warszawy

Była to szczególnie zabójcza odmiana grypy, 
którą po raz pierwszy opisano w  Hiszpa-
nii, stąd jej potoczna nazwa. Przyniesiona 
została wiosną 1918 roku przez żołnierzy 
amerykańskich. Jak szacują historycy w skali 
świata uśmierciła ona w  latach 1918-1921 
minimum 21 milionów ludzi. Ostatnie bada-

nia dowiodły, że to hiszpanka miała wpływ 
zasadniczy na przerwanie walk na froncie za-
chodnim jesienią 1918 roku. Armie po obu 
stronach były dziesiątkowane przez chorobę 
i nie były w stanie dalej walczyć.  U nas po-
jawiła się najpierw we Lwowie w lipcu 1918 
roku, by stamtąd koleją przenieść się do Kra-
kowa a następnie we wrześniu do Warszawy. 
Rada Regencyjna szacowała, że na dzień 4 
listopada chorych było już  ok. 100 tysię-
cy osób. Apogeum przyszło w  listopadzie 
i  grudniu 1918 roku aby po krótkiej prze-
rwie uderzyć kolejnymi dwiema falami aż do 
końca roku 1919.  

Niezwyczajna grypa

Gazety alarmowały, że „trwoga hiszpanki” 
przebiła „trwogę wojny”, nikt bowiem nie 
mógł czuć się bezpieczny, niezależnie od 
tego jak daleko przebywał od wojennego 
frontu, mógł paść ofi arą hiszpanki. Grypa 
była niezwykle skutecznym i  szybkim mor-
dercą „zdarzało się, że ludzie budzili się 
rześcy, wyspani, a kolejnego dnia wieczorem 
już nie żyli”. Hiszpanka atakowała system 
nerwowy wywołując halucynacje połączone 
ze strachem i  silną gorączką oraz dreszcza-
mi. Mogła prowadzić do szybkiego obrzęku 
płuc zalewając je krwią, czym w potwornych 
mękach dusiła ofi arę. Wielu z  tych, którzy 
nawet przeżyli hiszpankę, na zawsze nazna-
czonych było trwałymi powikłaniami, jak cho-
roby serca, uszkodzenie mózgu, nerek, płuc 
czy wątroby. W większych miastach wystąpiły 
kłopoty z  chowaniem zmarłych, z  uwagi na 

to, że nikt nie był w stanie dostarczyć wystar-
czającej liczby trumien. Brakowało grabarzy, 
a ci co nadal żyli żądali za usługę drakońskich 
opłat. Szacuje się, że śmiertelność wynosiła 
do 15% zakażonych, jednak brakuje dokład-
nych danych, ponieważ wiele ksiąg cmentar-
nych przepadło podczas II wojny światowej 
(nie tylko w Polsce).  Niektórzy historycy sza-
cują, że w Polsce w latach 1918-1920 mogło 
umrzeć nawet do 250 tysięcy osób. 

Jesienny lockdown

Miarą traumy było określenie długo jeszcze 
funkcjonujące w  plebejskich środowiskach 
Warszawy: „martwy jak Hiszpan”. Medycyna 
była bezradna, a lekarzy brakowało. Władze 
wprowadzały zakazy i  nakazy, jak choćby 
używania tylko przegotowanej wody, mycie 
rąk, czy unikanie większych zgromadzeń. To 
z pewnością w jakiś sposób ograniczyło siłę 
rażenia pandemii. Jesienią 1918 roku wpro-
wadzono lockdown, zakazano zatrzymywa-
nia się na ulicach konduktom pogrzebo-
wym, unieruchomiono tramwaje a nawet na 
pewien czas zamknięto pocztę. Jakkolwiek 
w  drugiej połowie 1919 roku przeszły jesz-
cze dwie fale pandemii, miały one już zacznie 
mniejszą siłę rażenia. W  kolejnym roku za-
grożenie ostatecznie przeszło pozostawiając 
trwałą skazę, która z czasem zaćmiła traumę 
I wojny światowej. Dzisiaj w dobie pandemii 
COVID pomimo znaczącej równicy doświad-
czeń, wiedzy i  jakości sprzętu medycznego, 
dokładnie sto lat później dzielimy te same 
lęki z naszymi przodkami.  

BOLESNA WOLNOŚĆ
O hiszpance i analogii do współczesności pisze dyrektor Muzeum Przyrody 
i Techniki Paweł Kołodziejski
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Grypa „hiszpanka”, fot. domena publiczna
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DŁUGIE NOGI 
I ODKRYTE PLECY

Rozmowy z  poprzedniego 
wieku. Brzmi intrygująco, 
prawda? Wprawdzie w  marcu 
minęło pół wieku odkąd po-
jawiłem się na tym świecie, 

ale czy to wystarczający pretekst, by 
już wracać do swoich dziennikarskich 
wspomnień z XX wieku? Mam nadzieję, 
że tak. 

Początek roku to tradycyjny czas studniówek. 
Dla mnie, jako wybitnego i  wytrawnego tan-
cerza podpierającego ściany to jeden z  ulu-
bionych tematów. A propos szkolnych zabaw 
i  dyskotek najmocniej zapamiętałem bal na 
zakończenie szkoły podstawowej. Akurat 
w tym samym czasie rozgrywany był mecz roz-
poczynający mundial w Meksyku w 1986 roku. 
Jeśli dobrze pamiętam Bułgaria grała z  Wło-
chami. Na szczęście muzycy z  zespołu, który 
grał do tańca przynieśli ze sobą telewizor. I tak 
siedząc między gitarą a  perkusją spędziłem 
ów bal oglądając mecz. Bodaj był remis 1:1. 
A tańce? Ktoś zapewne tańczył. Nie pamiętam 
dokładnie…
Ale wracając do studniówek. Bywałem i szcze-
gółowo opisywałem. Pierwszy raz w 1991 roku. 
- Dokładnie o 20.14 na parkiet sali gimnastycz-
nej weszło 16 par rozpoczynając tradycyj-
nym polonezem studniówkę 1991. W  chwilę 
potem wszystkich zebranych powitał dyrektor 
Bogdan Dobrowolski. – Urok tej zabawy tkwi 
w tym, że odbywa się raz w życiu, a pamięta 
się ją zawsze – mówił nieżyjący już niestety dy-
rektor „jedynki” a  ja jego słowa przytaczałem 
w tekście w „Słowie Ludu”. Koszt studniówki? 
150 tys. zł od pary. Rok później było już nieco 
drożej - 200 tys. Poloneza w „jedynce” tańczyły 
24 pary, na czele z Małgorzatą Grunt i  Tom-
kiem Grudniewskim z 4a. – Dziś bądź wesół, 
dziś używaj zabawy – mówiła nowa dyrektor 
liceum Urszula Anielska. Najpierw podano 
fl aczki, potem barszczyk czerwony z  paszte-
cikami i  kurczaki z  pieczarkami. Oprócz tego 
szynka, polędwica i  baleron po 10 dkg na 
osobę. Do picia pepsi, mirinda i  oranżada. 
Z  „jedynki” szybko przebiegłem do „dwójki”. 

Na parkiecie 351 osób. Cena balu 350 tys. od 
pary. Drożej, ale w cenie śniadanie… podczas 
matury. Dyrektorzy Stanisław Banaszkiewicz 
i Kazimierz Piotrowicz wracają do minionych 
lat. – Wcześniej był większy rygor i dyscyplina. 
Nie do pomyślenia było na przykład by dziew-
częta przyszły na bal w  szpilkach. Obowiąz-
kowe były ciapki – słyszę i opisuję w  „Słowie 
Ludu”. 
Mijają trzy lata… Mamy rok 1995. Stara-
chowickie studniówki relacjonuję w  „Ty-
godniku Starachowickim”. W  II Liceum 
Ogólnokształcącym polonez rozpoczął się 
– ach co za precyzja – o 20.36 i 52 sekun-
dy. „Taniec przygotowany pod kierunkiem 
Ireny Dyląg wypadł okazale…”- pisałem o… 
mamie swej przyszłej żony. W pierwszych 
parach – Kasia Ławniczak z  Pawłem Za-
rychtą i  Aneta Wojtas z  Tomkiem Gawli-
kiem. W  menu – flaki, kurczak, barszczyk 
z  pasztecikami. – I  bawiono się. To po-
jedynczo, to parami, to na odległość, to 
przytuleni do siebie. W „jedynce” do tańca 
gra zespół Tomasza Kordeusza. „Króluje 
czerń i  biel. Panie przyciągają wzrok dłu-
gimi nogami i odkrytymi plecami, panowie 
kolorowymi marynarkami” – pisałem. Tu 
za poloneza odpowiadała Krystyna Pater. 
„Szkoła maleńka, ale przytulna i atmosfera 
niepowtarzalna. Skromna dekoracja, ale 
wrażenie robią wielkie rysunki różnych po-
staci” – to już o nowym wówczas III Liceum 
Ogólnokształcącym. W  pierwszej parze 
poloneza tańczą - Sylwia Paczyńska i  Se-
bastian Szwajnoch. Układ przygotowany 
pod bacznym okiem Renaty Sokół podoba 
się wszystkim. Przygrywa zespół Piotra 
Mrózka. Do jedzenia… oczywiście kurczaki. 
Jest – no jakżeby inaczej – nieśmiertelny 
król wszystkich balów, wesel i  sylwestrów 
czyli barszczyk czerwony z pasztecikami. 
„Zabawa na sto dni przed maturą przeszła 
do historii. Trochę szkoda. Bo było naprawdę 
fajnie” – kończę swoją relację.
A Państwo jakie mają wspomnienia ze swoich 
studniówek? Może ktoś bawił się na tych opi-
sywanych powyżej? 

O studniówkach lat 90-tych, podpieraniu ścian i czerwonym barszczyku pisze 
Grzegorz Sajór
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NIECH ŻYJE BAL!
Początek roku stoi pod znakiem balów karnawałowych. 
Żeby mieć siłę na zabawę szykujemy pyszne przekąski, 
a do nich zwykle podajemy jakieś trunki. Może w tym 
roku warto zaszaleć z kolorowymi drinkami?
Katarzyna Wzorek

Drinki czy też koktajle 
wracają na salony. I  to 
naprawdę fantastyczna 
wiadomość, ponieważ 
bardzo dobrze sprawdza-

ją się na przyjęciach. Odpowiednio 
skomponowane mogą być ucztą 
dla oka i podniebienia. Moje prze-
pisy pokażą wam, że nie zawsze po-
trzebne jest mnóstwo składników, 
aby przyszykować wystrzałowego 
drinka. 

Przede wszystkim warto pamiętać 
o dobrej jakości alkoholi, których używa-
cie, bo to one mają zasadniczy wpływ na 
efekt fi nalny naszego napoju. Dojrzałe 
owoce i  inne dodatki dopełniają dzieła. 
Pamiętajcie też, żeby nie zrażać się bra-
kiem odpowiedniego sprzętu. Alkohol 
można odmierzać zwykłymi kieliszka-
mi, a  zamiast shakera użyć szczelnego 
kubka termicznego. Chociaż jeśli spodo-
ba Wam się przygotowywanie koktajli to 
z czasem warto zainwestować w zestaw 
małego barmana. Najważniejsze to na-
szykować dużo lodu, bo będziecie go 
potrzebować do chłodzenia szklanek, 
napojów i  kruszenia. Mała wskazówka - 
najłatwiej skruszyć lód domowym spo-
sobem wrzucając go do plastikowego 
worka, zawijając w  ścierkę i  rozbijając 
tłuczkiem do mięsa. Najlepsze rozwiąza-
nia to najprostsze rozwiązania. 
Plusem przygotowywania drinków 
w domu jest też to, że recepturę zawsze 
możemy dostosować do siebie. Drink 
z  podanych proporcji jest dla Ciebie za 
słodki? Dodaj odrobinę soku z  cytryny. 
Zbyt kwaśny bądź za mocny? Możesz 
dodać syropu cukrowego lub owocowe-
go. Najważniejsze, żeby Ci smakowało.
Pomyślicie pewnie „A co z gośćmi, którzy 
nie chcą bądź nie mogą pić alkoholu?”. 

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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Dla nich także możecie przygotować 
różne ciekawe napoje. Podaję jeden do-
kładny przepis, ale wiele drinków można 
przerobić na wersję bezalkoholową. 
Cytując klasyka „Wymyślajcie, kombinuj-
cie, ale pamiętajcie – nie przesadzajcie”!

Śliwkowy czort

Składniki: • 30 ml śliwowicy 70% • 90 
ml soku pomarańczowego • 2 gałązki 
rozmarynu • zest z pomarańczy • kostki 
lodu
Przygotowanie: • Napełnij niską 
szklankę lodem i odstaw do schłodzenia. 
• Do shakera wsyp trochę lodu, wrzuć 
roztarte w palcach igiełki z jednej gałązki 
rozmarynu oraz wlej śliwowicę i sok po-
marańczowy. Wstrząśnij wszystko przez 
ok. 30 sek. • Odlej ze szklanki ewentual-
ną wodę z nadtopionego lodu i wlej przy-
gotowanego drinka. • Zest z pomarańczy 
skręć w  palcach nad drinkiem i  potrzyj 
nim brzeg szklanki, by zaromatyzować 
go olejkami z  pomarańczy. Udekoruj 
drinka tym zestem i gałązką rozmarynu.

Król wieczoru

Składniki: • 50 g świeżego ananasa • 40 
ml białego rumu • 40 ml pigwówki • 20 
ml soku z mandarynki • lód w kostkach 

dzenia. • Zmiksuj truskawki z  cukrem 
i  przetrzyj przez sito na gładki mus. • 
Do shakera wsyp trochę lodu, wlej mus 
truskawkowy i  rum. Wstrząśnij wszyst-
ko przez ok. 30 sek. • Opróżnij kieliszek 
z lodu i przelej do niego zawartość sha-
kera. Dopełnij kieliszek szampanem. 
Udekoruj szczytem mięty.

Virgin mohito

Składniki: • 1 limonka • garść świe-
żej mięty • 1-2 łyżki cukru brązowego • 
mocno gazowana woda mineralna •  kru-
szony lód • gałązka mięty do dekoracji
Przygotowanie: • Limonkę przetnij na 
pół i  wytnij z  niej biały rdzeń. Następnie 
pokrój ją na ósemki. • Do wysokiej szklanki 
wsyp cukier – 1 łyżkę, jeśli wolisz kwaśniej-
sze napoje lub 2 łyżki, jeśli  wolisz słodsze. 
Dodaj miętę oraz połowę limonki i wygnieć 
dokładnie, żeby limonka puściła sok i cukier 
się w nim lekko rozpuścił, a mięta uwolniła 
aromat. • Dodaj resztę limonki i kruszony 
lód. • Zalej całość gazowaną wodą i  wy-
mieszaj łyżeczką od dna. Udekoruj gałązką 
mięty. Podawaj ze słomką.
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i kruszony • cząstka ananasa • pióropusz 
z kilku liści ananasa spiętych wykałaczką 
Przygotowanie: • Napełnij wysoką 
szklankę lodem i odstaw do schłodzenia. 
• Do shakera włóż ananasa i wygnieć go 
dokładnie, żeby puścił jak najwięcej soku. 
Dosyp lodu oraz wlej oba alkohole i sok 
z mandarynki. Wstrząśnij wszystko przez 
ok. 30 sek. • Opróżnij szklankę z  lodu 
w  kostkach i  napełnij ją kruszonym 
lodem. • Na kruszony lód wlej drinka 
przez sitko. Udekoruj cząstką ananasa 
i pióropuszem. Podawaj ze słomką.

Cherry whisky

Składniki: • 40 ml whisky • 40 ml wi-
śniówki • laska cynamonu • lód w kost-
kach
Przygotowanie: • Niską szklankę wy-
pełnij lodem i  odstaw na chwilę, aby 
szklanka się schłodziła. Następnie odlej 
ewentualną roztopioną wodę. • Do 
szklanki wlej oba alkohole i wymieszaj je 
laską cynamonu. Pozostaw ją w szklance 
dla dekoracji i aromatu.

Strawberry fi zz 

Składniki: • 50 g truskawek • 1 łyżeczka 
cukru • 30 ml rumu • szampan/wino mu-
sujące • szczyt mięty do dekoracji • lód 
w kostkach
Przygotowanie: • Napełnij kieliszek 
do szampana lodem i odstaw do schło-
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