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MAM WSPANIAŁE ŻYCIE 

KOBIETY!

DOBRY ADRES NA KONKURS

dla naszego ducha i ciała – masaż Kobido, 
joga czy smaczne fit lunchboxy to nasza 
propozycja na wiosenne wewnętrzne po-
rządki.
Marzec to także symbol nadziei na lepsze, 
słoneczne dni. W obliczu tego co dzieje się 
za naszą wschodnią granicą, jako redakcja 
nie możemy przejść obojętnie. Drodzy Sio-
stry i Bracia z Ukrainy mieszkający w naszym 
mieście, pragnę przekazać Wam w  imie-
niu wszystkich tworzących naszą gazetę, 
wyrazy wsparcia i  solidarności. Jesteście 
integralną częścią Starachowic i  możecie 
liczyć na naszą pomoc i wsparcie. W tak nie-
wyobrażalnie trudnym dla Was czasie jeste-
śmy z Wam i jesteśmy dla Was!
Nie ma w nas zgody na to co się dzieje!
Drodzy Mieszkańcy, podajemy numer in-
folinii dla osób z terenu Powiatu Staracho-
wickiego, które chciałyby pomóc przyjmując 

Przedwiośnie to czas, kiedy jesteśmy już 
jedną nogą w kwitnących sadach a drugą, 
przedzieramy się przez śnieg. Mentalnie 
jednak bliżej nam do tych kwitnących krze-
wów i  roztaczającego się powoli ciepła. 
Marzec jest też poniekąd miesiącem kobiet, 
bo to właśnie na ten miesiąc przypada ich 
święto. Jako że w naszym mieście nad Ka-
mienną nie brakuje inspirujących kobiet, to 
wydanie poświęcamy właśnie im. 
W  tym numerze poznacie kobiety przed-
siębiorcze, odważne, odnoszące sukcesy 
i  chętnie podejmujące wyzwania zawodo-
we, macierzyńskie czy sportowe. Przyjrzy-
my się portretom starachowickich kobiet 
z dawnych lat. Nie zabraknie także czegoś 

DOBRY ADRES DLA 
KAŻDEGO. ZAPRASZAMY

LABORATORIA KOMPETENCJI

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI NA DZIŚ

Z ULICY STARACHOWICKIEJ 
NA MORZA I OCEANY

ROK WŁADYSŁAWA WAGNERA
STARACHOWICE 2022

LIDERKA DLA MAM

CZY PISAŁEM O KOBIETACH?

,Anna Zieba 

uchodźców: 515 – 195 – 380. Została także 
uruchomiona zbiórka środków opatrunko-
wych, żywności długoterminowej, kosmety-
ków i chemii a  także nowych kocy, kołder, 
poduszek, pościeli, ręczników, środków 
chemicznych, toaletowych, higieny osobi-
stej, pieluch dla osób przybywających do 
Starachowic. Zbiórka jest prowadzona co-
dziennie w Parku Kultury w godzinach od 
8.00  do 20.00, a także od poniedziałku do 
piątku w szkołach i przedszkolach na tere-
nie Starachowic w godzinach funkcjonowa-
nia placówek. 
Pomagajmy, bo to jedyna słuszna decyzja!
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TECHNOLOG W SPÓDNICY

Jak zaczęła się Twoja przygoda z wodocią-
gami?

Wodociągi poznałam już jako dziecko. Mój tata 
pracował jako operator koparki. Po skończonych 
studiach z biotechnologii trafi łam tutaj na trzymie-
sięczny staż, następnie zaczęłam pracę w laborato-
rium na stanowisku mikrobiologa. W międzyczasie 
skończyłam podyplomowe studia na Politechnice 
Warszawskiej na kierunku oczyszczanie ścieków, 
uzdatnianie wody, unieszkodliwianie odpadów. 

Z  laboratorium byłaś związana 14 lat, ale 
jednak praca przy oczyszczaniu ścieków 
jest tym co cię interesuje.

Na studiach bardzo mnie zainteresował przedmiot 
z  oczyszczania ścieków. Podobnie jak zajęcia na 
reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Cały 
proces był dla mnie fascynujący. W  laboratorium 
miałam do czynienia tylko z  wodą - przygotowy-
wanie podłóż, posiewy, odczyty, potwierdzenia, 
sterylizacja, ale to było dla mnie za mało. W trakcie 
rozruchu nowej instalacji zaistniała konieczność 
powierzenia funkcji Głównego Technologa osobie 
znającej doskonale procesy biochemiczne związa-
ne z oczyszczaniem ścieków, a  jednocześnie zna-
jącej specyfi kę naszej oczyszczalni. Czułam, że jest 
to dla mnie szansa i wyzwanie równocześnie. Pro-
wadzący rozruch z ramienia wykonawcy inwestycji 
pan Maciej Kita w rozmowie z Prezesem PWiK pa-
nem Jerzym Miśkiewiczem zasugerował, że najlep-
szym kandydatem na tę funkcję będę ja. Przyjęłam 
propozycję nie bez obaw. Ze strony Prezesa dosta-
łam zapewnienie, że otrzymam wszelkie potrzebne 
wsparcie i pomoc, co ma miejsce.

Na czym polega proces oczyszczania ście-
ków w PWiK?

Każda oczyszczalnia działa inaczej, większość jed-
nak cały proces wspomaga u  siebie zewnętrz-
nym źródłem węgla albo środkami chemicznymi. 
W  Starachowicach nie używamy żadnej z  tych 
rzeczy. Nasza oczyszczalnia jest oczyszczalnią 
mechaniczno-biologiczną z pogłębionym usuwa-
niem biogenów, czyli fosforu i azotu. Oczyszczony 
ściek trafi a do rzeki Młynówki. Jeżeli trafi  do niej 
za dużo biogenów to zaczynają się pojawiać glo-
ny. Brakuje wtedy tlenu na przykład dla ryb. Jako 
oczyszczalnia musimy spełniać normy narzucone 
nam przez Ministerstwo Środowiska odnośnie 
czystości ścieków. 

Czy jako mieszkańcy miasta możemy ja-
koś wspomóc ten proces?

Musimy zwracać uwagę na to co trafi a do toalet. 
Nie mogą tam trafi ać np. resztki jedzenia, włosy, 
ręczniki papierowe, nawilżane chusteczki, pam-
persy, waciki, patyczki do uszu, podpaski, tampo-

Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach związana od 
dziecka, proces oczyszczania ścieków określa jako piękno natury a praca to jej życio-
wa szansa na rozwój. O tym jak przebiega proces oczyszczania ścieków i dlaczego 
jest to istotna kwestia dla mieszkańców miasta w rozmowie z Anną Ziębą mówi 
Justyna Jankowicz 

ny. To tworzy zator w rurach, który się nawarstwia 
tworząc niedrożność i  w  konsekwencji wybijanie 
studzienek. Czasami trafi ają do nas także oleje 
i leki a zawarte w nich substancje czynne mają ne-
gatywny wpływ na osad czynny, który bierze udział 
w procesie oczyszczania ścieków.

Co się dzieje z odpadami, które trafi ają do 
oczyszczalni?

Trafi ają one do prasopłuczki, następnie są zgnia-
tane, rozdrabniane przez grzebienie, płukane 
z  części organicznych i  przepłukane trafi ają do 
kontenera. Dalej ścieki przepływają przez osadnik 
wstępny, gdzie w  wyniku procesu sedymentacji, 
wyodrębniony zostaje osad wstępny oraz zanie-
czyszczenia pływające. Ściek trafi a do reaktorów 
biologicznych, gdzie zachodzą najważniejsze tech-
nologicznie procesy, usuwanie ze ścieku związków 
biogennych, tj.  związków węgla, azotu i  fosforu. 
Nadmiar osadu czynnego jest zagęszczany i od-
prowadzany do obiektów gospodarki osadowej 
wraz z osadem wstępnym. Dzieje się tak za spra-
wą wielu gatunków bakterii tworzących biomasę 
(tzw. osad czynny) zamieniając w klarowny, ściek 
oczyszczony, który rafi a do rzeki. 

Jak sprawdzacie jakość ścieków?

Ministerstwo Środowiska narzuca nam wyko-
nanie 24 prób w  odstępach dwutygodniowych 
w  ciągu roku. Pobieramy takie próby ze ścieku 
surowego i ścieku oczyszczonego i kontrolujemy 
wysokość wskaźników azotu, fosforu , BZT5, ChZT 
i zawiesiny ogólnej. 

Czy zdarza Wam się przekroczyć normy za-
nieczyszczenia ścieków?

Zastosowane technologie, ciągłe modernizacje 
instalacji oczyszczania ścieków, doświadczenie, 
wiedza i  zaangażowanie pracowników działu 
oczyszczania ścieków umożliwiają dotrzymywa-
nie parametrów ścieków w zakresie posiadanego 
pozwolenia wodno-prawnego. Dążymy do tego, 
aby newralgiczne parametry zanieczyszczenia 
ścieku były jak najniższe. 

Dziękuję za rozmowę.
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Artykuł sponsorowany

LABORATORIA KOMPETENCJI

Projekt określany jest jako naj-
większe w  historii wsparcie 
dla wszystkich szkół podsta-
wowych w  Polsce. W  ramach 
„Laboratoriów Przyszłości” 

gminy otrzymają od Państwa wspar-
cie fi nansowe warte ponad miliard 
złotych. Pieniądze trafi ą do uczniów, 
którzy już od września będą mogli ko-
rzystać ze sprzętu wybranego przez 
szkoły. 

Drukarki 3D z  akcesoriami, mikrokontrole-
ry z  sensorami, płytkami prototypowymi, 
sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swo-
ich osiągnięć, kamery, mikrofony, oświetle-
nie, stacje lutownicze – to tylko część z wy-
posażenia, które może być kupowane przez 
szkoły w ramach tej inicjatywy.
Zakupiony sprzęt ma pomóc uczniom w na-
uce eksperymentowania i zdobywania prak-
tycznych umiejętności. W szkołach rozpocz-
nie się budowanie kompetencji przyszłości 
z  takich kierunków jak technologia, inżynie-
ria, sztuka czy matematyka. 

885 tysięcy dla 8 szkół

Szkoły są obecnie na etapie wykorzysty-
wania przyznanych środków fi nansowych, 
których wielkość była uzależniona od liczeb-
ności danej szkoły. 8 starachowickich szkół 
podstawowych otrzymało łączne wsparcie 
w wysokości prawie 885 tysięcy złotych. Naj-

wyższe wsparcie otrzymała Szkoła Podsta-
wowa nr 13 (155.400 złotych). Kilka tysięcy 
mniej – dokładnie 150 tysięcy złotych – zo-
stanie wykorzystane przez Szkołę Podsta-
wową nr 9.
- Laboratoria Przyszłości to dla nas wiel-
ka szansa na organizację naprawdę atrak-
cyjnych zajęć pozalekcyjnych dla naszych 
uczniów. Już od września oferta szkolna 
zostanie zdecydowanie poszerzona. Mamy 
świadomość, iż aby zachęcić uczniów do po-
zostania w szkole na kolejną godzinę po lek-
cjach musimy ich zaskoczyć i sprawić, aby ta 
oferta była ciekawa. Jestem przekonana, że 
to nam się uda – zapewnia Monika Słowak-
-Brzezińska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 9.
„Dziewiątka” wzbogaci swoje zasoby o  no-
woczesny sprzęt. Na liście zakupów znalazły 
się laptopy, drukarki 3D, tablety do robotyki 
i nauki programowania, ale również aparaty 
fotografi czne czy maszyny do szycia, wier-
tarki i wkrętarki. 

Idziemy za Skandynawią

Program rządowy nawiązuje do skandynaw-
skich praktyk, zgodnie z  którymi uczniowie 
od najmłodszych lat są zaznajamiani po-
przez prace ręczne z  umiejętnościami ma-
nualnymi przydatnymi później szczególnie 
w  dziedzinach inżynieryjnych. Dla nieco 
starszych Czytelników naszej gazety inicja-
tywa ta oznacza powrót w szkołach do po-

Uczniowie starachowickich szkół podstawowych już od września będą mogli roz-
wijać swoje zainteresowania praktyczno-techniczne w swoich szkołach. Wszystko 
dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”. Leszek Kowalski

pularnych zajęć praktyczno – technicznych 
zwanych ZPT.
- Obecna w szkołach technika to taka okro-
jona wersja ZPT. Zakupiony sprzęt pozwoli 
nam na reaktywację takich zajęć w  każdej 
szkole. Nie zabraknie więc zajęć podno-
szących umiejętność szycia, lutowania czy 
nawet wiercenia. Chętnych na pewno nie 
zabraknie. Wiemy to na podstawie przepro-
wadzonych wśród uczniów ankiet. Będziemy 
tworzyć koła fotografi czne, robotyki, ale tak-
że nauki praktycznej – zapewnia dyrektor SP 
nr 9.
W Szkole Podstawowej nr 11, która otrzyma-
ła wsparcie w wysokości 129.900 złotych ma 
powstać specjalna sala do zajęć praktyczno-
-technicznych.
- Będziemy mieli drukarki, mikrofony, kamery, 
ale także imadła, zgrzewarki, lutownice czy 
maszyny do szycia. Chcemy tworzyć kółka za-
interesowań i  uatrakcyjnić dzieciom zajęcia. 
Jestem przekonany, że to nam się uda i już od 
września wprowadzimy nową jakość nauki.  
Na pewno dużym zainteresowaniem będzie 
się cieszyło koło informatyczno-robotyczne. 
To oferta nawet dla „zerówkowiczów”, ale my-
ślę, że każde stanowisko w  naszej pracowni 
będzie zajęte przez uczniów – uważa Krzysz-
tof Rokita, dyrektor SP nr 11. 
Dyrektorzy wszystkich szkół biorących udział 
w projekcie zapewniają, że każde dziecko znaj-
dzie coś dla siebie w nowej ofercie edukacyj-
nej, a szkoły zapewnią odpowiednie przygoto-
wanie nauczycieli do realizacji tych zajęć. 
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WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI 
NA DZIŚ

11 pod powstanie swoistego Centrum edu-
kacji ekologicznej dla młodzieży i mieszkań-
ców, w  tym opracowanie dokumentacji, 
remont, zakup wyposażenia czy stworzenie  
kursów edukacyjnych.
Miasto dodatkowo będzie przygotowywa-
ło dokumentację techniczną, dokumen-
ty strategiczne oraz koncepcje działań, 
które zostaną wykorzystane do realiza-
cji projektów z  zakresu mieszkalnictwa, 
ochrony środowiska, edukacji i  rozwo-
ju instytucjonalnego. Bardzo ważny jest 
także komponent społeczny i partycypa-
cyjny. Dlatego powstanie świetlica śro-
dowiskowa i  Centrum Aktywności Spo-
łecznej na Osiedlu Wzgórze. Ze środków 
projektowych sfi nansowane zostanie 
wynagrodzenie personelu, wyżywienie 
oraz niezbędny sprzęt. Powstanie cieka-
wa oferta świetlicy z zajęciami dla dzieci 
i mieszkańców, prowadzone będzie także 
doradztwo branżowe, między innymi 
psycholog i trener rodzinny. Oprócz tego 
zorganizowane zostaną szkolenia, warsz-
taty, kampanie społeczne dla różnych 
grup społecznych w  tym seniorów, mło-
dzieży, organizacji pozarządowych, na-
uczycieli, pracowników samorządowych 

Starachowice znalazły się 
w gronie 29 zwycięskich sa-
morządów, spośród ponad 
200 w  całej Polsce, które 
starały się o  fundusze nor-

weskie w  ramach programu Rozwój 
Lokalny. Dzięki temu do Miasta trafi  
ponad 16 milionów złotych z Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 na realizację nowej ścieżki 
rozwoju miasta. 

Kluczowe cele i działania

Głównym celem projektu jest podniesienie 
jakości życia mieszkańców poprzez realiza-
cję kompleksowych programów i projektów 
społecznych, edukacyjnych, środowisko-
wych, gospodarczych i instytucjonalnych. 
Kluczowe działania koncentrują się na 
dwóch głównych inwestycjach. Pierwsza to 
budowa nowego łącznika przy budynku Pa-
łacyku wraz z zagospodarowaniem otocze-
nia i  wyposażeniem, gdzie swoją siedzibę 
będzie miał Inkubator Myśli Społecznej tzw. 
Impact Hub. Druga to działania koncentru-
jące się pod szyldem „Eko Szkoły” to jest 
przygotowanie Szkoły Podstawowej numer 

oraz osób z niepełnosprawnościami. 
Wszystkie powyższe działania mają na celu 
przygotować miasto na wyzwania demo-
grafi czne oraz klimatyczne, a także zakłada-
ją profesjonalizację pracy lokalnego samo-
rządu.

Ekologia, polityka mieszkaniowa, 
edukacja

Bardzo istotnym czynnikiem dla miasta od 
kilku lat jest ekologia i ochrona środowiska. 

Zakres środowiskowy w projekcie to przede 
wszystkim wspomniana już Eko Szkoła, ale 
także opracowanie innowacyjnych kursów 
ekologicznych dla młodzieży i  nauczycieli, 
opracowanie Gminnego Programu Nisko-
emisyjnego oraz Miejskiego Planu Ada-
ptacji do Zmian Klimatu oraz zakup drona 
antysmogowego do kontrolowania jakości 
powietrza w  mieście. Ponadto powstanie 
także dokumentacja projektowa do utwo-
rzenia zielonych ogrodów przy miejskich 
placówkach oświatowych.
Z ekologią ściśle wiąże się polityka mieszka-
niowa. Dzięki projektowi powstanie doku-
mentacja dwóch ekologicznych budynków 
mieszkalnych oraz dodatkowo dokumenta-
cja modelowego osiedla mieszkaniowego, 
które planowane jest w  miejscu starego 
szpitala oraz nowa strategia mieszkaniowa 
do 2030 roku.
 Edukacja, oprócz kursów ekologicznych to 
także warsztaty dla młodzieży pod nazwą 
„Moja własna fi rma”, sporządzenie i wdro-
żenie pilotażowego programu młodzieżo-
wego „Kompetencje Przyszłości”, cykl szko-
leń dla organizacji pozarządowych. 

Rozwój instytucjonalny

Wsparcie fi nansowe z Programu Rozwój 
Lokalny pozwoli Miastu na profesjonali-
zację samorządu to jest organizację szko-
leń i kursów językowych dla pracowników 
Gminy. Zadbamy także o  ułatwienia dla 
osób niewidomych i  słabowidzących 
w Urzędzie Miejskim zapewniając stoso-
wane wyposażenie w tym między innymi 
nakładki z napisami w języku Braille’a oraz 
opracowując standardy dostępności.
Powstanie całkowicie nowa strona inter-
netowa miasta dostosowana do wszel-
kich nowoczesnych standardów. Zinte-

growane będą z nimi nowy miejski portal 
ekologiczny oraz portal dla organizacji 
pozarządowych wraz z nowym generato-
rem ofert i  wniosków. Ponadto powsta-
nie nowa identyfi kacja wizualna miasta, 
foldery promujące miasto i  lokalnych 
przedsiębiorców oraz zakupiony zosta-
nie profesjonalny sprzęt do realizacji po-
lityki wizerunkowej i komunikacji z miesz-
kańcami.
Co niezwykle ważne w dzisiejszej sytuacji 
powołany zostanie asystent międzykul-
turowy wspierający działania cudzoziem-
ców w  naszym mieście i  koordynujący 
prace pomocowe dla Ukrainy.

Współpraca z partnerami

W  realizację projektu włączeni są part-
nerzy krajowi - Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w  Kielcach, Politechnika 
Warszawska, Fundacja Nasze Zdrowie, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Staracho-
wicach oraz Powiat Starachowicki. Nawią-
zaliśmy także współpracę międzynarodo-
wą z Miastem Bergen z Norwegii.
- Razem ze Związkiem Miast Polskich, Insty-
tutem Rozwoju Miast i  Regionów, Norwe-
skim Związkiem Władz Lokalnych i  Regio-
nalnych rozpoczęliśmy realizację ważnego 
projektu dla miasta, „Kierunek Przyszłość 
– Starachowicki Program Rozwoju Lokalne-
go”. To kompleksowy projekt, który ma za 
zadanie przygotować miasto do nowych 
wyzwań rozwojowych i  wprowadzić Stara-
chowice na nową ścieżkę rozwoju. Cieszę 
się ogromnie, że projekt nabiera odpowied-
niego tempa –  podsumowuje Prezydent 
Miasta Marek Materek.

Projekt będzie realizowany do kwietnia 
2024 roku. 

Fundusze  norweskie  w  Starachowicach  to  nowa  ścieżka  dla  rozwoju  miasta. 
O projekcie „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” 
piszą Izabela Wrona i Kamil Stanos
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Z ULICY STARACHOWICKIEJ 
NA MORZA I OCEANY

dalekie kraje... Na pewno lubi słuchać historii 
o rodowej ziemi, młynie nad stawem i kamieni-
cach - mimo, że wszystko zniknęło w dziejowej 
zawierusze. 

Pierwsze żeglarskie próby

Kolejnym miejscem, z którym Władysław Wagner 
się zwiąże, jest Wierzbnik.  Wraz z  rodzicami 
zamieszka w  domu stojącym podówczas przy 
ulicy Starachowickiej 57. Zlokalizować go można 
w  miejscu, w  którym stoi sklep spożywczy, na 
rogu ulic Wiklinowej i Sadowej. I chociaż dziś nie 
ma po nim śladu, to dla tych, którzy wiedzą, to 
miejsce zawsze będzie „wagnerowe”. Stąd do 
Kamiennej mały Władek ma krok, no może dwa. 
Wartki nurt rzeki był świadkiem jego pierwszych 
żeglarskich prób, pierwsze drewniane łódecz-
ki były jednak zupełnie nieszczelne i z uporem 
wciąż szły na dno. 
Czym by jednak były marzenia, gdyby zrażać się 
niepowodzeniami? Niczym ważnym i  potrzeb-
nym. Władysław Wagner się nie poddaje, po 
szkole (chodzi do Szkoły Powszechnej im. Konar-
skiego - przy Spółdzielczej) konstruuje łodzie do-
skonalsze, choć przecież wciąż nie pozbawione 
wad. 

i będzie kontynuował podróż. 

Dookoła świata

Władysław Wagner łącznie przepłynął ponad 50 
tysięcy mil morskich, odwiedził wszystkie konty-
nenty za wyjątkiem Antarktydy. W wielu portach 
świata dzięki niemu po raz pierwszy zobaczo-
no polską banderę, w wielu był pierwszym i być 
może jedynym starachowiczaninem. To wzrusza 
i cieszy.  Można stawiać śmiałą tezę, że wykonał 
tytaniczną pracę na polu popularyzacji Polski, 
pisały o  nim gazety, naszego chłopaka poznał 
świat. Po siedmiu latach walki z  wodnym ży-
wiołem i  jachtami - 4 lipca 1939 r. - Władysław 
Wagner spełnia wreszcie swe marzenia.  Zamyka 
wokół ziemską pętlę. Ziemia okrążona! Dokona 
tego na Zjawie III. W jednym z angielskich portów 
dowie się o napaści Niemiec na Polskę i w czasie 
II wojny światowej będzie służył w polskiej Mary-
narce Handlowej. Po wojnie Wagner pozostanie 
na emigracji, gdzie doczeka pięknego wieku. Był 
rybakiem, prowadził w Portoryko własną stocz-
nię. Potem zamieszkał w USA na Florydzie. Do 
Ojczyzny nie było mu już dane wrócić za życia. 
Dopiero po śmierci, w  1992 r. znów trafi  do 
Gdyni. Jego prochy spoczywają dziś w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu Witomino.

Starachowiczanin wszech mórz i  oce-
anów

Wyczyn Wagnera zalicza się do 30 najważ-
niejszych osiągnięć światowego żeglarstwa. 

- Nie poddawałem się. Budowałem następne 
i myślałem, że lepsze - mimo to wciąż bez sukce-
su - powie wiele lat później.

Pożegnanie z Wierzbnikiem

Ma 15 lat, gdy decyzja rodziców przerwie nić wią-
żącą Władka z Wierzbnikiem i Starachowicami - 
rodzinie szykuje się bowiem wyjazd do Gdyni. 
Z jednej strony żal zostawiać mu ukochany świat 
dzieciństwa: rozlewiska Kamiennej, która wy-
pchnie go na najgłębsze i najdalsze wody świata 
i  wierzbnicki kościół pod wezwaniem Świętej 
Trójcy (tu przystępował do komunii świętej). 
Rodzina Wagnerów dobrze znała się z  ówcze-
snym proboszczem z Wierzbnika, księdzem Do-
minikiem Ściskałą. Ojciec Władysława, Walerian 
uczestniczył w  budowie drewnianego kościoła 
pw. Wszystkich Świętych w  Starachowicach 
(której inicjatorem był ks. Ściskała), jedna z ciotek 
Władka – Maria – była zakonnicą, druga – Janina 
– prowadziła przy parafi i Świętej Trójcy szkółkę 
dla dziewcząt. Z samym księdzem Dominikiem 
Władysław Wagner spotka się w Kairze, gdy do-
płynie do Kanału Sueskiego na Zjawie III. Na za-
proszenie polskiego ambasadora weźmie udział 
w  uroczystym obiedzie. Co ciekawe weźmie 

Swoją podróż opisał w  książkach „Podług 
słońca i gwiazd” (1934 r.) i „Pokusa horyzontu” 
(1937 r.) oraz anglojęzycznej „By Sun and the 
Stars” (USA, 1987 r.). Zresztą sama podróż ob-
fi tuje w mnóstwo przygód, takich jak ta, gdy na 
swojej drodze natknie się na „Diabła Morskie-
go”, z  którym będzie toczył wojenkę na ban-
dery. Jak dodam, asa niemieckiego wywiadu, 
„Latającego szkota” i fakt, że przeszedł do hi-
storii światowej telewizji, to mam nadzieję, że 
już macie wypieki na twarzy i chcecie więcej. 
Odsyłam zatem do książek samego Władysła-
wa Wagnera, a także do publikacji Zbigniewa 
Porajowskiego - „Władysław Wagner - Stara-
chowiczanin wszech mórz i oceanów”.
Tyle osiągnięć, życie na książkę i  to niejed-
ną, dlaczego zatem jest nieznany lub mało 
znany? Po pierwsze po zakończeniu II wojny 
światowej pozostał na emigracji i  sukcesy 
żeglarskie osiągał już jako mieszkaniec Wysp 
czy Stanów Zjednoczonych. Po drugie, Włady-
sław Wagner urodził się w Krzyżowej Woli, a ta 
długo nie była zbyt dokładnie lokalizowana 
i wciąż wielu starachowiczanom może nic lub 
niewiele mówić. Po przyłączeniu jej do Stara-
chowic stała się częścią miasta, warto więc, by 
zadomowiła się w świadomości mieszkańców 
na dobre, właśnie ze względu na Władysława 
Wagnera.

Aneta Marciniak - Przewodnik świę-
tokrzyski, dziennikarz. Lubi zagadki hi-
storyczne. Zna prawie wszystkie legendy 

i baśnie najbardziej zaczarowanego regionu.

Siedem lat rejsu, pięćdziesiąt ty-
sięcy mil morskich, Polska na 
ustach świata, pierwsza trzy-
dziestka najważniejszych doko-
nań światowego żeglarstwa - oto 

i on - człowiek legenda ze Starachowic.

- Do dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić przyjem-
niejszego i  bardziej interesującego miejsca do 
życia niż Lubianka - pisał Władysław Wagner 
w swojej książce „Podług słońca i gwiazd”.

Rodzinna Lubianka

Pola i  łąki Lubianki, jej krzewy i  drzewa były 
świadkami pierwszych marzeń późniejszego 
mistrza mórz i oceanów. Mały Władek przycho-
dzi na świat w Krzyżowej Woli w 1912 roku, na 
Lubiance mieszkają jego dziadkowie od strony 
mamy - państwo Bielińscy. Drudzy (od strony 
ojca) mieszkają pod lasem. Tam, gdzie dziś har-
cerze mają swoją przystań.
Lubianka, tam cisza od wieków przemyca spokój 
i ukojenie, a dzika plaża wabi tajemnicą. Teren to 
był piaszczysty, pochyły, nawet jakby wydmowy, 
z pobliskich łąk dolatywał tu zapach macierzanki, 
czasem piołunu, przywodząc Władkowi na myśl 

wtedy udział w zaślubinach siostry króla Egiptu 
z przyszłym szachem Iranu. 

Zjawa w Gdyni

Władysławowi Wagnerowi jest więc żal. Wie 
jednak,  że Gdynia z dostępem do morza jest dla 
niego szansą. Tak rozpoczyna się historia żegla-
rza wszech czasów, który od Starachowic i rzeki 
Kamiennej rozpoczął podróż dookoła świata. 
Gdynia to zupełnie inny świat. Tam Władysław 
Wagner założy morską drużynę harcerską, do 
Jastarni będzie uczęszczał na żeglarskie kursy, 
a  w  tajniki nawigacji wprowadzi go Tadeusz 
Meissner. To jest czas, gdy powstaje jego pierw-
sza łódź, to właśnie „Włóczęgą” przemierzy 
Bałtyk. Będzie pod wrażeniem Joshuy Slocuma 
(żeglarza, który jako pierwszy odbył samotny rejs 
dookoła świata) i książki „Sam jeden żaglowcem 
dookoła świata”, nie będzie mógł uwierzyć, że 
żaden Polak się na to nie odważył. Kiedy w 1931 
r. znajdzie porzucony wrak szalupy motorowo - 
żaglowej uzna to za znak. Ze wzrokiem utkwio-
nym w przyszłej „Zjawie” powie, że nadeszła pora 
przekroczyć linię horyzontu. Tylko pięć dolarów 
dzieli go od marzeń, z  pomocą ojca wykupuje 
wrak, bierze się za remont i woduje „Zjawę” na 
wodach polskiego morza. 
Rejs dookoła świata rozpocznie 8 lipca 1932 r., 
w  ciągu 7 lat dwukrotnie straci jacht. I  znów… 
Czym by były marzenia, gdyby zrażać się niepo-
wodzeniami? Władysław Wagner wierzy w siebie 
i wie, że to czego chce dokonać jest realne, zbudu-
je zatem dwa następne jachty (Zjawa II i Zjawa III)

Starachowiczanin pierwszym Polakiem, który opłynął kulę ziemską na jachcie żaglo-
wym? Zdaje się, że wciąż nie dla każdego jest to jasne. Odczarujmy zatem postać nie-
zwykłego człowieka - Władysława Wagnera. Rozpoczyna się bowiem jego rok. 
Aneta Marciniak 
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ROK WŁADYSŁAWA WAGNERA
STARACHOWICE 2022

W   ramach roku Wła-
dysława Wagnera 
przedstawiciele in-
stytucji, organizacji, 
stowarzyszeń i klu-

bów proponują wiele wydarzeń dedy-
kowanych słynnemu żeglarzowi. Oto 
część z nich. 

Już 15 marca w Kinie Kotłownia Muzeum 
Przyrody i  Techniki spotkanie  „Przy-

stań z Wagnerem”. Będzie fi lm o podróżni-
ku i możliwość zakupu publikacji.  Pytań na 
temat Wagnera będą mogli się spodziewać 
uczestnicy tegorocznego Turnieju Wiedzy 
o  Starachowicach a  wartościowych upo-

minków ci, którzy wezmą udział w  grze 
miejskiej na temat patrona roku 2022. 

W połowie czerwca na terenie Muzeum 
odbędzie się  żeglarskie spotkanie dru-

żyn harcerskich z Opola i Starachowic pod 
hasłem  „Bratni węzeł Władysława Wagne-
ra”.
Zajęcia wakacyjne w  Miejskiej Bibliotece 
Publicznej związane będą z tematyką mor-
skich podróży. Dzieci  i  młodzież szkolna 
popłyną „Z Wagnerem na bibliotecznej ża-
glówce”. 

Pod koniec sierpnia Starachowickie To-
warzystwo Fotografi czne zaproponuje 

wystawę o  tematyce marynistycznej, a we 
wrześniu ogłoszony będzie konkurs na 
opowiadanie fantasy o tematyce związanej 
z podróżami morskimi.

17 września,  w  110 rocznicę  urodzin 
żeglarza, Park Kultury zaprasza do Am-

fi teatru w Parku Miejskim na koncert „Navi-
gare necesere est”. W  ramach  obchodów 
będzie też  uroczyste otwarcie ulicy Wła-
dysława Wagnera, koncert szantowy, wy-
stawa dotycząca patrona roku, warsztaty 
żeglarskie, prelekcje i wiele innych atrakcji.

Opracowała Agnieszka Lasek-Piwar-
ska
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LIDERKA DLA MAM
O tym, jak wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, o wsparciu, sile kobiet 
i wychodzeniu z cienia w rozmowie z Anną Ziębą radzi mama, trener kariery 
i liderka Klubu Przedsiębiorczych Mam Magdalena Korczyńska.
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Ze spotkania na spotkanie zaintereso-
wanie Klubem wzrasta.

Tak. Myślę, że to wynika z tego, że gdy kobiety 
do nas przychodzą i widzą wartość w spotka-
niach, zachęcają do przyjścia swoje przyjaciół-
ki, znajome, siostry. Sama też zaczęłam mówić 
więcej o naszych spotkaniach w lokalnych me-
diach.

Czy nie wydaje Ci się, że temat przedsię-
biorczych mam jest trochę traktowany 
po macoszemu w  naszym mieście? Że 
kobiety nie mają jeszcze dość odwagi, 
siły i motywacji, aby wyjść z własnym 
pomysłem na siebie?

Myślę, że każdy potrzebuje motywacji, bo to 
nie jest coś stałego. Odkąd zaczęłam prowa-
dzić spotkania, mam wrażenie, że wbrew po-
zorom jest bardzo dużo przedsiębiorczych 
kobiet w Starachowicach i okolicy. I nie mówię 
tutaj o takich kobietach, które prowadzą jakiś 
wielki biznes, tylko o  takich, które albo chcą 
ten biznes otworzyć, albo już coś robią, tylko 
są jeszcze wycofane, robią ciekawe rzeczy, ale 

zmianie zawodowej. Zazwyczaj z mamą pracuję 
do takiego momentu, w którym jest ona pewna, 
że chce robić coś zawodowo i  dalej idzie już 
o własnych siłach. Czasem jeszcze przygotowu-
jemy plan działania, dzielimy go na małe kroki 
i ona je realizuje z moim wsparciem. Rok temu 
przyszła do mnie mama, która przed porodem 
pracowała w dziale marketingu w dużej korpora-
cji. Na urlopie macierzyńskim wkręciła się w ro-
bienie szydełkowych zabawek. Chciała się dowie-
dzieć, jaka praca będzie dla niej idealna - praca 
w  marketingu, czy szydełkowanie, a  może coś 
innego. Wiedziała mniej więcej, jaki może mieć 
zarobek z szydełkowania, ile czasu jest w stanie 
przeznaczyć na zrobienie jednej zabawki. Proces 
coachingowy skończyłyśmy na tym, że zdecydo-
wała się na szycie i robi to do tej pory. Szyje wy-
jątkowe i niepowtarzalne ubrania dla kobiet, ale 
i całych rodzin. 

Jak wygląda spotkanie z  coachem? 
Myślę, że wiele osób żyje w przeświad-
czeniu, że to tylko motywacyjne fraze-
sy o  sile, energii i  rzeczach na wycią-
gnięcie ręki.

Na moich konsultacjach żadna mama nie 
usłyszy motywacyjnych frazesów. Właśnie 
stąd bierze się zła sława na temat coachingu. 
Coaching to jedna z  metod wspierania ludzi 
w  rozwoju, realizowana w postaci cyklu spo-
tkań między coachem i klientem. Zwykle tych 
spotkań jest około 10. Żeby zostać coachem 
trzeba skończyć kursy lub studia coachin-
gowe, zdać egzamin, mieć praktykę, a  więc 
zrealizować odpowiednią ilość konsultacji 
z  klientami. Osobiście traktuję to bardzo 
odpowiedzialnie, cały czas się szkolę. Swoją 
pracę poddaję superwizji, czyli pracuję z  co-
achem, który ma dużo większe doświadczenie 
niż ja. Czasami zdarza się, że jest jakaś trudna 

o nich nie mówią. Pozostają w cieniu. 

Twoje spotkania są adresowane do 
kobiet, które chcą z tego cienia wyjść?

Spotkania są adresowane do różnych kobiet, 
bo uczestniczą w nich mamy, które są na ma-
cierzyńskim, wychowawczym, które pracują 
na etacie, ale zastanawiają się nad zmianą 
swojego życia zawodowego i  takie, które 
myślą o  własnym biznesie, ale również na 
spotkaniach mile widziane są mamy, które 
już prowadzą własną działalność. Spotkania 
Klubu są bezpłatne i każda mama może wziąć 
w nich udział.

Ideą Klubu jest także przekonanie mam 
do tego, że łączenie pracy z macierzyń-
stwem jest możliwe. Jak?

Myślę, że prelegentki, które zapraszam są naj-
większą inspiracją i tego dowodem. Staram się 
zapraszać takie dziewczyny, które są mamami 
aktywnymi zawodowo. Pokazujemy, że nie 
musimy rezygnować ze swoich pasji. Poza 

sytuacja na konsultacji i potrzebuję porozma-
wiać o tym z innym coachem. 

Jaka jest twoja rola w całym procesie?

Na początku pomagam określić cel naszej 
pracy. To może wydawać się bardzo proste, 
ale uwierz mi, nie jest. Często mamy w ogóle 
nie wiedzą co chciałyby robić. I jest to normal-
ne. Wielu ludzi nie zastanawia się nad tym, 
biegną, ale nie wiedzą po co, ani dokąd. Często 
cele, które ustalamy na początku są zupełnie 
inne od tych, które po jakimś czasie zaczynają 
się klarować. Pomagam lepiej poznać siebie, 
odkryć mocne strony potrzebne do realizacji 
celu. Z  moją pomocą mama może również 
ułożyć plan, podzielić go na mniejsze kroki 
i  zacząć realizować. Praca coacha polega na 
słuchaniu, zadawaniu pytań i doborze odpo-
wiednich ćwiczeń i zadań rozwojowych. 

Co czeka mamy na kolejnym spotkaniu 
Klubu Przedsiębiorczych Mam?

Na kolejne spotkanie zaprosiłam Paulinę Fur-
towicz, stylistkę i  kolorystkę. Opowie nam 
o tym jak będąc zabieganą mamą, znaleźć czas 
na dbanie o siebie, jak dobrze wyglądać na roz-
mowie kwalifi kacyjnej lub spotkaniu bizneso-
wym oraz jak można na nowo skompletować 
swoją szafę i nie wydawać przy tym fortuny.

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Korczyńska –  
coach kariery dla Mam w  Twoja 
Moja Mocna Strona, liderka Klubu 
Przedsiębiorczych Mam Staracho-

wice i  okolice, przedsiębiorca, socjolog. Pro-
wadzi konsultacje coachingowe online oraz 
stacjonarne w  Centrum Diagnozy i  Terapii 
Forward w Starachowicach przy ul. Kościelnej 
1/1. Pomaga mamom w  zmianie zawodowej 
i powrocie do pracy.
Więcej:
www.twojamocnastrona.pl
facebook.com/TwojaMocnaStronaMagdale-
naKorczynska

Coaching kariery (ang. Career Coaching) 
jest interaktywnym procesem rozpozna-
wania obszarów związanych z  pracą - 
prowadzącym do efektywnego działania 

- w którym coach przyspiesza rozwój i ułatwia 
zmianę indywidualną i, co za tym idzie, organi-
zacyjną. (źródło: Career Coach Institute)

Od kilku lat podejmujesz działania, 
aby mamy ze Starachowic pewnie 
i z odwagą wróciły do pracy po urlopach 
macierzyńskich. Tym właśnie zajmuje 
się Klub Przedsiębiorczych Mam?

Między innymi. Klub to jeden z  projektów 
Fundacji Rodzic w Mieście. Misją Fundacji jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu rodziców z życia 
społecznego. Wychodzenie z  domu, dbanie 
o  życie towarzyskie i  społeczne jest bardzo 
ważne dla mam szczególnie teraz, w  czasie 
pandemii, gdy wszyscy jesteśmy już zmęcze-
ni zamknięciem w  czterech ścianach. Aktu-
alnie w Polsce działają 24 Kluby, w  tym nasz 
starachowicki. Tworzą go kobiety, które chcą 
łączyć pracę z  macierzyństwem. Są wśród 
nas zarówno mamy prowadzące już własny 
biznes, jak i takie, które dopiero myślą o jego 
założeniu, chcą wrócić do pracy po przerwie 
lub zmienić swoją ścieżkę kariery. Tym, co nas 
wyróżnia od innych inicjatyw kobiecych jest 
możliwości przyjścia na spotkanie z  dziec-
kiem. Podczas gdy mama zdobywa darmową 
wiedzę, dowiaduje się nowych rzeczy, pozna-
je inne ciekawe osoby, dziecko może w  tym 
czasie bawić się obok. 

Oprócz działań klubu prowadzisz 
także fi rmę coachingową Twoja Mocna 
Strona.

Twoja Mocna Strona to pomysł, który naro-
dził się w marcu 2019 roku. Kiedy otwierałam 
fi rmę, nie nastawiałam się na pracę tylko z ko-
bietami. Dopiero, gdy urodził się mój synek 
i  sama przygotowywałam się do powrotu na 
rynek pracy, postanowiłam, że chcę wspie-
rać właśnie mamy. Od prawie 2 lat prowa-
dzę konsultacje coachingowe i pomagam im 
w zmianie zawodowej i w powrocie do pracy. 
Z Klubem związałam się dlatego, że podobnie 
jak ja, wspiera mamy. Od listopada 2021 roku 
organizuję w  naszym mieście stacjonarne 
spotkania dla przedsiębiorczych mam.

tym myślę, że mamy tęsknią do tego, żeby 
spełniać się także w innej roli, nie tylko w roli 
mamy. Chciałyby być aktywne zawodowo, ale 
nie wiedzą jak to zrobić, od czego zacząć lub 
po prostu nie mają wsparcia. 

Sama będąc aktywną zawodowo mamą 
wiem, że łączenie ze sobą tych ról i zna-
lezienie balansu między nimi nie jest 
proste. Mam też wrażenie, że łatwość 
pogodzenia tych dwóch sfer ze sobą 
jest nieco idealizowane przez niektóre 
pracujące mamy, co może prowadzić do 
zniechęcenia kobiet, które myślą o po-
wrocie do pracy, ale nie czują w  sobie 
tej siły, którą pokazują mamy powraca-
jące na ścieżkę kariery. Myślisz, że tak 
jest?

Tak, to może działać w  drugą stronę, masz 
rację. Dlatego to nie jest tak, że jak kobieta 
przychodzi na spotkania, to musi być taką 
mamą jak my. Myślę, że to też jest indywidual-
na decyzja i każda mama powinna sama zde-
cydować, kiedy powrót do aktywności zawo-
dowej jest możliwy.
Na konsultacjach często poznaję mamy, które 
same narzucają sobie presję powrotu do 
pracy. Martwią się, że jak nie dokładają do 
domowego budżetu, to są bezwartościowe. 
Tylko czasem na powrót do życia zawodowe-
go w  ogóle nie mają przestrzeni. Myślę, że 
dobrym sposobem na to, aby przekonać się 
czy powrót do pracy jest dla nich możliwy na 
tym etapie, jest konsultacja z coachem kariery. 

Miałaś przypadek Mamy, która pracu-
jąc z Tobą całkowicie się przebranżowi-
ła? 

Spotkania z coachem nie zawsze równają się 
fo
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We trzy – Magdalena Korczyńska, Magdalena Serafi n – trenerka 
metody pracy z ciałem TRE oraz Elżbieta Frejtag – stylistka

Magdalena Korczynska, mama i liderka klubu. Z synem 
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CZY PISAŁEM O KOBIETACH? STARACHOWICKIE
KOBIETY EPOKI MINIONEJ

Powojenna rzeczywistość diame-
tralnie różniła się od tej sprzed 
katastrofy 1939 roku. Okupacyj-
na trauma, zmiana granic, nowy, 
narzucany przemocą system 

rządów, dominacja obcego mocarstwa. Hi-
storycy spierają się na temat pozytywnych 
i negatywnych aspektów tego, co określa-
my umownie epoką PRL. Wśród tych pierw-
szych wymienia się często dalszą emancy-
pację kobiet. 

Społeczeństwo komunistyczne miało wśród licz-
nych deklarowanych wolności stawiać na całkowite 
równouprawnienie płci. Hasło „kobiety na traktory” 
lansowane w latach stalinowskich miało być tego 
równouprawnienia najlepszym dowodem. Hasło 
to w doskonały sposób odsłania jednak rzeczywi-
sty powód komunistycznego równouprawnienia. 
Kobiety miały bowiem „wyzwolić” się ostatecznie 
z  więzów patriarchalnej rodziny tylko po to, aby 
popaść w zależność od kolektywu. Kobiety okazały 
się dużo mądrzejsze od komunistycznej doktryny. 
Bez wątpienia skorzystały na deklarowanym rów-
nouprawnieniu i  przesiadły się nie tylko na trak-
tory, ale coraz odważniej wkraczały w sfery życia 
społecznego dotychczas zarezerwowane dla męż-
czyzn. Kobiety nie dały się zatem wtłoczyć w nowy 
gorset uszyty przez smutnych ileciwych  towarzy-
szy. Korzystały z  nowych możliwości, zachowując 
daleko posuniętą wewnętrzną niezależność. 

W trybach historii

Postać jednej z  takich niezależnych i  kroczących 
swoją drogą kobiet przedstawiała wystawa  przy-
gotowana przez starachowickie Muzeum w  roku 
2021. To Izabela Szaszkiewicz, artystka, którą koleje 
życia skierowały do naszego miasta. Urodziła się 
w inteligenckiej rodzinie we Lwowie w 1908 roku. 
Jeszcze przed I wojną światową rodzina wyjechała 
do Rosji, gdzie ojciec Izy otrzymał posadę. Po za-
wierusze wojennej, jak wiele innych polskich rodzin, 
familia wróciła do Polski osiadając w Modlinie. Na-
stolatka przejawiała talent plastyczny, co potwier-
dziły studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych 

Czy ja pisałem o  kobietach? 
Oczywiście, że pisałem. Ba, 
nawet o  tych najpiękniej-
szych. Na początku lat 90. 
„Słowo Ludu” wysłało mnie 

kilka razy na fi nały wyborów Miss Polski. 
Pierwszy raz w 1991 roku. Finał odbywał 
się w Operze Leśnej w Sopocie. Nagrodą 
była czerwona Toyota. A w jury zasiadał 
m.in. Kazimierz Górski. Na scenie Czer-
wone Gitary i De Mono

Co ciekawe – ów fi nał pokazano w telewizji do-
piero tydzień później. Nasz region reprezento-
wała piękna brunetka (pamiętam do dziś) Ania 
Skuratowicz. Ale to nie ona zwyciężyła. Koronę 
otrzymała zdecydowana faworytka Agnieszka 
Kotlarska. Niestety niedługo potem zamordo-
wana przez psychofana. Przy okazji wyborów 
najpiękniejszej Polki wybierano także Queen of 
Europe. I tu – prawdziwa frajda – miałem okazję 
oglądać na żywo i  uczestniczyć w  konferencji 
prasowej z – wówczas mega gwiazdą – Sandrą. 
Dodajmy jeszcze, że za obejrzenie gali trzeba 
było zapłacić od 75 do 150 tysięcy złotych. Tych 
starych – oczywiście… I  jeszcze jedna cieka-
wostka. Korespondencję z Sopotu nadawałem 
do redakcji zamawiając łączenie z  miejscowej 
poczty. Tak, tak… Trzeba było zamówić między-
miastową, swoje odczekać, potem pani wołała: 

rozpoczęte w 1930 roku, a zakończone z wyróżnie-
niem.  W sierpniu 1939 roku poślubiła Kazimierza 
Szaszkiewicza. Ich szczęście szybko i brutalnie po-
targała wojna. Wiosną 1941 roku Kazimierz został 
aresztowany i  zginął w  obozie koncentracyjnym. 
Młoda artystka – wdowa z trudem wiązała koniec 
z końcem, jednak nie poddawała się. 

Kącik wolności 

Po wojnie jej życie nadal nie przypominało tego 
sprzed 1939 roku. Los rzucił ją do Starachowic, 
gdzie początkowo pracowała jako rachmistrzyni 
w  zakładzie wielkopiecowym. Kiedy w  1952 roku 
zaczęto wydawanie gazety Budujemy Samochody, 
Izabela znalazła tam miejsce pracy, a w zasadzie 
swój dom. Rzucona w środek robotniczego, prze-
mysłowego miasta musiała czuć się bardzo zagu-
biona, stąd redakcja fabrycznej gazety stała się dla 
niej namiastką „inteligenckiego” życia. Było to miej-
sce, w którym mogła wykorzystać swoje zdolności 
plastyczne ilustrując informacje prasowe. Od 1959 
roku miała swój autorski kącik satyryczny „Z nasze-
go podwórka”, w którym celnie i ironicznie komen-
towała codzienność Starachowic. Nie założyła ro-
dziny, pozostała wolnym ptakiem, zadomowionym 
na maleńkiej przestrzeni robotniczego pisma. Jej 
praca została doceniona, kiedy w 1967 roku przy-
znano jej odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. 
Dwa lata później zmarła i  została pochowana na 
cmentarzu na Bugaju. Warto pamiętać o tej stara-
chowiczance z wyboru, która pomimo niesprzyja-
jących okoliczności potrafi ła zachować samą siebie 
i być sobie wierną do końca. A nam pozostawiła 
bardzo ciekawy materiał dokumentujący życie co-
dzienne miasta sprzed ponad pół wieku. Chętnych 
do zapoznania się z  nim zapraszam do sklepiku 
w Muzeum Przyrody i Techniki, gdzie można nabyć 
katalog do wystawy z rysunkami Izabeli Szaszkie-
wicz.

Wskazówki bibliografi czne: 
1. Wioletta Sobieraj, Z naszego podwórka. Satyra ry-
sowana Izabeli Szaszkiewicz, katalog wystawy czaso-
wej przygotowanej przez Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach, Starachowice 2021.

Kielce, kabina trzecia i… godzina dyktowania. 
Na szczęście – koszty ponosiła redakcja. To były 
czasy! 
Rok później fi nał odbywał się w Gdyni. Walczo-
no o Toyotę Corollę, telewizor z magnetowidem, 
bilet lotniczy do wszystkich krajów, gdzie latają 
samoloty PLL LOT oraz 14-dniowy pobyt nad 
Morzem Jońskim. Tym razem na scenie oprócz 
22 fi nalistek – Maryla Rodowicz, Skaldowie 
i  Jacek Skubikowski. Z  naszego regionu – Do-
minika Żak z  Sandomierza. Wśród publiczno-
ści była m.in. Danuta Wałęsa. Królową została 
Elżbieta Dziech, 22- latka z Bielska – Białej, stu-
dentka fi lologii angielskiej. Na pytanie dzienni-
karza „Słowa”, czyli jak mniemam moje pytanie: 
czy znalazła już partnera, odpowiedziała: - Nie 
szukam. Na razie nie mam czasu.  
W kolejnym roku zapanował kabaret. Dosłow-
nie i w przenośni. „Takiego bezładu i braku orga-
nizacji nie było chyba w całej historii wyborów” 
– pisałem w lipcu 1993 roku w korespondencji 
dla „Słowa Ludu” tym razem z Gdańska. „Nawa-
lało dosłownie wszystko, przede wszystkim na-
głośnienie. – Wszystko do…d…- krzyczał jeden 
z członków grupy „Tercet czyli kwartet”. Kabaret 
OTTO po dziesięciu minutach próby uznał, że 
szkoda czasu na takie próby. Agata Młynarska, 
prowadząca galę nijak nie mogła odczytać na-
zwisk jurorów. Na szczęście to wszystko było 
na próbie. Finał poszedł chyba już zgodnie 

z planem. O kobietach rozmawiałem wówczas 
ze słynnym bokserem Jerzym Kulejem. 
Ale nie tylko najpiękniejszym Polkom poświęca-
łem swoją uwagę. W marcu 1994 roku „misski” 
wybierano bowiem także w  Starachowicach. 
Rywalizowało aż trzydzieści dziewcząt. „Więk-
szości trzeba by przyznać nagrodę za odwagę 
i dobre samopoczucie. Wyglądały, jakby ktoś je 
przyprowadził siłą” – pisałem wtedy, dziś prze-
praszając za swoje okrucieństwo. Ale były też 
takie, które przyciągały uwagę nawet takiego 
malkontenta jak ja… Edyta Bugajska, osiem-
nastolatka, uczennica Zespołu Szkół Zawodo-
wych. 166 cm wzrostu i  dalej: 84,62,84. Tak, 
wszystkie wymiary, trzeba było podawać. Pani 
Edyta o ideale mężczyzny mówiła wtedy: „byle 
trochę ładniejszy od diabła”. Marzyła o  ciem-
nym blondynie z  niebieskimi oczami. Pani 
Edyto, no ciekawy jestem, jak się potoczyły pani 
poszukiwania?
Ale wygrała Monika Orzechowska. Moja fawo-
rytka. Nie dość, że ładna, to inteligentna – pisa-
łem w „Słowie Ludu”. Kobieta jest piękna przez 
to, że jest mądra – mówiła mi wtedy Monika, 
a  raczej panna z  numerem sześć. Ciekawe 
były nagrody: bon na buty wiosenne wartości 
140  000 zł, bezpłatny roczny bilet na trasach 
MZK czy wstęp darmowy na kwietniowe dysko-
teki w jednej z kafejek. 
Pani Moniko, co u Pani? 

O starachowickich akcentach w konkursach piękności z początku lat 90. pisze 
Grzegorz Sajór

O emancypacji kobiet, ich wewnętrznej niezależności oraz o powojennej artyst-
ce i dziennikarce Izabeli Szaszkiewicz, opowiada Paweł Kołodziejski, dyrektor 
Muzeum Przyrody i Techniki.
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KLUCZE  WIOSENNYCH 
MOTYWACJI

DOMOWE SPA DLA 
TWARZY

Wiosna to dobry czas, 
aby pomyśleć o kon-
dycji naszej skóry, 
która po zimie 
często wymaga od-
powiedniej pielę-

gnacji. Mróz, wiatr, okres grzewczy w na-
szych domach i  dieta uboga w  warzywa 
i owoce bardzo odbijają się na poziomie 
odżywienia i nawilżenia skóry. Na szczę-
ście dzięki prostej, domowej i codziennej 
pielęgnacji możemy szybko i bezpiecznie 
poprawić wygląd naszej cery.

Codzienna pielęgnacja

Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze 
do zdrowej cery jest dokładne oczyszczenie. De-
makijaż powinien być elementem, bez którego 

N owy rok, nowa ja! I  cyk, nie 
wiadomo kiedy mamy prawie 
wiosnę. Może więc teraz? 
Słońce dodaje energii i mamy 
zdecydowanie więcej chęci 

do życia. Mniej jeść, zdrowiej jeść, więcej 
się ruszać, regularnie spać, więcej czytać, 
mniej się gapić w  ekran, podróżować, 
pracować więcej, pracować mniej, zacząć 
studia, dbać... oj, oszaleć można od tych 
dobrych chęci i złych wykonań. Silna wola 
i motywacja to klucz do każdego sukcesu. 
Do jakiego zamku go dopasować?
Opierając się na niepopartych żadnymi 
dowodami ani źródłami  wywodach w  in-
ternecie i  swojej samodzielnie zdobytej 
wiedzy, mogę z  całą pewnością i  żadną 
odpowiedzialnością doradzać w kwestiach 
motywacji i silnej woli. Ponadto jako osoba, 
która sporo schudła,  po to,  żeby znowu 
nieco przytyć mogę również uchodzić za 
eksperta, bo wiem jak to jest „wte i wewte” 
(wg wspomnianego wyżej nieocenionego 
internetu – taka pisownia jest poprawna). 
Bo teorię to ja znam, brak mi tylko silnej 
woli, o  którą za chwilę będę zabiegać 
u innych. 

Postępy cieszą

Przede wszystkim stawiajmy sobie małe 
cele. Nie wszystko naraz, bo w  naszej 
głowie stworzy się przekonanie, że zabrali-
śmy sobie wszystko co „dobre”. Oczywiście 
niedobre wcale, skoro chcemy to zmienić, 
ale sprawiające nam przyjemność, bo o ile 
bardziej cieszy tiramisu niż koktajl z  jar-
mużu? Mimo iż ten drugi podobno jest dla 
nas lepszy. Podobno też są ludzie, którym 
to drugie bardziej smakuje. Ja jednak 
uważam a  nawet  jestem przekonana, że 
udają.
Ale wracając.  Cel, który sobie postawimy 
powinien mieć swój początek.  Już! Natych-

nie położymy się spać. Na rynku mamy dostęp-
ne preparaty o  spersonalizowanych składach 
i  konsystencji dopasowanej do naszych prefe-
rencji. Jako kosmetolog zawsze do pielęgnacji 
gabinetowej dobieram pielęgnację domową, 
ponieważ to właśnie domowe nawyki stanowią 
połowę sukcesu. Po demakijażu zawsze za-
lecam tonizację. Ten etap dodatkowo usunie 
zanieczyszczenia i  przywróci prawidłowe pH 
skóry. Idealnym dopełnieniem będzie wykonany 
raz w  tygodniu peeling. Następnie warto zająć 
się aktywną pielęgnacją. Szczególnie polecam 
serum z witaminą C liposomalną- wchłania się 
ona zdecydowanie lepiej przez naszą skórę 
i będzie dużo skuteczniejsza. Skóra będzie nie 
tylko rozświetlona, ale także nawilżona i napięta. 
Dodatkowo składnik ten, wykazuje właściwości 
fotoochronne i  przeciwprzebarwieniowe. Po 
wchłonięciu serum, nakładamy krem.

Masaż pobudza skórę

W kosmetologii popularnością cieszy się masaż 
Kobido, japoński masaż liftingujący, który do-
prowadza do bardzo dużego pobudzenia skóry. 
W  domowym zaciszu możecie same wykonać 
namiastkę takiego masażu. Może nie będzie 
on od razu idealny, ale zapewniam, że trening 
czyni mistrza i  z  dnia na dzień będzie coraz 
lepiej. Szczególnie ważną partią są okolice oczu. 
Często skarżymy się na obrzęki pod oczami 
i  zasinienia. Regularny masaż będzie pobudzał 
krążenie i niwelował zastoje limfatyczne. Masaż 
tej okolicy możemy wykonać kciukiem zaczyna-
jąc od zewnętrznego kącika oka po linii kości 
oczodołu do nasady nosa. Warto zająć się także 
owalem i poświęcić kilka minut na pobudzenie 
tej partii.  Podrzucanie fałdu skórnego zaczy-
nając od owalu po policzki w  kierunku oczu 
możemy wykonać przy użyciu palców wskazują-
cych obu dłoni. Ważne żeby wszystkie ruchy były 
wykonywane do góry. Możemy też rozcierać ku-
listymi ruchami oburącz w kierunku uszu. Taka 
pielęgnacja powinna być naszą codzienną przy-
jemnością i  chwilą dla siebie. Raz w  tygodniu 

miast! Zaglądasz do szafki a  tam paczka 
ciastek. Nie może się przecież zmarnować! 
Zamiast jednak ją zjadać, jako tą „ostatnią” 
obdaruj nią kogoś szczuplejszego. 
Planuj i  zapisuj postępy. Bez względu na 
to, czy Twoim celem jest schudnąć czy wy-
dawać mniej pieniędzy, warto wszystko za-
planować i notować. Takie działanie moty-
wuje, każdy postęp cieszy bardziej a swoje 
poczynania możesz później oceniać i  po-
równywać.

Ruch i woda

Niestety, jeśli chodzi o dietę, są ich tysiące, 
każda najlepsza, każda cudowna i  szybka. 
A  prawdziwy przepis na sukces to mniej 
jeść, więcej się ruszać i pewnie nikt nigdy 
nie wpadnie na nic lepszego. Poza tym – 
jak przekonałam się na własnym przykła-
dzie -  sama dieta nic nie da, jeśli nasze 
nawyki żywieniowe się po prostu nie zmie-
nią na zawsze. 
Kolejną okropną wiadomością, którą 
muszę Wam przekazać jest to, że nic lepiej 
nie przyspiesza efektów odchudzania niż 
wysiłek fizyczny. Dzięki ćwiczeniom łatwiej 
uregulować przemianę materii, poprawi-
my swoją kondycję i wygląd oraz zdecydo-
wanie polepsza się nasze samopoczucie 
i  jakość snu. Dobra wiadomość jest taka, 
że aktywność fizyczna uzależnia i z każdym 
dniem nie tylko jest coraz łatwiej i  przy-
jemniej, ale też będziemy bardziej pod-
budowani i zmotywowani widząc tak dużo 
pozytywnych efektów. Gdy nie mamy po-
mysłów,  co i  jak ćwiczyć a  nie chcemy 
skorzystać z  siłowni czy klubu fitness, bo 
wolimy ćwiczyć gdy nikt nie patrzy pole-
cam... no pewnie, że internet! Youtube to 
kopalnia filmików z przeróżnymi treninga-
mi. Jedne na rozciąganie, inne na mięśnie, 
kolejne na odchudzanie. Wiele z nich jest 
nagrywanych przez profesjonalistów i  zo-

staniemy od początku do końca przepro-
wadzeni przez konkretny cykl ćwiczeń.

Specjaliści

Jeśli jednak nie umiesz znaleźć w  sobie 
silnej woli i motywacji a Twoje postanowie-
nie dotyczy zrzucenia oponki a nie czegoś 
co zagraża Twojemu zdrowiu, może po 
prostu pokochaj i  zaakceptuj siebie za-
miast ciągle myśleć o  tym co robisz źle? 
Jeśli jednak chcesz a  naprawdę nie wiesz 
jak, są prawdziwi specjaliści, którzy z pew-
nością pomogą. Dietetyk, trener personal-
ny, psycholog, doradca finansowy. Cze-
gokolwiek dotyczy Twoje postanowienie 
i cokolwiek zdecydujesz - powodzenia!  
Wierzę w Ciebie!

warto także nałożyć na skórę maskę odżywczą.

Zbilansowana dieta

Tematu stanu skóry nie możemy oddzielić od 
diety. Kosmetologia jest dziedziną mocno holi-
styczną dlatego, świadomy specjalista zawsze 
będzie zadawał również szereg pytań doty-
czących diety i  stylu życia. Zadbajmy o  nasze 
codzienne odżywanie. W  codziennym biegu 
niestety często zapominamy o  jakości naszych 
posiłków, co przekłada się na wygląd naszej 
skóry. Dobrze funkcjonujące jelita, będą jedno-
znaczne z dobrze wyglądającą skórą i na odwrót 
- pogorszenie stanu cery, będzie sygnałem, że 
coś niedobrego dzieje się w naszym organizmie. 
Obowiązkowa, w  utrzymaniu dobrej kondycji 
skóry, będzie także woda. Skóra odwodniona 
i poszarzała zdecydowanie szybciej ulega proce-
som starzenia. Chcąc temu zapobiec powinni-
śmy skupiać się na wypijaniu odpowiedniej ilości 
wody w ciągu dnia i wyrobieniu w sobie nawyku 
nawadniania.  Dziennie powinniśmy wypijać  mi-
nimum 2 - 2,5 l wody. Taka ilość nie tylko zapew-
ni dobre nawodnienie naszej skórze, ale także 
sprawi, że cały organizm będzie lepiej funkcjo-
nował.

Mniej znaczy więcej

Dbanie o  skórę, wymaga konsekwencji. Zde-
cydowanie lepiej będzie ograniczyć swoją ko-
smetyczkę do mniejszej ilości preparatów, za to 
z lepszym składem i lepszą jakością.  Zadbajmy 
o siebie całościowo i skupmy się na wszystkich 
czynnikach, które wpływają na nasz wygląd. 
Efekty będą tego warte, a  pielęgnacja skóry 
stanie się dla nas ogromną przyjemnością, a nie 
przykrym obowiązkiem.

Katarzyna Marchewka – ma-
gister kosmetologii i  specjalista 
podologii, właścicielka Gabinetu 
Kosmetologii i Podologii Przestrzeń 
Urody.

O postanowieniach, nieistniejących dietach cud i sile motywacji felieton pisze 
Anna Łukaszewska

Oczyszczanie, tonizowanie, aktywna pielęgnacja oraz masaż twarzy. O tym jak 
w domowym zaciszu przygotować naszą skórę na nadchodzącą wiosnę pisze 
kosmetolog Katarzyna Marchewka
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czy na przedramionach) to szczególnie 
ważna grupa pozycji. Wzmacniają układ 
krążenia, poprawiają funkcjonowanie 
serca, mózgu oraz układu oddechowego. 
Stymulują system immunologiczny oraz 
działają odprężająco na układ nerwowy.
Pozycje siedzące uczą prawidłowej 
postawy. Rozszerzają klatkę piersiową, 
wzmacniają mięśnie brzucha i tułowia oraz 
redukują napięcie w nogach. 
Pozycje rozciągające przód ciała 
wzmacniają plecy, nogi i  ramiona. Zwięk-
szają elastyczność kręgosłupa oraz otwie-
rają klatkę piersiową. 
Pozycje rozciągające tył ciała tonizu-
ją narządy brzucha i  polepszają trawienie. 
Dłuższy czas trwania, szczególnie kiedy 
głowa jest podparta, pomaga zregenerować 
siły.
Pozycje ze skrętem są szczególnie zale-
cane po pozycjach rozciągających przód 
ciała. Wydłużenie kręgosłupa połączone 
z  ruchem obrotowym jest kojące dla krę-
gosłupa. Masują i  wzmacniają narządy 
brzucha.
Pozycje balansowe i  w  podporze 
wzmacniają oraz uelastyczniają całe ciało, 
poprawiając jednocześnie poczucie równo-
wagi.
Pozycje leżące i relaksujące doskonale 
sprawdzają się na zakończenie ćwiczeń. Są 
to pozycje wygodne i  bezwysiłkowe. Roz-

luźniają ciało i ułatwiają spokojny oddech. 

Nie zapominamy o oddechu

Równię ważną częścią zajęć są ćwiczenia 
oddechowe (pranajama). Pogłębienie i spo-
wolnienie oddechu sprzyjają obniżeniu 
ciśnienia krwi, wzrostowi wydolności ser-
cowo-naczyniowej i usprawnieniu procesu 
przemiany materii. 
Pozycje można poukładać w  odpowiednie 
zestawy zależnie od wieku, stanu zdrowia, 
płci, stopnia sprawności czy siły. Jeżeli dana 
pozycja powoduje ból lub jest zbyt obciążają-
ca można zastosować jej modyfi kacje. Istnie-
je również szereg akcesoriów (klocki, wałki, 
paski), które  wspierają  praktykującego. 

OPINIE:
Aneta: Na jogę zaciągnęła mnie sio-
stra. Spodziewałam się łatwych ćwiczeń, 

leżenia na macie albo siedzenia ze skrzy-
żowanymi nogami. Okazało się, że leżenia 
nie ma, można się za to spocić, rozciągnąć, 
wzmocnić i  pośmiać. Nie wiadomo, kiedy 
bolące plecy przestają boleć a i skłony prze-
stają sprawiać problemy 

Grażyna: Joga jest ze mną już od 11 lat. 
Pójście do szkoły jogi to był mój prezent 

na moje 40-te urodziny. Na początku była to 
joga dynamiczna.  Na Sali było  wiele osób, 
łatwo o  porównania do innych, bardziej 

rozciągniętych, lepszych. Szybko to minęło  
i  zamiast porównań jest skupienie na 
sobie, na tym co się dzieje podczas ćwiczeń 
z ciałem, czy jeszcze mogę bardziej popra-
cować, czy lepiej sobie odpuścić. Dla mnie 
joga to sposób na zdrowie ciała, ale też i na 
zdrową psychikę. Polecam jogę wszystkim, 
każdy coś dla siebie znajdzie. I  na pewno 
lepiej zapobiegać niż potem leczyć. 

Milena: Pierwsze zajęcia jogi wspomi-
nam jako niemałe zaskoczenie. Stan-

dardowa joga jaką znałam związana była 
z  mantrami i  spokojnymi asanami. Hatha 
joga i żywiołowy styl prowadzenia zajęć od-
mienił moje postrzeganie jogi. Moja prakty-
ka stała się regularna, pozwoliła na lepsze 
czucie oraz wzmocnienie ciała, z  czasem 
stała się nieodłączną częścią tygodnia. Za-
ufanie do instruktora sprawiło, że ćwiczy-
łam jogę całą ciążę. Odpowiednio dobrane 
ćwiczenia pozwoliły na lepsze samopoczu-
cie i super sprawność przez te 9 miesięcy. 
Wszystkim którzy myślą o  jodze gorąco 
polecam spróbujcie a może też odnajdzie 
w niej aktywność dla siebie! Polecam! 

Irek:  Joga nauczyła mnie spokoju i dy-
stansu. 

Ewa Kołaczyńska - dyplomowany 
nauczyciel hatha-jogi, założycielka 
Warsztatu Jogi w  Starachowicach, 

autorka gry „Joga dla dzieci”.
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BOSO, NA MACIE DLA 
CIAŁA I UMYSŁU

�ako forma ruchu która oprócz 
szerokiego i  atrakcyjnego wa-
chlarza ćwiczeń wspiera zdro-
wie psychofi zyczne joga cieszy 
się sporym zainteresowaniem 

mieszkańców Starachowic. Jest 
dziś powszechnie dostępna poprzez 
szkoły jogi, kluby fi tness, fi lmy in-
struktażowe czy aplikacje. 

Joga dla pań i panów

Jest wiele stylów jogi. Różnią się od siebie 
dynamiką, repertuarem czy metodyką na-
uczania. Panowie częściej wybierają dyna-
miczniejsze formy, równomiernie angażują-
ce siłę i sprawność: ashtangę lub vinyasanę. 
Panie z kolei, wybierają często zajęcia mniej 
intensywne jak yin joga. Dostępne są rów-
nież zajęcia specjalistyczne,  między innymi 
dla kobiet w ciąży, biegaczy, osób starszych 

czy z  problemami z  kręgosłupem. Coraz 
częściej pojawiają się także zajęcia jogi dla 
dzieci.

Jedność z ciałem i umysłem

Słowo „joga” wywodzi się z języka sanskryc-
kiego. Saknskryckie „yuj” oznacza, „jedność” 
lub „połączenie”. Podstawą jest zrozumienie, 
że umysł i ciało są ze sobą połączone. Kon-
dycja psychiczna znajduje odzwierciedlenie 
w  ciele. Dlatego poprzez pracę z  ciałem 
możemy wpłynąć na nasz stan psychiczny. 
Zajęcia jogi, na początku, to głównie praca 
z  ciałem. Wzmacniamy, rozciągamy, wy-
dłużamy, szukamy balansu. Zaczynamy od 
ciała, ponieważ najłatwiej je poczuć. Poprzez 
pozycje tak zwane asany ciało staje się sil-
niejsze i  bardziej elastyczne. Korygowana 
jest również sylwetka. Asany wykorzystują 
struktury anatomiczne by poprzez odpo-

wiednie ustawienie oddziaływać nie tylko 
na układ mięśniowy i kostny, ale również na 
układ krążenia, pokarmowy czy oddechowy. 

Działanie asan

Istnieje bardzo wiele pozycji. Można je po-
dzielić na kilka grup, z  których każda ma 
inne działanie.
Pozycje stojące stanowią podstawową 
grupę asan. Nie można zbudować niczego 
na niepewnym fundamencie, to on decydu-
je o tym, czy konstrukcja jest mocna i trwała. 
W pozycjach stojących główną rolę odgrywa 
sposób połączenia stóp z podłożem i napię-
cie nóg. Im mocniej i bardziej równomiernie 
pracują mięśnie nóg, tym lepiej funkcjonu-
ją stawy kolan, bioder i  kręgosłup. Co jest 
bardzo charakterystyczne dla jogi, pozycje 
wykonuje się boso, na macie. 
Pozycje odwrócone (np. stanie na głowie 

O dobroczynnym wpływie jogi na nasze zdrowie psychiczne i fi zyczne, pisze dy-
plomowany nauczyciel hatha-jogi Ewa Kołaczyńska
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DO PUDEŁKA 
I W DROGĘ 

Do pracy, do szkoły czy na uczelnię lub na piknik – 
pyszne i odżywcze jedzenie warto zabrać w każde
z tych miejsc. Dziś mam dla Was kilka pomysłów, co 
spakować do lunch box-a. Katarzyna Wzorek

Dobrze skomponowane 
pudełko z  lunchem po-
winno zawierać porcję 
dobrych węglowoda-
nów, białka i  świeżych 

warzyw. Ważne jest, aby dania 
były pyszne zarówno na ciepło, 
jak i na zimno, ponieważ nie wszę-
dzie mamy możliwość odgrzania 
posiłku. Istotnym elementem jest 
też sos, który uzupełni i  podkręci 
kompozycję.

Na wynos można przygotować zarów-
no dania mięsne jak i  wegetariańskie, 
a także owoce morza. Świetnie odnajdą 
się warzywa świeże i  pieczone, różne 
kasze czy grzanki. Możliwości są wła-
ściwie nieograniczone, żeby na wynos 
zabrać coś więcej niż zwykłą kanapkę.

Pikantna sałatka Cezar z  krewet-
kami (2 porcje)

Cena: 40 zł

Czas przygotowania: 40 min

Składniki: • 2 mini sałaty rzymskie • 
200 g surowych krewetek • 200 g pomi-
dorków koktajlowych • 50 g parmezanu • 
5 fi lecików anchois • 1 jajko • 3 ząbki czo-
snku • 1 papryczka chilli • sok z połowy 
cytryny • 1 łyżeczka ostrej musztardy • ½ 
szkl. oleju • 5 łyżek oliwy • 100 ml białego 
wina •  25 g masła • 2 kromki chleba • 
2 łyżki posiekanej natki pietruszki • sól, 
pieprz
Przygotowanie: • Krewetki obierz 
z  pancerzy i  zamarynuj je w  3 łyżkach 
oliwy, 2 ząbkach czosnku i  połowie pa-
pryczki chilli pokrojonych w  plasterki. • 
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Do wysokiego naczynia wrzuć posieka-
ne anchois, pozostałą papryczkę chilli 
i  ząbek czosnku, jajko, musztardę, sok 
z cytryny, starty parmezan oraz szczyp-
tę soli i  pieprzu. Wszystkie składniki 
zblenduj na gładko, a  następnie dolej 
olej i  blenduj dalej, aż olej zemulguje. 
Spakuj sos w  małe słoiczki. • Opłucz 
i osusz sałatę i pomidorki. Sałatę porwij 
na mniejsze kawałki, ułóż ją w pojemni-
kach, a na niej połówki pomidorków. • Na 
mocno rozgrzaną patelnię wrzuć krewet-
ki z marynatą i smaż krótko aż się zaró-
żowią. Przekręć i smaż chwilkę, aż będą 
całe różowe. Wtedy podlej je winem, za-
ciągnij masłem, żeby powstał lekki sos 
i dopraw solą, pieprzem i natką. • Kromki 
chleba pokrój w kostkę i przesmaż na po-
zostałej oliwie. • Krewetki i grzanki rozłóż 
na sałatce. • Sałatkę przed jedzeniem 
polej przygotowanym sosem.

Tofu bowl (2 porcje)

Cena: 25 zł 

Czas przygotowania: 1 godz.
Składniki: • 1 kostka naturalnego tofu 
• 100 g komosy ryżowej • 300 g fasolki 

fot. Pixabay

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.

Pieczone warzywa z  klopsikami (2 
porcje)

Cena: 30 zł 

Czas przygotowania: 1 godz. 15 min

Składniki: • 1 średni batat • 1 mała cukinia 
• 1 żółta papryka • 200 g pomidorków kok-
tajlowych • 200 g mięsa mielonego • 100 
g fety • 200 g jogurtu greckiego • pęczek 
mięty • 1 cytryna • 3 łyżeczki suszonego 
oregano • 3 ząbki czosnku • 7 łyżek oliwy 
z oliwek • sól, pieprz

Przygotowanie: • Opłucz pęczek mięty 
i posiekaj go, a następnie zmiksuj go z jo-
gurtem greckim. Dodaj sok i startą skórkę 
z  połowy cytryny oraz 2 łyżki oliwy. Posól 
i popieprz do smaku, wymieszaj i rozłóż do 
małych słoiczków. • Wyrób mięso mielone 
z 1 łyżeczką oregano, szczyptą soli i pieprzu 
i  2 przeciśniętymi przez praskę ząbkami 
czosnku. Fetę pokrój na 10 kostek. Mięso 
podziel na 10 części i w każdą zawiń kostkę 
fety, tworząc klopsiki. Obsmaż je krótko 
bez dodatku tłuszczu. • Obierz batat, a na-
stępnie umyj wszystkie warzywa. Batat, cu-
kinię i paprykę pokrój w średniej wielkości 
kawałki. Przygotowane warzywa i  pomi-
dorki wymieszaj z oliwą, oregano, solą oraz 
pieprzem i  przełóż do naczynia żarood-
pornego. Na wierzchu ułóż klopsiki, przy-
kryj i piecz całość w 200 stopniach 25 min 
pod przykryciem i 10 min bez, a następnie 
spakuj do pudełek. • Podawaj na ciepło lub 
zimno z przygotowanym sosem. 
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edamame • 6 rzodkiewek • 1 średnia 
marchew • 1 mała czerwona cebula • pół 
pęczka szczypiorku • 1 cytryna • 1 poma-
rańcza • 5 łyżek sosu sojowego • 2 ząbki 
czosnku • ok. 2 cm korzenia imbiru • ½ 
papryczki chilli • 2 łyżki octu ryżowego • 
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej • 2 łyżki 
oliwy z oliwek • 3 łyżki oleju • sól, pieprz

Przygotowanie: • Obierz cebulę 
i pokrój ją w cienkie półplastry, następ-
nie lekko ją posól i zalej sokiem z cytry-
ny. Wymieszaj i  odstaw. W  międzycza-
sie przemieszaj ją kilka razy. • Komosę 
opłucz na sicie, przełóż do garnka i zalej 
zimną wodą w proporcji 1:2. Doprowadź 
do wrzenia, posól ok. ½ łyżeczki, przy-
kryj i  gotuj na małym ogniu przez 15 
min. Wyłącz palnik i odstaw na 5-10 min. 
• Wrzuć całe zamrożone strąki fasolki 
edamame na wrzątek. Gotuj 5 min, od 
momentu kiedy woda ponownie zawrze. 
Odcedź i wyłuskaj fasolki ze strąków. Fa-
solki polej oliwą i  posól. • Tofu mocno 
osącz na papierowym ręczniku. Pokrój je 
w kostkę i usmaż na rumiano na oleju. • 
Na olej pozostały po tofu wrzuć czosnek 
przeciśnięty przez praskę, posiekane 
chilli  i starty imbir, smaż przez pół minuty 
i zalej sosem sojowym, octem ryżowym 
i sokiem z pomarańczy. Wymieszaj mąkę 
ziemniaczaną w  2 łyżkach zimnej wody 
i  wlej na patelnię. Gdy sos zgęstnieje, 
przelej 2/3 do małych słoiczków. Do po-
zostałej części sosu wrzuć tofu i obtocz 
je w nim. • Umyj rzodkiewki i pokrój je na 
plasterki. Marchew umyj, obierz i pokrój 
w zapałki. Szczypiorek posiekaj. • Do po-
jemników rozłóż komosę, a na nią wyłóż 
warzywa, tofu i  marynowaną cebulę. 
Posyp wszystko szczypiorkiem. • Przed 
jedzeniem polej całość sosem i  wymie-
szaj.
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Marysia, zwana przez ro-
dzinę i  znajomych z  dzie-
ciństwa „maluszkiem” to 
kobieta, która nie żałuje 
żadnej chwili w  życiu. 

Czeka na przyszłość, bo zapewnia, że 
każdy rok przynosi nowe wspaniałe do-
świadczenia, inspiruje ją do tego by dzia-
łać, spełniać marzenia i  walczyć o  ich 
realizację. Przez lata walczyła w sporcie 
o  medale, trofea i  zwycięstwa. Dostar-
czała emocji najbliższym i kibicom. Może 
być inspiracją dla niejednej kobiety, bo 
pokazuje, że warto robić coś dla siebie 
i każda z Pań może być bohaterką swo-
jego domu.

Sport miała w genach

- Moja mama Ula zawsze powtarzała, że zadat-
ki na sportowca miałam od maluszka. Podobno 
jeszcze nie mówiłam, a już biegałam. – wspomi-
na starachowiczanka. Maria próbowała swoich 
sił w  niemal każdej dyscyplinie sportu. Karate, 
taekwondo, jazda na rowerze, pływanie, a nawet 
„rzuty granatem”. To wszystko rozpoczęło jej 
sportową przygodę. Pierwszy sukces przyszedł 
w  pływaniu. W  drugiej klasie podstawówki zdo-
była puchar na pływackich mistrzostwach Polski 
szkół społecznych. 
- Wygrałam na dystansie 25 metrów w  stylu 
grzbietowym. Byłam szybsza od pozostałych 
dzieciaków o całe ciało. Dostałam okazały puchar, 
który do dziś zajmuje ważne miejsce w  moim 
domu. Wygrałam ten wyścig, ale nawet gdybym 
wtedy była druga to i  tak nie zatrzymałoby to 
mojej kariery sportowej – uważa nasza triathlo-
nistka.
Maria do dziś nie pamięta co zadecydowało 
o rozpoczęciu kariery triathlonowej. Może był 
to wyjazd na pierwsze zawody za namową 
trenera Mirka Opozdy i  wywalczenie kwalifi -
kacji na ogólnopolską olimpiadę młodzieży, 
a  może wspólne oglądanie z  tatą zawodów 
Iron Man, a może jednak zadecydowało o tym 
połączenie niemowlęcego biegania, sukcesów 
na pływalni i wspólnych rowerowych wypraw 
do babci. Wszak triathlon to właśnie te trzy 
elementy. 

Żona, Mama, Bunia, Babcia, Siostra, 
Koćka, współpracowniczki. Kobiety 
odegrały i  odgrywają ważną rolę 
w  moim życiu. I  nie tylko moim 
rzecz jasna. Każdego mężczyzny. 

Zostałem poproszony o  napisanie o  najważ-
niejszych kobietach mojego życia, dlatego Im 
poświęcony będzie ten felieton. 
Magdalena, dla mnie Madzia. Dziewczyna, na-
rzeczona i  wreszcie żona. Wydawało się, że 
Takiej kobiety nie mam szansy poznać i  spo-
tkać. Zajęty pracą, często 24 godziny na dobę 
miałem dość ograniczone możliwości pozna-
nia jakiejkolwiek kobiety… A tu niespodzianka. 
Dzięki pracy dla Starachowic poznałem Madzię 
i  szybko zorientowałem się, że trafi łem na 
dziewczynę z  którą chciałbym spędzić resztę 
życia. 
Niełatwe dla nas były początki tej znajomości. 
Spacer po grobli na Pasterniku i  trzymanie 
się za rękę. Puszczanie rąk, gdy na horyzon-
cie pojawiała się osoba idąca z  naprzeciwka. 
„Dlaczego?”– pytałem - „To miejsce publiczne 
a  Ciebie, tu rozpoznają!”– mówiła moja przy-
szła żona.  Otoczenie zbiornika to dla nas już 
zawsze „miejsce publiczne”.  „Gdzie jesteś?” 
– pyta mnie Madzia przez telefon „W miejscu 

Dusza artystki

Maria w  swojej sportowej karierze zdobyła 32 
medale mistrzowskie. Gdyby nie triathlon zapew-
ne realizowałaby się jako dusza artystyczna.
- Chyba zostałabym modelką lub aktorką – wspo-
mina. Marzenia z dzieciństwa o karierze model-
ki Maria miała okazję zrealizować  biorąc udział 
w programie „Top model”. Tam otarła się o fi nał. 
Odpadła tuż przed wejściem do „domu mode-
lek”, ale jak sama przyznaje udział w programie 
bardzo ją wzmocnił.
- Każdy pytał mnie czy program pomógł mi 
odkryć siłę mojej kobiecości. Myślę, że tak. Taki 
„patyczak” ze sportową sylwetką też może być 
atrakcyjny. Zawsze miałam z tym spore komplek-
sy, ale program pomógł mi dostrzec i zrozumieć, 
że jednak ze mną nie jest aż tak źle – dodaje.

Podąża za marzeniami

Do programu zgłosiła się sama, bo jak podkreśla 
do niczego nikt jej nie musi namawiać. Jeśli sama 
czuje, że tego chce to za tym podąża. Taka jest 
jej intuicja i jej ufa. Teraz przed Marią nowy etap 
życia. 28 grudnia 2021 roku na świat przyszła 
córka Oktawia. Owoc triathlonowego małżeń-
stwa z Przemkiem Szymanowskim.
-  Mam wspaniałe życie. Co roku jest ono coraz 
lepsze, wciąż się dopełnia. Teraz tym dopełnie-
niem jest Oktawia – dodaje Maria Pytel. Sama 
przyznaje, że jej kariera sportowa, epizod mo-
delingowy czy te 32 zdobyte medale są niczym 
w porównaniu do dumy i radości jaką daje dziec-
ko. - Każdy sportowiec marzy o medalu olimpij-
skim. Sama też o tym marzyłam i chyba go wła-
śnie mam. Jestem dumna jak z żadnego sukcesu 
sportowego – przyznaje. - Większym sukcesem 
w  życiu jest mieć dziecko i  wychowywać je, niż 
zdobywać trofea i  medale. Jednocześnie nie 
można zapominać o  swoich pasjach. To takie 
moje przesłanie do wszystkich kobiet – dodaje 
Maria, która uważa, że jest już spełnionym spor-
towcem. 
- Teraz jest czas na rodzinę i  dzieci. Oboje 
z Przemkiem chcemy mieć dwójkę dzieci, ale ja 
myślę jednak o trójce. Całe podium. I żeby było 
zdrowie, bo to najważniejsze!  – przekonuje nas 
starachowicka triathlonistka.

publicznym” – odpowiadam z uśmiechem.  
Magdalenę  polubiła także znana na pewno 
wielu czytelnikom pani Małgorzata. Rozba-
wiła mnie  rozmowa w  sekretariacie urzędu 
miejskiego: „Pani Kamilo” – mówiła pani Mał-
gorzata – „Fajna ta narzeczona prezydenta” 
. „A skąd Pani może to wiedzieć Pani Małgo-
siu?” – zapytała Pani Kamila -  „A  która Inna 
uśmiechnęłaby się do mnie, kobiety siedzącej 
na przystanku w  szlafroku z  piwem w  ręku?” 
– odpowiedziała z  nieukrywanym podziwem 
Pani Małgorzata.
Jesteśmy małżeństwem z Madzią od pół roku. 
Czy zawsze jest „miodowo”? Oczywiście, że nie. 
Najważniejsze, by samemu przed sobą i drugą 
osobą umieć przyznać się do błędu. Takie 
zasady wyznajemy. I  one dają nam siłę do 
przezwyciężania naszych zwykłych, ludzkich 
słabości ale i wszelkich trudności jakie napoty-
kamy na naszej wspólnej drodze. Na naszych 
obrączkach widnieje napis „Miłość zwycięży 
wszystko”. Oboje szczerze w to wierzymy. 
Mama była, jest i  pewnie na zawsze pozo-
stanie ostoją spokoju. Im starszy jestem, tym 
częściej słyszę, że wygląda jak moja siostra. 
Bunia mimo swoich licznych dolegliwości 
i  niskiej emerytury każdego dnia dzieliła się 

z innymi miłością i uśmiechem. Babcia martwi-
ła i martwi się o wszystkich członków rodziny 
zawsze i wszędzie. Chciałaby dla każdej i każ-
dego jak najlepiej. Ciężko ogarnąć całą wielką 
rodzinę,  a  Ona całe życie próbuje to robić. 
Siostra to w młodości trudne relacje, za które 
winimy przede wszystkim brak ściany między 
naszymi pokojami przez kilkanaście lat. Siostra 
mieszka daleko i chyba odwrotnie proporcjo-
nalnie do odległości nasza wieź jest coraz 
mocniejsza.
Koćka to siostra Buni, która w  dzieciństwie 
spędzała z nami dużo czasu.  Rodzice ciężko 
pracowali a  my mogliśmy na Nią zawsze 
liczyć. Jeździła z  rodzicami i  z nami także na 
wakacje w góry i nad morze. 
Moje najbliższe otoczenie w  Urzędzie Miej-
skim w  ostatnich latach praktycznie wyłącz-
nie stanowiły kobiety. Czy potrzebne były 
parytety? Nie. Stanowiska obejmowały i obej-
mują nie ze względu na płeć a ze względu na 
kompetencje, merytoryczne przygotowanie 
i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków 
służbowych.
 Kochane, Drogie Panie w imieniu panów ser-
decznie dziękuję za to, że jesteście! Kłaniam 
się nisko. Marek Materek. 

Maria Pytel, 36-letnia triathlonistka, która po sukcesach sportowych i przygo-
dach z modelingiem rozpoczęła nowy etap życia. Macierzyństwo. 
Leszek Kowalski

Felieton pisze prezydent miasta Marek Materek
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Drogie Panie serdecznie dziekuję

MAM WSPANIAŁE ŻYCIE KOBIETY!
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Drodzy mieszkańcy!
Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia konkur-
sowe. Po zapoznaniu się z przysłanymi pracami jury 
w składzie:
Anna Zięba, redaktor naczelna Starachowice, dobry 
adres - przewodnicząca, 
Agnieszka Lasek – Piwarska – dyrektor Parku Kultury 
Małgorzata Zieja – sekretarz redakcji miesięcznika 
Starachowice, dobry adres postanowiła przyznać 
nagrodę rzeczową za zajęcie
I miejsca 
w kategorii 1 – 16 lat dla Sandry Hoffmann za 
wykonanie makiety Zalewu Pasternik
oraz
w kategorii 16 do...+ lat dla Pana Marka Sitka za 
wiersz o naszym mieście.
Obok prezentujemy nagrodzone prace
Ale to nie koniec nagród!
Wszystkie nadesłane prace są wyjątkowe i zasługują na 
to, aby zostały wyróżnione. Dlatego jury jednogłośnie 
postanowiło, że wszystkie nadesłane prace otrzymują 
od nas wyróżnienie i nagrodę niespodziankę. Ze zwy-
cięzcami konkursu oraz wyróżnionymi osobami, skon-
taktujemy się osobiście!
Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie i wszystkim 
ogromnie gratulujemy!

DOBRY ADRES NA KONKURS
Moje miasto nad Kamienną
Z ciekawością tak niezmienną 
Wciąż odkrywam i poznaję
Jakby było „nowym krajem”

Jak badacze podróżnicy
Krok za krokiem po ulicy
Idę i przyglądam się ciekawie
Drzewom sięgającym nieba prawie

Chociaż stoję w centrum miasta
A tu – puszcza jest iglasta
Za nią góra jest ze szlaki -
To cywilizacji znaki

Zieleń skwerów, ptaków śpiew
Rzeka wije się wśród drzew
Wody swe leniwe toczy
Dzikie ptactwo nogi moczy

Ale to nie amazońska puszcza 
Strach by tam się w nią zapuszczać
Powiem głosem z nutką rzewną
Kocham miasto nad Kamienną

Czas odsłonić tajemnicę:
Takie są STARACHOWICE

nienia, utworzyło specjalną infolinię. Kontakt: nr 
tel: 515-195-380. Infolinia funkcjonuje 7 dni w ty-
godniu w godz. 7.30-19.00

Opieka w szkołach
Obywatele Ukrainy, którzy kształcą się w stara-
chowickich szkołach podstawowych 
i  ponadpodstawowych objęci są niezbędną 
opieką pedagogiczno-psychologiczną. 

Opieka psychologiczna
Dla obywateli Ukrainy przebywających w Stara-
chowicach zostanie uruchomiony punkt opieki 
psychologicznej w  języku polskim oraz ukraiń-
skim. 

II. Zbiórka „Starachowice dla Ukrainy”:

W Starachowicach została uruchomiona zbiórka 
dla Ukrainy. Punkty prowadzenia zbiórki:
• Park Kultury w Starachowicach, ul. Radomska 
21 (parter), zbiórka 7 dni w tygodniu, godz. 8.00-
20.00
• Szkoły podstawowe w  Starachowicach oraz 
ponadpodstawowe w powiecie starachowickim, 
zbiórka poniedziałek- piątek w godz. 8.00-15.00
• Przedszkola publiczne w  Starachowicach, 
zbiórka poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

W związku z rosyjską agresją zbrojną na 
Ukrainę informujemy:

I. Pomoc w zakwaterowaniu dla obywate-
li Ukrainy przybywających do Polski:

Obywatele Ukrainy:
1. W  Starachowicach funkcjonuje Zespół ds. 
Zarządzania Kryzysowego i  Spraw Obronnych. 
Obywatele Ukrainy potrzebujący miejsca tym-
czasowego zamieszkania na terenie miasta 
mogą kontaktować się z  zespołem pod nr tel. 
664-135-271 
2. Zespół przekaże zapotrzebowanie do Staro-
stwa Powiatowego prowadzącego listę dostęp-
nych miejsc noclegowych 
3. Starostwo Powiatowe skieruje osoby do wy-
znaczonych miejsc
4. Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium 
Polski, lokalizacja punktów recepcyjnych oraz 
informacje o  możliwości przedłużenia pobytu 
w Polsce znajdują się na stronie przygotowanej 
przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl

Infolinia dla mieszkańców Starachowic:
Starostwo Powiatowe dla wszystkich osób, które 
chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy, 
w tym poprzez udzielenie tymczasowego schro-

KOMUNIKAT
Co zbieramy:

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE: konserwy, olej, 
cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, 
kawa, słodycze, mleko UHT, przeciery pomido-
rowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

ARTYKUŁY CHEMICZNE I TOALETOWE: żele 
pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki 
i  pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, 
pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do 
mycia naczyń.

ŚRODKI OPATRUNKOWE na zranienia i opa-
rzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy 
jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, am-
pułki soli fizjologicznej, środki odkażające, ręka-
wiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe steryl-
ne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

UWAGA 
zbieramy także nowe koce, kołdry, poduszki, po-
ściel, ręczniki, środki chemiczne, toaletowe, pie-
luchy oraz kosmetyki dla osób przybywających 
do Starachowic. 

Starachowice wspierają akcję pomocową pro-
wadzoną przez Caritas Diecezji Radomskiej. 


