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prywatny”. 
O  sukcesie z  pewnością może mówić Mał-
gorzata Bartosik, starachowiczanka obecnie 
mieszkająca w Brukseli, wiceszefowa WindEu-
rope, jednej z najbardziej prężnych organiza-
cji non profit w branży wiatrowej. Szczęśliwa 
kobieta, spełniona mama i bardzo pozytywna 
osoba. 
Jak sukces to i medale, a jak medale to i miasto 
na medal, czyli Starachowice. Z przyjemnością 
wspominamy, ile razy w  ciągu minionych 12 
miesięcy nasze miasto zostało wyróżniane 
w  organizowanych rankingach i  konkursach. 
Tym bardziej, że jako mieszkańcy mamy w tym 
również swój udział.
Sukces często kojarzy nam się z… Oczywiście 
z pieniędzmi i to dużymi pieniędzmi, najlepiej 
milionami. Dlatego w tym wydaniu publikuje-
my wywiad z kobietą, która swym nazwiskiem 

SUKCES to hasło przewodnie styczniowego 
wydania „Starachowice Dobry Adres”.  Wcho-
dząc z  przytupem w  Nowy Rok, postanowili-
śmy rozłożyć to jakże pięknie brzmiące słowo 
na czynniki pierwsze. Pomogli nam bohatero-
wie naszych materiałów.
Kiedy myślimy „sukces”, jakie skojarzenia przy-
chodzą nam do głowy? Spełnienie, szczęście, 
wzruszenie, satysfakcja. Jest ich wiele, bo jak 
się okazuje, ile osób tyle definicji. A każdy z nas 
ma swą własną, o czym opowiadają naszej re-
daktorce bohaterowie artykułu „Sukces teren 

NA DOBRY POCZĄTEK

SUKCES TEREN PRYWATNY
STARACHOWICZANKA Z ZIELONĄ 
ENERGIĄ
GRA W RYTMIE SERC
MIASTO Z POWODZENIEM
KOBIETA, KTÓRA ODPOWIADA 
ZA MILIONY

podpisuje milionowe przelewy, a jest nią nowa 
skarbnik miasta Starachowice. 
A  co łączy miliony monet i  miliony ludzi na-
stawionych na sukces? Oczywiście Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy!!! Starachowicki 
sztab już pracuje pełną parą, o  czym pisze 
jego szefowa. 
O  tym jak świętować sukces i  co najlepiej 
podać na stół, żeby było pysznie i wykwintnie, 
piszemy oczywiście we Wzorowych Smakach. 
Częstego świętowania i wielu sukcesów Pań-
stwu życzę w  tym Nowym Roku i  koniecznie 
pamiętajcie o  comiesięcznej lekturze „Stara-
chowice Dobry Adres”.
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Patrycja Suwara: Pierwszym sukcesem, 
który dał mi poczucie wartości, było 
ukończenie szkoły muzycznej w klasie 
wokalu, mimo że równoległe robiłam 
maturę. Kolejnym było niewątpliwie 
ukończenie studiów magisterskich 
z muzykologii. Od zawsze wiedziałam, 
że muzyka będzie nie tylko w  moim 
życiu prywatnym, ale również zawodo-
wym. Był to dla mnie trudny czas, czas 
wielu poświęceń, ponieważ przy obro-
nie licencjatu byłam świeżo upieczoną 
mamą Zuzi, a przy obronie magisterski 
oczekiwałam narodzin mojego synka. 
Wielkim sukcesem w  życiu każdej ko-
biety jest również wychowanie swoich 
dzieci zgodnie z  własnym sumieniem 
i przekonaniami. 
Do ostatnich sukcesów mogę zaliczyć 
współpracę jako juror już od blisko 
czterech lat w  konkursie wokalnym, 
który organizuje moja dawna szkoła, 
Zespół Szkół Ekonomicznych w  Skar-
żysku-Kamiennej. Cieszę się, że jestem 
częścią tego festiwalu. Poza tym także 
praca z młodymi wokalistami, z który-
mi dzielę się wiedzą i doświadczeniem 
zdobywanymi na przestrzeni lat, pod-
czas występów w  konkursach i  festi-
walach, a także na różnych scenach.
Łukasz Kucharczyk: Nie wiem, czy 
to można uznać za sukces, ale udało 
mi się spełnić kilka pragnień, celów. 
Z  pewnością mogę zaliczyć do nich 
pracę na uniwersytecie, o której wiele 
lat marzyłem. Podobnie rzecz ma się 
z obroną pracy doktorskiej, wydaniem 
monografii o  twórczości Stanisława 
Lema oraz mojego cyklu opowiadań 
fantasy.
Arkadiusz Kania: Przyjemnie jest od-
nieść sukces w  karierze zawodowej, 
ale w  moim życiu ta sfera nie jest na 
szczycie listy priorytetów. W sprawach 
osobistych, do których przykładam 
dużo większe znaczenie, największym 
osiągnieciem jest dla mnie po prostu 
bycie w  porządku dla najbliższych. 
Czyste sumienie to ostatnio mój naj-
większy wyczyn, z  którego jestem 
bardzo dumny!

Recepty i złote rady

Jeśli sukces może mieć tak wiele imion, 
to zapewne ciężko marzyć o  jednej 

S ukces może mieć wielu 
ojców, ale też wiele de-
finicji. Każdy mierzy go 
własną miarą. Ja osobi-
ście kilka decyzji i  pod-

jętych działań z  zeszłego roku 
nazwałabym swoimi życiowymi 
sukcesami, ale dla innych osób 
to może być codzienność, punkt 
wyjścia, nic nowego. 

Na mojej liście znajduje się też specjal-
ny punkt – dołączenie do redakcji „Sta-
rachowice Dobry Adres”. Dzięki temu 
mogłam lepiej poznać nasze miasto 
i wielu ciekawych ludzi. Do kilkorga bo-
haterów i bohaterek moich artykułów 
z  końcem roku wróciłam z  pytaniem, 
czym dla nich jest sukces.

Trudny, gdy trzeba go dzielić 

Satysfakcja, zadowolenie, realizacja 
celów, spełnianie marzeń, czerpa-
nie przyjemności z  życia, praca nad 
samym sobą, działanie na najwyższym 
poziomie swoich możliwości, bycie 
dobrym człowiekiem, duma z  siebie 
i  innych. Takie skojarzenia przycho-
dzą na myśl moim rozmówcom, gdy 
słyszą słowo „sukces”. Jest to zatem 
bardzo pojemne pojęcie albo właśnie 
na odwrót, bardzo zawężone do per-
spektywy konkretnej osoby.
Sukces może także być różnorako na-
cechowany w  indywidualnych słow-
nikach – Nie musi być spektakularny, 
ale cieszy tym bardziej, gdy przycho-
dzi okupiony wysiłkiem – mówi Arka-
diusz Kania, grafik, fotograf, malarz. 
– Sukces czasem uzależniony jest od 
tego, by czegoś nie robić. Bywa trudny, 
gdy trzeba go dzielić z  innymi. Gdy 

to sukces. Mogłabym wymieniać tak 
długo.

Sukces nasz powszedni

Raczej wszyscy się zgodzą, że sukces 
to rzecz pozytywna, ale żeby jego po-
zytywne skutki mogły na nas oddzia-
ływać, trzeba przypisać mu w  życiu 
wartość. Jednak nie wszyscy moi roz-

zbytnio wpłynie na poczucie wartości, 
staje się niebezpieczny.
„Nie wszyscy mamy tę samą drogę 
w  życiu do przejścia, nie każdy swoją 
drogę zna. Nad nami czarne chmury, 
sytuacje niby bez wyjścia mobilizują 
wielu z  nas”. To słowa utworu „Opty-
mistycznie” zespołu MDRUMMER. Jego 
wokalista i kompozytor Mariusz Dzwo-
nek właśnie tym cytatem obrazuje 
swoją definicję sukcesu – Dla mnie 
to mimo przeciwności losu umieć się 
podnieść z  kolan, zmotywować, wy-
znaczyć sobie cele na przyszłość i wy-
trwale krok po kroku je realizować – 
mówi Mariusz Dzwonek. – Sukces to 
ludzie, którzy pójdą za tobą w stronę, 
którą wspólnie sobie wyznaczyliście. 
Jeśli uda nam się zrealizować choćby 
jeden mały zaplanowany życiowy pro-
jekt, to można powiedzieć, że odniosło 
się sukces.
Inni myślą o  sukcesie w  sposób holi-
styczny, całościowy. Powodzenie do-
tyczy przecież zarówno konkretnych 
przedsięwzięć, jak i  oceny całego 
życia. W  ten sposób do tematu pod-
chodzi Karolina Żurowska, ekspertka 
od prostego języka w  ING Banku Ślą-
skim –Powiedziałabym, że sukces jest 
wtedy, kiedy masz w  głowie dobrze 
poukładane – opowiada Karolina Żu-
rowska. – Jeśli jesteś rekinem bizne-
su i  zarabiasz duże pieniądze, ale nie 
tracisz nikogo z  oczu, nie idziesz po 
trupach i  nie bierzesz udziału w  wy-
ścigu szczurów, to jest to sukces. Jeśli 
jesteś rodzicem pięciorga dzieci i  cie-
szysz się dużą rodziną, ale nie tracisz 
też samego siebie, to jest to sukces. 
Jeśli jesteś sportowcem i wspinasz się 
na szczyt, ale doskonale wiesz i  ro-
zumiesz, czym jest porażka, to jest 

mówcy potrafili odpowiedzieć na py-
tanie, czy sukces jest dla nich ważny. 
Na szczęście nie należała do nich Pa-
trycja Suwara, muzykolog i wokalistka 
– Oczywiście, że tak – potwierdziła bez 
wahania. – Na każdym kroku widzę 
małe sukcesy moich dzieci, rodziny, 
a także moje własne. Jest to niesamo-
wite, gdy mogę dzielić się z innymi tym, 
co udało mi się osiągnąć. Warto posia-
dać to słowo we własnym słowniku.
Te tak zwane małe, codzienne sukcesy 
to przecież sól naszego życia. Zgadza 
się z tym także inna moja rozmówczy-
ni – Ogólnie sukces nie jest dla mnie 
czymś spektakularnym, co zdarza 
się raz na jakiś czas – mówi Karolina 
Sendecka, kierownik produkcji zwią-
zana z warszawskim studiem animacji 
Animoon. – Dla mnie nasza codzien-
ność składa się z  takich małych bądź 
większych sukcesów, zwłaszcza odkąd 
drugi raz zostałam mamą. Często za-
rzucamy sobie pod koniec dnia, ilu to 
rzeczy nie udało nam się zrobić, że 
mogliśmy lepiej, więcej, a tak napraw-
dę nie doceniamy tego, ile z siebie da-
liśmy, przede wszystkim dla innych. 
Nieco inne spojrzenie ma Łukasz Ku-
charczyk, wykładowca Wydziału Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w  War-
szawie, który wspomina o  dwóch 
stronach medalu – Jak każdy czło-
wiek doświadczam poczucia spełnie-
nia i  odczuwam wtedy satysfakcję. 
Wprost proporcjonalnie do poczucia 
porażki i  zawodu z  nią związanego – 
mówi Łukasz Kucharczyk. – To ogól-
nie bardzo trudne, umieć cieszyć się 
nawet małymi zwycięstwami i  potra-
fić zapominać o  niepowodzeniach. 
Zwykle rozpamiętywanie ich zajmuje 
sporo czasu, a to niezdrowe.

Galeria zasług

Z czego zatem jesteśmy dumni? Co za-
liczamy jako swoje sukcesy? I czy łatwo 
przychodzi nam w ten sposób określać 
swoje życiowe powodzenia? Głęboko 
wierzę, że warto mówić o swoich suk-
cesach, chwalić się nimi i w ten sposób 
szerzyć inspiracje dla innych osób, być 
żywą motywacją. Oddaję więc głos 
moim „ludziom sukcesu”!

O tym, czy sukces to ważne słowo w życiowym słowniku, jakich dziedzin może 
dotyczyć i czy łatwo się nim cieszyć, pisze Magdalena Pawłowska

SUKCES 
TEREN PRYWATNY
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Mariusz Dzwonek także zauważa, że 
ważne jest połączenie wszystkich tych 
obszarów – Idealnie jest wtedy, kiedy 
rodzina, praca, pasja, a  także rozwój 
osobisty łączą się i  stanowią całość. 
Wtedy czuję, że się spełniam, a jedno-
cześnie łączę bardzo ważne dla mnie 
wartości. Będę próbował przekazać 
to moim synom, aby nie skupiali się 
w życiu tylko i wyłącznie na jednej war-
tości. Chciałbym, aby łączyli w  życiu 
wszystko to, co kochają najbardziej, 

dzięki czemu będą mogli się spełniać 
i  odnosić swoje życiowe małe lub 
większe sukcesy.
– Każdy sukces traktuję szczególnie, 
ponieważ na to zasługuje – dodaje Pa-
trycja Suwara – Dzięki mojej ciężkiej 
pracy i  wytrwałości jestem w  takim 
miejscu, w  którym zawsze chciałam 
być. Blokował mnie tylko strach przed 
tym, co powiedzą inni. Myślę, że z bie-
giem lat dojrzałam na tyle, że jestem 
świadoma swojej wartości i cieszę się, 
że podjęłam dobre decyzje, dzięki 
którym już dziś widzę zmianę na 
lepsze.

w jakiej branży czy dziedzinie działa-
ją, by nie podkładali innym kłód pod 
nogami, gdyż karma wróci – dodaje 
Patrycja Suwara. – Chciałabym, by 
każdy mógł dzielić się swoimi suk-
cesami i  by było w  tym więcej życz-
liwości. Bo niestety na każdym kroku 
spotykam się z  wielką rywalizacją 
i hejtem.
A  jeśli już skosztowaliśmy tej łyżki 
dziegciu w  beczce miodu, to warto 
jeszcze razem z Łukaszem Kucharczy-
kiem przyjrzeć się innemu problemo-
wi – Mam pewne wątpliwości co do 
słowa „sukces”, jest ono dziś bardzo 
rozpowszechnione – mówi wykładow-
ca uniwersytecki i  pisarz. – Można 
powiedzieć, że otacza nas „kult suk-
cesu”. Za tę osobliwą nadprodukcję 
w dużej mierze odpowiadają różnego 
typu celebryci i  trenerzy mentalni. 
Nie jest to zdrowe, wystarczy spoj-
rzeć na statystyki. Depresja to jedna 
z  chorób współczesnej cywilizacji 
i spory udział w tym mają koryfeusze 
mediów społecznościowych. Mi oso-
biście sukces kojarzy się ze spełnia-
niem marzeń i może oznaczać równie 
dobrze wygranie olimpiady, zdobycie 
nagrody literackiej, jak również po 
prostu spokojne i szczęśliwe życie.

Spokojne i  szczęśliwe życie? Bardzo 
chętnie ustawię się w kolejce po taki 
sukces! A  raczej, zgodnie z  radami 
moich rozmówców, będę na niego 
pracować, korzystając ze wsparcia 
bliskich mi osób, sama ich wspiera-
jąc w  miarę możliwości oraz dbając 
o  życiową harmonię i  „poukładaną 
głowę”. Tego też noworocznie życzę 
wszystkim naszym czytelnikom!

Karolina Sendecka opowiadała 
o  pasji do tańca w  czerwcowym wy-
daniu naszej gazety.
Mariusz Dzwonek i  Patrycja 
Suwara w  lipcu podzielili się mu-
zycznymi inspiracjami.
Karolina Żurowska wyjaśniła we 
wrześniu, czym jest prosty język.
Łukasz Kucharczyk mówił o  roz-
grzewającej literaturze, a Arkadiusz 
Kania odwiedził ze mną wstawę 
sztuki współczesnej w październiku.

sprawdzonej, uniwersalnej recep-
cie, która zagwarantuje powodze-
nie. A  jednak istnieją elementy, które 
zwiększają szanse na sukces. Dla Ma-
riusza Dzwonka to wsparcie najbliż-
szych – Rodzina jest w moim wypadku 
motorem napędowym, to oni wspie-
rają mnie w wielu projektach zarówno 
prywatnych, jak i  tych zawodowych – 
mówi wokalista MDRUMMER. – Dodat-
kowo utrzymuję również pozytywne 
relacje z wieloma znajomymi z różnych 
obszarów zainteresowań i  działalno-
ści, co przyczynia się do odnoszenia 
sukcesów. Oczywiście działa to rów-
nież w  drugą stronę, więc staram się 
to wsparcie odwzajemniać.
Z  kolei Karolina Sendecka zwraca 
uwagę na połączenie sukcesu z  pew-
nego rodzaju misją oraz wyznawany-
mi wartościami – Jeśli chodzi o zawo-
dowy sukces, to dla mnie on wtedy 
jest satysfakcjonujący, jeśli zrobię coś 
zgodnie z  moimi wartościami, będę 
wiedzieć, że ciężko na to pracowałam. 
Ważny jest też sens tego co robię, czyli 
czy to jest dobre dla innych, czy sprawi 
komuś radość, czy spełni jakiegoś ro-
dzaju „misję”.
– Pijcie dużo kawy i  zarywajcie noce! 
– Tak swoją złotą radę zaczyna Łukasz 
Kucharczyk – A  na poważnie, nie 
powiem nic odkrywczego, ale ważna 
jest konsekwencja w działaniu. Kiedyś 
powiedziałbym, że także gniew, we-
wnętrzny, tajony i  rozłożony na lata. 
Ale dziś to uczucie jest mi raczej obce, 
warto karmić się pozytywnymi emo-
cjami.
A  kiedy już ten sukces nadejdzie, 
ważna jest także odpowiednia reakcja. 
Niestety coś tak pozytywnego może 
przyciągnąć do siebie trochę nega-
tywności, trzeba więc być przygoto-
wanym. Uczula na to Patrycja Suwara 
– Nie można się poddawać w  tym, 
w  czym jesteśmy najlepsi. Wiem, że 
w  czasach mediów społecznościo-
wych hejt i  złe komentarze nie wpły-
wają na nas dobrze – mówi wokalist-
ka. – Znajdą się i tak tacy, którzy będą 
chcieli, byście upadli. Jeśli do tego doj-
dzie, wstańcie dumnie z  podniesioną 
głową i  nadal róbcie to co kochacie! 
Bo dzięki wytrwałości i  ciężkiej pracy 

Radość i poczucie dumy

Co się dzieje, gdy już osiągniemy 
sukces? Co wtedy? Przychodzi czas 
na to, by cieszyć się nim z  innymi, 
chwalić się, być z  siebie dumnym? 
Tak! Potwierdzają to wszyscy moi 
rozmówcy. Mariusz Dzwonek przy-
znaje, że należy do osób, które chęt-
nie dzielą się osiągniętym sukcesem 
– Staram się nie chować tego do 
szafy i trzymać w zamknięciu – mówi 

muzyk. – Mam świadomość, że są 
osoby, które potraktują to jako prze-
chwalanie się. Mam do tego dystans. 
Wystawiając mój czy nasz wspólny 
projekt jako sukces na światło dzien-
ne, skazani jesteśmy na ocenę. Jest to 
dla mnie naturalną rzeczą. Tak więc 
do odważnych świat należy! Należy 
być dumnym ze swoich osiągnięć, 
tym bardziej, jeśli są one motywujące 
i  wnoszą pozytywny aspekt dla dru-
giego człowieka.
Perspektywa sukcesu sama w  sobie 
może działać motywująco, z  czym 
zdecydowanie zgadza się Arkadiusz 

można osiągnąć naprawdę wiele. 
Mimo negatywnych treści, które do 
mnie napływały z  różnych stron, nie 
poddałam się i wiem, że to dopiero po-
czątek tego, co przygotowuję i  w  nie-
długim czasie pokażę!

Rodzina, kariera, rozwój

Sukcesy zawodowe, rodzinne lub 
takie związane z  rozwojem osobi-
stym, pasją, hobby. Wszystkie one są 

równie ważne i  przynoszą taką samą 
przyjemność oraz satysfakcję. Oczy-
wiście najlepiej trafić jackpot, zgarnąć 
najwyższą wygraną i cieszyć się powo-
dzeniem w każdym z tych obszarów.
– Życie ogólnie polega na symetrii – 
przekonuje Łukasz Kucharczyk. – Jeśli 
jesteś spełniony, zadowolony w  życiu 
prywatnym, to rzutuje to na twoją 
pracę. Hobby to również ważny ele-
ment naszej codzienności. Na przy-
kład rok temu poszedłem na pierw-
szy trening boksu. Trenuję go do dziś, 
zamierzam to kontynuować jeszcze 
długo i bardzo pokochałem ten sport. 

Kania – Jestem artystą i  chociaż 
tworzę dla własnej przyjemności 
i  uznanie szerokiej publiczności nie 
jest dla mnie najważniejsze, to do 
cholery, próżność nie jest mi obca! 
Dawno nie zrobiłem żadnej wysta-
wy. Kilka dotychczasowych zostało 
bardzo dobrze przyjętych. Może czas 
pomyśleć o następnej?
Motywacja, ale i inspiracja dla innych! 
Patrycja Suwara wyraźnie podkre-
śla, że liczą się tu tylko te pozytywne 

emocje, ale nie zapomina o istnieniu 
negatywnych – Gdy osiągam sukces, 
dzielę się nim z  innymi. Nie dlatego, 
by ktoś potem w  negatywny sposób 
o tym mówił, ale dlatego, że chcę po-
kazać, że się da. Trzeba tylko wierzyć 
w  siebie, swoje możliwości i  przede 
wszystkim robić to, co się kocha. Ktoś 
kiedyś mi powiedział, że dopiero jak 
moja pasja, to co kocham, będzie 
moją pracą, to nie będzie to praca, 
którą muszę robić, a  będę ją robiła 
o  wiele lepiej tylko dlatego, że jest 
ona połączona ze mną.
I życzę wszystkim bez względu na to, 

Arkadiusz Kania

Zdjęcia: archiwa prywatne

Karolina Sendecka Karolina Żurowska Łukasz Kucharczyk Mariusz Dzwonek Patrycja Suwara
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szanse na rozwój.
Ja sama jestem z  wykształcenia fi-
lologiem, ukończyłam iberystykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, ale to 
nie studia, a moje zamiłowanie do or-
ganizowania przeróżnych wydarzeń 
zaprowadziło mnie tu, gdzie jestem. 
W  szkole podstawowej, w  liceum, na 
studiach zawsze angażowałam się 
w  organizacje wycieczek, festiwali, 
przedstawień teatralnych… i  to wła-
śnie doświadczenie oraz znajomość 
języków obcych okazały się najbar-

Magazyn „Word About Wind” wy-
mienia Panią ją jako jedną ze 100 
najbardziej wpływowych kobiet 
w  sektorze energii wiatrowej. 
W 2018 roku otrzymała Pani sta-
tuetkę i wyróżnienie „Osobowość 
Energetyki Wiatrowej w  Polsce” 
przyznawane przez Polskie Sto-
warzyszenie Energetyki Wiatro-
wej. Jeżeli coś pominęłam, to 
proszę o uzupełnienie.

Na pewno jest więcej wpływowych 

kobiet w  sektorze energii wiatro-
wej, choć przyznaję, że jest on dość 
„męski”. Kierownicze stanowiska zaj-
mują głównie mężczyźni. Brak kobiet 
wynika przede wszystkim z  tego, że 
energetyka wiatrowa, podobnie jak 
inne sektory zajmujące się energią, 
przyciągały głównie osoby po studiach 
technicznych. Ważne jest, aby już 
w  szkołach podstawowych zaszcze-
piać i w chłopcach i w dziewczynkach 
zainteresowania związane z  naukami 
ścisłymi. I  dawać wszystkim równe 

Z  Małgorzatą Bartosik, starachowiczanką z  pochodzenia, a  obecnie wi-
ceszefową WindEurope, jednej z najbardziej prężnych organizacji non profit 
w branży wiatrowej działających w Brukseli, rozmawia Iwona Tamiołło

STARACHOWICZANKA 
Z ZIELONĄ ENERGIĄ 

W Barcelonie i Grenadzie studiowałam 
i  pracowałam, a  Belgia wydarzyła się 
trochę przez przypadek. Zawsze wy-
dawało mi się, że moim motorem jest 
słońce i  ciągnęło mnie na południe. 
A tu wyszło tak, że od 18 lat pcha mnie 
do przodu wiatr.

Jak rozpoczęła się Pani kariera 
w  WindEurope? Dlaczego akurat 
branża energetyczna?

Byłam w odpowiednim czasie, w odpo-
wiednim miejscu. Pracowałam w War-
szawie w Instytucie im. Adama Mickie-
wicza, kiedy dostałam staż w  Komisji 
Europejskiej w  Brukseli i  wyjechałam 
z  zamiarem powrotu po ukończe-
niu sześciomiesięcznego kontraktu. 
Jednak bardzo spodobała mi się Bruk-
sela i  postanowiłam aplikować na ko-
lejny staż, tym razem w  WindEurope. 
Nie miałam pojęcia o energetyce wia-
trowej. Wiatraki znałam głównie z „Don 
Kichota”.  Ale potrzebowali osoby do 
pomocy w organizacji dużego kongre-
su w Londynie. I  tu moje doświadcze-
nia organizacyjne bardzo się przydały. 
Wydawało mi się, że praca będzie na 
chwilę. Ale bardzo spodobała mi się 
zarówno sama organizacja, jak i  te-
matyka związana z  zieloną energią. 
Postępujące zmiany klimatyczne spra-
wiły, że branża bardzo szybko zaczę-
ła się rozwijać, wraz z nią organizacja 
i  ja. Byłam siódmą osobą zatrudnioną 
w  WindEurope, a  teraz mamy ponad 
70 pracowników. Miałam szczęście, że 
dane było mi budować tę organizację 
i  rozwijać się wraz z  branżą. Jestem 
tam już 18 lat i nadal uwielbiam to co 
robię!

Na czym konkretnie polega Pani 
praca w WindEurope?

Jestem współodpowiedzialna za całą 
organizację. Bardzo blisko współpra-
cuję z  moim szefem oraz zarządem. 
Mój szef jest bardziej twarzą zewnętrz-
ną organizacji, a  ja zajmuję się spra-
wami wewnętrznymi: ogólnym zarzą-
dzaniem, strategią, budżetem, ludźmi, 
komunikacją oraz naszymi branżowy-
mi wydarzeniami. Co roku organizuje-

dziej wartościowe, kiedy ubiegałam się 
o pracę w WindEurope.

Przeglądając różne publikacje na 
Pani temat, znalazłam informa-
cję, że jeszcze jako uczennica jed-
nego ze starachowickich liceów 
wyjechała Pani na roczną wymia-
nę uczniowską do Austin w  Tek-
sasie. Później były hiszpańskie 
Barcelona i  Grenada. Świat dla 
Pani nie miał granic?

Bardzo wiele zawdzięczam moim 
rodzicom, przede wszystkim mojej 
mamie. To ona znalazła dla mnie tę 
wymianę uczniowską w USA. I nie bała 
się mnie puścić! Jako niespełna 17-
latka leciałam na drugi koniec świata, 
do amerykańskiej rodziny. Miałam 
bardzo dużo szczęścia, bo stali się 
oni dla mnie drugą rodziną. Do dzisiaj 
mamy bardzo bliski kontakt. Pobyt 
tam dużo mnie nauczył i sprawił, że nie 
miałam obaw ruszać dalej w nieznane. 

Zdjęcia: archiwum prywatne

Starachowiczanka Małgorzata Bartosik „Osobowość Energetyki Wiatrowej w Polsce” 

Małgorzata z córką Olą                                                    
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mają mniej dylematów i dużo rzadziej 
ich kariera cierpi z  powodu rodziciel-
stwa.
Ja odchodząc na urlop macierzyński, 
dostałam awans i  bukiet kwiatów od 
szefa. Wracając, miałam ogromną mo-
tywację. Moim przełożonym bardzo 
zależało, abym uczestniczyła w  róż-
nych spotkaniach wyjazdowych. Ciężko 
było połączyć to z  karmieniem synka. 
Poprosiłam o  możliwość wyjazdów 
razem z  synkiem i  opiekunką. Dosta-
łam zgodę i  tak sobie parę miesięcy 
jeździliśmy razem.

Przeczytałam, że Małgorzata 
Bartosik „nie tylko ciężko pracu-
je i  jest wybitnie kompetentna, 

ale ma także 
o d w a g ę , 
żeby rzucać 
się na głębo-
ką wodę”. To 
Pani przepis 
na sukces?

Nie należy się 
bać, trzeba 
próbować i  nie 
przerażać się 
porażką. Cza-
sami się udaje, 
a  czasami nie, 
każdy tak ma. 
Ale każda po-
rażka czegoś 
uczy i warto na 

tej nauce budować swe plany. Każdy 
popełnia błędy i  nikt nie jest perfek-
cyjny. Ważne są też kompromisy. Cza-
sami trzeba coś odpuścić, żeby dostać 
więcej. Kiedy podróżowałam służbo-
wo z  synkiem i  opiekunką, żeby moc 
karmić, to był taki przykład kompro-
misu z jednej i drugiej strony. I bardzo 
ważne jest, aby nie bać się pytać oraz 
przedstawiać swoje pomysły, rozwią-
zania.
Ufam ludziom i  mam ogromne szczę-
ście spotykać niesamowite osoby na 
mojej drodze. Wiele z nich jest właśnie 
ze Starachowic. Agata, moja przyja-
ciółka z  liceum, jest i  mam nadzieję, 
że na zawsze pozostanie, najbliższą mi 
osobą.

my konferencje i  targi w różnych mia-
stach europejskich, które przyciągają 
nawet 12 tysięcy uczestników.

Tematem przewodnim stycznio-
wego wydania „Starachowice 
Dobry Adres” jest sukces. Czy 
Pani zdaniem kobietom nadal 
jest trudniej zaistnieć, odnieść 
sukces na rynkach międzynaro-
dowych?

Zawsze uważałam, że głównym pro-
blemem są nierówne możliwości. 
Ja dostałam bardzo duże wsparcie, 
głównie od moich rodziców, ale też od 
osób, które stanęły na mojej drodze. 
I nie mówię tu o wsparciu finansowym, 
głównie chodzi 
o  wiarę we 
mnie, w  to, że 
sobie poradzę, 
że nie muszę 
być perfekcyj-
na, żeby spró-
bować sięgać 
wysoko. Nie 
wszyscy tak 
mają, a  dziew-
czynkom nie-
stety często 
wmawia się, 
żeby się nie 
wychylały, nie 
p o d e j m o w a -
ły ryzyka, nie 
podążały za 
swoimi pasjami.
Teraz się to powoli zmienia, ale bardzo 
często byłam jedyną kobietą na pa-
nelach dyskusyjnych, ceremoniach 
otwarcia czy spotkaniach bizneso-
wych i  politycznych wysokiego szcze-
bla. Byłam tam nie dlatego, że byłam 
kobietą, a  dlatego, że na to zapraco-
wałam i  wiedziałam, dlaczego tam 
jestem. Miałam różne sytuacje, kiedy 
stereotypy dawały się we znaki. Kiedyś 
na śniadaniu z  kilkoma ministrami 
z  krajów wyjątkowo patriarchalnych 
musiałam w  ostatniej chwili zastąpić 
mojego szefa. Gdy weszłam do Sali, 
zostałam zasypana ich preferencjami 
kawowymi, zanim zdążyłam się przywi-
tać. Przekazałam zamówienie zawsty-

dzonemu kelnerowi, który stał obok 
i  z uśmiechem się przedstawiłam. Pa-
nowie bardzo nieswojo się poczuli, a ja 
w tamtym momencie mogłam negocjo-
wać choćby pokój na świecie.

W jaki sposób wspiera Pani kobie-
ty w swoim zespole?

Staram się w  równy sposób wspierać 
moje koleżanki i kolegów w pracy. A ko-
leżankom, które wracają po urlopie 
macierzyńskim najczęściej mówię, aby 
podążały za swoim instynktem i  jasno 
komunikowały, czego im potrzeba: 
bardziej elastycznych godziny pracy, 
dłuższego urlopu, innego zakresu obo-
wiązków? Dostając elastyczność, taka 

osoba ma naprawdę podwójną moty-
wację do pracy.
Dziewczynkom częściej są podcinane 
skrzydła. A dorosłym kobietom często 
ciężko jest połączyć macierzyństwo 
z  pracą. Wielu z  nas nadal wydaje 
się, że jesteśmy cały czas oceniane, 
że musimy coś udowadniać, że nie 
możemy stawiać swoich warunków. 
Macierzyństwo to bardzo wymagają-
cy okres, szczególnie, jeżeli łączymy 
go z aktywną pracą. Mam wrażenie, że 
kobiety często w  tym momencie od-
puszczają, czują, że nie poradzą sobie 
z byciem mamą pracującą. I wcale się 
nie dziwię, bo łączenie pracy zawo-
dowej z  byciem mamą nie jest łatwe. 
Mężczyźni-tatusiowie niejednokrotnie 

Proszę nam opowiedzieć, jak wy-
gląda Pani brukselskie życie?

Mieszkam pod Brukselą, mam dwu-
nastoletnią córkę Olę i  dziewięciolet-
niego synka Leona. Uwielbiam być ich 
mamą. Od 18 lat jestem z Dominkiem, 
poznaliśmy się w  Brukseli, zaraz po 
moim przyjeździe i  razem stworzyli-
śmy tu taki polsko-europejski dom.
Bardzo dużo podróżuję zawodo-
wo. I  mimo tego, że bardzo lubię ten 
element mojej pracy, to zdaję sobie 
sprawę, że loty nie współgrają z moimi 
staraniami, aby ograniczać emisję 
dwutlenku węgla. Zmiany klimatycz-
ne są bardzo często tematem naszych 
rodzinnych dyskusji i wszyscy staramy 
się żyć świadomie i ekologicznie.

Czy znajduje Pani czas na pasje 
i zainteresowania?

Praca jest dla mnie ważna i  zawsze 
była integralną częścią mojego życia. 
Ciężko jest mi odciąć życie prywatne 
od zawodowego grubą kreską. Co nie 
oznacza, że nie potrzebuję i nie znaj-
duję czasu tylko dla siebie i  bliskich. 
Teraz jak dzieci są większe, dużo ła-
twiej jest mi znaleźć czas na pasje.
Bardzo lubię spotkania ze znajomymi, 
wspólne wyjazdy, kolacje czy też kon-
certy, na które ostatnio udaje nam 
się coraz częściej wyjeżdżać. Lubimy 
spędzać czas aktywnie. Staram się 
w  miarę regularnie biegać. Wspólne 
zawody rodzinne lub ze znajomymi 
to świetna motywacja do pracy nad 
formą. Mam wrażenie, że moje życie 
to wygrany los na loterii. Chciałabym 
oddać chociaż trochę tego, co dosta-
łam, pomagając potrzebującym po-
przez współpracę z zaprzyjaźnionymi 
fundacjami. Co roku organizuję dużą 
imprezę charytatywną z  okazji uro-
dzin, a  zamiast prezentów zaprosze-
ni goście wspierają wybraną przeze 
mnie fundację.

Za co najbardziej lubi Pani to bel-
gijskie miasto?

Bruksela jest bardzo międzynarodo-
wa i gościnna, dzięki temu każdy może 

poczuć się tu jak w  domu. Jest dosyć 
kompaktowym miastem, łatwo się po 
nim poruszać pieszo lub komunikacją 
publiczną. To centrum europejskich 
decyzji, ma bogatą ofertę kulturalno-
-rozrywkową oraz świetne restauracje 
serwujące potrawy praktycznie z każ-
dego zakątka świata. Bardzo dużo za-
wdzięczam temu miastu. Staram się 
odwdzięczyć, aktywnie promując je 
w  ramach programu Ambasadorów 
Brukselskich.

Często bywa Pani w  swych ro-
dzinnych Starachowicach?

W  Starachowicach jestem najczęściej 
w  okolicach Świąt Bożego Narodze-
nia oraz w  czasie wakacji. Mam tu 
rodziców i  babcię. Znajomi ze szkoły, 
z którymi utrzymuję bliski kontakt, nie 
mieszkają w  Starachowicach, ale cza-
sami udaje nam się spotkać w naszym 
rodzinnym mieście.

Czy ma Pani tutaj jakieś swoje 
ulubione miejsca? Takie, do któ-
rych chętnie wraca we wspo-
mnieniach?

Mam wspaniałe wspomnienia ze Sta-
rachowic. Liceum „jedynka”, kino 
w Domu Kultury, spacery nad Lubian-
ką, wyprawy rowerowe na Piachy… 
Bardzo lubię tam wracać. Każde z tych 
miejsc to garść miłych wspomnień!

Gdyby mogła Pani służyć radą, 
wskazówką młodym ludziom, 
którzy dopiero rozpoczynają swą 
drogę zawodową – to co by im Pani 
poradziła? A  przed czym  prze-
strzegła?

Nie wolno wam myśleć, że coś się nie 
uda. Nie należy też porównywać się do 
innych. Pamiętajcie, aby skupiać się na 
sobie, na swoich mocnych stronach, 
akceptując te słabsze, bo każdy takie 
ma. Uwierzcie, że to wy sami jesteście 
kowalami własnego losu. I jeśli zdrowie 
dopisuje, to dzisiaj świat stoi przed 
Wami otworem.

Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia: archiwum prywatne

Bohaterka materiału z synem Leonem

Praca zawsze była integralną częścią mojego życia

Bruksela jest międzynarodowa i gościnna

W WindEurope pracuję 18 rok i uwielbiam to

Małgorzata Bartosik z królem Hiszpanii Filipem VI
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Nowy rok to nowe wy-
zwania, plany, postano-
wienia, marzenia, wizje 
pozytywnych zmian, 
pokonywania słabości, 

zwycięstw, sukcesów. Moje życie 
i  aktywność społeczną zdefinio-
wała przynależność do dwóch wy-
jątkowych społeczności – Związku 
Harcerstwa Polskiego i Sztabu 1395 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Od 30 lat, wspólnie ze wspaniałymi ludźmi 
tworzącymi Sztab WOŚP w  Starachowi-
cach, od października do kwietnia dajemy 
się ponieść niezwykłej przygodzie, która 
kształtuje nasze życie, wartości, wyobra-
żenia o  działaniu i  pracy na rzecz osób 
potrzebujących. 

Tysiące cudownych ludzi

Nie mamy biura, telefonu, faxu, ksero-
kopiarki, komputera, samochodu. Mamy 
siebie, wspaniałych ludzi wokół i  wielką 
potrzebę pomagania. Nakręca nas to 
pozytywnie i daje wiarę, że wszystko jest 
możliwe. 
WOŚP to wspólnota, do której dołączy-
łam i  nie ma takiej siły, która by mnie 
z  niej wyrwała. To moje dzieci, dzieci 
przyjaciół i znajomych, to Basia i Andrzej 
Kurek, Agnieszka Lasek-Piwarska, Łukasz 
Gołda, Agnieszka Tworzewska, Małgosia 
i  Tadziu Dziamka, Renia Wójcik, Mario-
la Gałka, Lidka Pokuszyńska, Ania Łuka-
szewska, Dominika Piwnik, Klaudia Ła-
będzka, Marek Materek, Janusz Kiełbasa, 
Ilonka Zalewska, Damian Kwiecień, Grze-
siek Senderowski, Milena Jabłońska, Kasia 
Cieciora, Kasia Limanówka. Ola Kurek, 
niezwykle zaangażowana w prace sztabu 
wolontariuszka, która nas opuściła i dziś 

wspaniałych ludzi, którzy przez lata two-
rzyli finały orkiestry w  naszym mieście. 
Cudownych ludzi. Tysiące twarzy, wspa-
niałych gestów, wzajemne podtrzymy-
wanie się na duchu, wymiana pomysłów, 
dary od serca, gadżety na licytacje, posiłki 
dla wolontariuszy, ochrona i  zabezpie-
czenia, liczenie pieniędzy. 
I  dziesiątki koncertów. Śpiew, muzyka, 
taniec, morsowania, bieganie, pływanie, 
usługi fryzjerskie, białe niedziele, masaże, 
pokazy plenerowe, malowanie i światełka 
do nieba. Wspaniali artyści – jeden, wielki, 
festiwal miłości, radości, życzliwości, tole-
rancji, serdeczności i DOBRA.

Sprzęt z czerwonym serduszkiem

W  zakątkach pamięci noszę cudowne 
twarze dzieci, roześmiane, pełne nadziei 
i radości. Niektóre beztroskie, inne z nie-
naturalną dla wieku powagą w  oczach. 
Kwestujące, występujące, liczące pienią-
dze, bawiące się. 
Natalka, która żyje dzięki operacji serca 
wykonanej sprzętem z  czerwonym ser-
duszkiem – dziś mama trójki dzieci. Krzyś, 
który kwestował w  podziękowaniu za 
zdrowie siostrzyczki. Ania, która urodziła 
się, ważąc zaledwie kilogram, więc przez 
pierwsze tygodnie życia otaczały ją ko-
smiczne sprzęty medyczne, a dziś ma się 
dobrze i sama jest wolontariuszką. 
I rodzice tych dzieci z wdzięcznością wypi-
saną na twarzy i sercem na dłoni i drugim 
przyklejonym do klapy płaszcza.
Bywały też wpadki, pomyłki, faux pas. Pa-
miętam, żałuję, przepraszam i wyciągam 
wnioski.

Kalendarium pracy sztabu WOŚP

Mój rok WOŚP-owy zaczyna się jesienią 
i trwa do wiosny. 
Październik. Rejestracja sztabu, nawią-
zanie kontaktów z członkami ekipy, ogło-
szenie naboru wolontariuszy. Pierwsze 
pomysły imprez towarzyszących. 
Listopad. Spotkania i  narady sztabu. 
Elektroniczny nabór wolontariuszy. Re-
jestracja skarbon stacjonarnych. Pisma 
do patronów, służb, instytucji. Spotka-
nia, wizyty, dziesiątki rozmów, telefonów, 
e-maili. Wstępny program finału. 
Grudzień. Kompletowanie wolontariu-
szy, rejestracja, zatwierdzanie, popraw-
ki, pytania, odpowiedzi. Setki telefonów, 

patrzy na nas z góry w otoczeniu dobrych 
aniołów. Pamiętamy. Tęsknimy. 
Moja ukochana 111 Artystyczna Druży-
na Harcerska im. K. K. Baczyńskiego gra 

spotkań. Składanie i  zabezpieczanie 
puszek. Gromadzenie i  rejestrowanie 
przedmiotów na licytacje. 
Opracowanie szczegółów programu, za-
kończenie rejestracji wolontariuszy, przy-
gotowanie dokumentacji sztabu, spotka-
nia z organizatorami wydarzeń, sztabowe 
spotkania, konferencje, webinary. 
Styczeń. Wir. Pełne obroty! Promocja 
wydarzeń, koncertów, gadżetów w  me-
diach lokalnych i  na profilach społecz-
nościowych. Przygotowanie zestawów 
dla wolontariuszy, organizacja spotka-
nia wolontariuszy ze sztabem i  służba-
mi – policją, strażą miejską. Organizacja 
koncertów. Spotkania i rozmowy z wyko-
nawcami. Próby. Organizacja obsługi wo-
lontariuszy w  I  Liceum Ogólnokształcą-
cym w Starachowicach (siedziba sztabu), 
liczenie pieniędzy, posiłki dla wolontariu-
szy.
Finał. Każdy jest inny. U nas zwykle trwa 
tydzień do momentu przekazania pienię-
dzy do banku. Obok organizowania wy-
darzeń na terenie miasta i powiatu gramy 
także wirtualnie. W  połowie stycznia za-
czynamy licytacje gadżetów na aukcjach 
Allegro, na Facebooku zbieramy do Skar-
bonek.
30 stycznia przekazujemy przeliczone 
pieniądze, spakowane komisyjnie do bez-
piecznych kopert, konwojowi mBanku.
Luty. Zakończenie licytacji elektro-
nicznych, przekazywanie zakupionych 
gadżetów, podsumowanie koncertów. 
Przygotowanie dokumentacji rozliczenio-
wej sztabu i wysłanie do Fundacji WOŚP 
w formie elektronicznej i papierowej.
Marzec/kwiecień. Przygotowanie 
podsumowania działań finału. Spotkanie 
podsumowujące sztabu z wolontariusza-
mi, patronami, służbami, organizatorami, 
darczyńcami.
Tak tworzymy wspólnie coroczny 
sukces. Pracy jest dużo, ale warto. Po-
magamy ratować zdrowie i  życie. Je-
steśmy wspólnotą, tworzymy historię 
jedyną taką na świecie. Gramy przepeł-
nieni radością, życzliwością, tolerancją, 
wiarą w człowieka. Jeśli chcesz – dołącz 
do nas. Każde kolejne dobre serce mile 
widziane.
Miałam dużo szczęścia, że trafiłam do 
tej cudownej społeczności wrażliwych. 
Dziękuję Wam WSPANIALI LUDZIE GRA-
JĄCY W WOŚP-ie. Do końca świata i jeden 
dzień dłużej!

Od 30 lat styczeń to czas intensywnej pracy, której zwieńczeniem jest wspól-
ny sukces. To czas organizacji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Starachowicach, o czym pisze szefowa miejskiego sztabu Ilona 
Traczyk

z  orkiestrą od pierwszego finału. Dołą-
czyła do nas dyrekcja, koleżanki i koledzy 
z  I  Liceum Ogólnokształcącego w  Stara-
chowicach. Można mnożyć wspomnienia 

Przebieg 31 Finału WOŚP 
w Starachowicach

Gramy dla małych i dużych, 
chcemy wygrać z sepsą

Malujemy sercem – lokalni artyści 
malują obrazy z przedszkolakami, Przed-
szkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami 
integracyjnymi, ul. Murarska 11. 
Akcja cykliczna trwająca od 8 grudnia do 
12 stycznia. 

8 grudnia – 12 stycznia: salony fryzjer-
skie, poczęstunek, kwesta 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP 

Starachowice, ul. Hutnicza 10. Pracownia 
fryzjerska zaprasza od 23 do 27 stycz-
nia w  godzinach 10.00-12.00 (obcinanie 
i modelowanie włosów).

Imprezy zamknięte w tygodniu po-
przedzającym Finał w  szkołach na 
terenie miasta i powiatu:

26 stycznia, godz. 14.00: spotkanie 
z wolontariuszami, wydawanie identyfika-
torów i puszek, I Liceum Ogólnokształcą-
ce w Starachowicach, ul. Radomska 37

23-27 stycznia: koncerty, kiermasze, 
aukcje i  kwesty w  placówkach i  instytu-
cjach.

Koncerty Finałowe: 
25 stycznia, godz. 11.00-14.00: Kon-

cert finałowy, licytacje w I Liceum Ogólno-
kształcącym, ul. Radomska 37

27 stycznia, godz.17.00-20.00: licyta-
cje, koncert taneczny Szkoły Tańca MiM 
w Domu Nauczyciela, ul. Partyzantów 1

29 stycznia, godz.17.00-20.00: Koncert 
Finałowy „Gramy dla wszystkich” zakoń-
czony światełkiem do nieba przed budyn-
kiem, licytacje, sala Olimpia Urzędu Miasta 
w Starachowicach, ul. Radomska 45.

29 stycznia, godz. 7.00-20.00: kwesta 
uliczna wolontariuszy, teren miasta Sta-
rachowice i powiatu starachowickiego

godz. 12.00-20.00: obsługa wolonta-
riuszy, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ra-
domska 37, od 15.00: rozliczanie puszek 
kwestarskich i skarbon stacjonarnych

godz. 11.00: kąpiel dla WOŚP-u Stara-
chowickiego Klubu Morsów Wektor, Ką-
pielisko Piachy.

godz. 12.00-15.00: doradztwo zawo-
dowe, Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. 
Hutnicza 10.
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społecznościowych. W  tej kategorii Prezydent 
Miasta Starachowice otrzymał w  2022 roku 
statuetkę „Złotego Lajka”.
– Cieszę się, że mój profil prezydencki w me-
diach społecznościowych jest tak popularny. 
Staram się na bieżąco informować mieszkań-
ców Starachowic o tym, co się dzieje w samo-
rządzie, ale zachęcam też do aktywności, zada-
wania pytań, komentowania. Dzięki temu mam 
również odpowiedź zwrotną od starachowi-
czan na temat ich potrzeb, oczekiwań i oceny 
mojej pracy – powiedział Marek Materek pod-
czas gali I Samorządowego Kongresu Internetu 
i Mediów Społecznościowych Local-SoMe’22. 

Świecimy przykładem

Receptą na sukces jest społeczne zaangażo-
wanie mieszkańców. Kolejna edycja plebiscytu 
„Świeć się z Energą” potwierdziła, że wygrywać 
to my potrafimy. Starachowice znów wygrały 
w  rankingu w  województwie świętokrzyskim, 
a  w  nagrodę otrzymaliśmy czek na zakup 
sprzętu AGD o wartości 10 tysięcy złotych.
– Nasze miasto od kilku lat wygrywa w konkur-
sie „Świeć się z Energą” dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców Starachowic i  przyjaciół oraz 
sympatyków. Dzięki tej akcji sprzęt energo-
oszczędny trafia do organizacji, które bardzo 
go potrzebują i na niego zasługują – podsu-
mował kolejną edycję plebiscytu Marek Ma-
terek.

Rewitalizacja godna nagrody

Podczas 16. edycji konkursu Towarzystwa 
Urbanistów Polskich na najlepiej zagospo-
darowaną przestrzeń publiczną w  Polsce na 
zaszczytnej liście wyróżnionych znalazło się 
miejsce dla starachowickiego Parku Miejskie-
go. W  kategorii „Rewitalizowana Przestrzeń 
Publiczna w Zieleni” drugie miejsce zajęła reali-
zacja Parku imienia Stefana Żeromskiego.
– Takie nagrody i wyróżnienia niezwykle cieszą, 
ale są też zobowiązaniem do tego by przy ko-
lejnych inicjatywach trzymać poziom.– podsu-
mował prezydent Materek.

Zrealizowane zadania inwesty-
cyjne, zmodernizowane ulice, 
przedsięwzięcia edukacyj-
ne, ekologiczne. To wszystko 
buduje obraz miasta, które 

stawia na rozwój. Przekłada się to na 
wysokie miejsca w  rankingach i  zesta-
wieniach. Starachowice są miejscem, 
w  którym warto zamieszkać. Bo Stara-
chowice to dobry adres.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Marek 
Materek odebrał w  Warszawie nagrodę dla 
miasta w prestiżowym Rankingu Samorządów 
dziennika „Rzeczpospolita”. Starachowice zdo-
były pierwsze miejsce w  kategorii gmin miej-
skich i  miejsko-wiejskich. Prezydent odebrał 
pamiątkową statuetkę oraz gratulacje z  rąk 
szefa kapituły konkursowej profesora Jerzego 
Buzka.
–  Osiem lat temu postawiłem przed sobą 
i moim zespołem poprzeczkę bardzo wysoko. 
Przychodziły chwile trudne i momenty zwątpie-
nia, czy podołamy. Daliśmy radę! To wyróżnie-
nie jest tego dowodem. Serdecznie dziękuję 
wszystkim tym, którzy nam kibicują, motywując 
do coraz lepszej pracy na rzecz miasta i miesz-
kańców – mówił prezydent Marek Materek po 
odebraniu nagrody.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obej-
muje wszystkie gminy, miasta, również te na 
prawach powiatu (z wyjątkiem Warszawy). Źró-
dłem danych podlegających ocenie są dane 

udostępniane przez Główny Urząd Statystycz-
ny, Ministerstwo Finansów oraz informacje 
podane przez władze lokalne w specjalnej an-
kiecie. W  2021 roku Starachowice zajmowały 
w  rankingu 90. miejsce, a  rok wcześniej 373. 
Zanotowaliśmy więc olbrzymi awans.

Gmina na medal 

Kolejny był Ranking Gmin Województwa Świę-
tokrzyskiego organizowany przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Starachowice 
znów znalazły się na szczycie ze statuetką dla 
najlepszej gminy w powiecie starachowickim.
– Serdecznie dziękuję wszystkim moim współ-
pracownikom, dziękuję mieszkańcom Sta-
rachowic, którzy są współautorami zmian 
w naszym mieście – powiedział prezydent, od-
bierając nagrodę.
Celem rankingu było wyłonienie gmin wyróż-
niających się pod względem rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Brano pod uwagę m.in. 
przyrost naturalny, liczbę zdobytych środków 
unijnych, zadłużenie budżetu, liczbę mieszkań-
ców podpiętych do sieci kanalizacyjnej, docho-
dy gmin, liczbę podmiotów gospodarczych czy 
ochronę powietrza.

Złoty lajk

Sukces ma czasem kolor złota. W  przypadku 
Starachowic symbol złota jest potwierdzeniem 
doskonałej komunikacji w internecie i mediach 

Starachowice w ciągu minionych miesięcy wielokrotnie nagradzano w ogólno-
polskich konkursach i rankingach. O tym pisze Leszek Kowalski

MIASTO Z POWODZENIEM

Blisko cztery ostatnie lata zawodowe 
spędziła Pani w Kielcach na stanowisku 
skarbnika miasta. Dlaczego zdecydo-
wała się Pani na zmianę miejsca pracy 
i wybór padł właśnie na Starachowice?

Jak zawsze przy takich decyzjach pod uwagę 
bierze się wiele czynników. W moim przypad-
ku decydujące były dwa z nich. Po pierwsze, 
prezydent Marek Materek przedstawił mi 
ciekawą wizję dalszego rozwoju Starachowic. 
Na przestrzeni ostatnich lat miasto mocno 
się rozwinęło, o  czym świadczy duża liczba 
inwestycji i zrealizowanych projektów. Co naj-
ważniejsze, Starachowice zmieniają się nie-
ustannie, a  po tych trzech miesiącach pracy 
dostrzegam wśród swoich współpracowni-
ków dużą motywację do dalszej pracy. Drugi 
powód związany jest z  życiem rodzinnym. 
Chciałam pracować bliżej miejsca zamieszka-
nia. Codzienne dojazdy z Ostrowca do Kielc, 
szczególnie w  okresie zimowym, były jednak 
sporym obciążeniem. 

Skarbnikiem Miasta Starachowice zo-

stała Pani 1 października. To nie jest 
łatwy okres pracy w  samorządzie, je-
sienią konstruuje się projekt budżetu 
na kolejny rok.

Tak, ale wspólnie z  zespołem odpowiedzial-
nym za kwestie finansowe, jak również przy 
współpracy z  poszczególnymi referatami 
oraz jednostkami organizacyjnymi, udało się 
wypracować dobry projekt, który zyskał przy-
chylność zarówno radnych, jak i  Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. To nie było proste zada-
nie, ponieważ konstruowanie budżetu każdej 
gminy w  obecnych warunkach jest znacznie 
trudniejsze niż w latach poprzednich. Żyjemy 
w  czasach, które stawiają przed nami duże 
wyzwania i  wiele niewiadomych. Projekt bu-
dżetu przygotowany został przy trudnej do 
przewidzenia przyszłej sytuacji makroekono-
micznej kraju, w  okresie konfliktu zbrojnego 
na terytorium Ukrainy. Zabezpiecza jednak 
realizację wszystkich zadań gminy, w  tym 
zadań inwestycyjnych. 

Starachowice w ostatnich latach impo-
nowały liczbą inwestycji. Czy ten trend 
utrzyma się w 2023 roku?

Tak, to jeden z priorytetów władz miasta. Pla-
nowane na ten rok wydatki inwestycyjne obej-
mują wszystkie dziedziny życia mieszkańców: 
infrastrukturę drogową, obiekty sportowe 
i  rekreacyjne oraz oświatowe. Znaczące za-
dania inwestycyjne będą realizowane również 
w  zakresie gospodarki mieszkaniowej, admi-
nistracji samorządowej, gospodarki komunal-
nej, ochrony środowiska, kultury oraz sportu. 
Warto przy tym podkreślić skuteczność Gminy 
Starachowice w  pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych – europejskich, państwowych czy 
norweskich – na wykonanie tych zadań. Choć 
to oczywiście stanowi wyzwanie dla miasta, 
ponieważ realizacja każdej inwestycji wymaga 

zabezpieczenia wkładu własnego. Czynimy 
jednak wszystko co w  naszej mocy, by opty-
malnie zarządzać finansami miasta i pozyski-
wać jak najwięcej środków zewnętrznych po 
to, by móc realizować ważne zadania dla po-
prawy jakości i  komfortu życia mieszkańców 
oraz ich bezpieczeństwa.

Ma Pani bardzo bogate doświadcze-
nie zawodowe, w  tym samorządo-
we. Pozwoliło to szybciej zaaklima-
tyzować się w Starachowicach?

Z  pewnością tak. Samorządy w  całej Polsce 
mają takie same zadania, choć oczywiście 
różna jest ich skala. Każda gmina ma także 
swoją specyfikę, dlatego należy podchodzić 
do codziennej pracy z  rozwagą i  analizować 
każdy przypadek indywidualnie. Nie mogę 
i  nie zamierzam wszystkich rozwiązań prze-
kopiować z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego 
czy Sandomierza, ale staram się wprowadzać 
takie mechanizmy pracy, które uważam za 
dobre i w moim odczuciu mogące przynieść 
korzyści dla Starachowic. Zależy mi, by miesz-
kańcy byli zadowoleni z  tego, jak zmienia się 
ich miasto.

Beata Pawłowska przez cztery ostat-
nie lata była skarbnikiem Miasta Kielce. 
Wcześniej pracowała w  Ministerstwie 

Finansów, była także m.in. skarbnikiem Po-
wiatu Ostrowieckiego oraz skarbnikiem San-
domierza. Ma kilkunastoletnie doświadczenie 
w pracy w samorządzie. Z wykształcenia jest 
ekonomistą, ukończyła studia na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w  Krakowie. Posiada 
uprawnienia biegłego rewidenta oraz audyto-
ra wewnętrznego. Ukończyła również studia 
Master of Business Administration na Uni-
versity of Illinois we współpracy z Politechniką 
Lubelską. Jest osobą cenioną w  środowisku 
ekonomicznym i finansowym.

KOBIETA, KTÓRA 
ODPOWIADA ZA MILIONY

Beata Pawłowska od października ubiegłego roku dba o stan finansów Stara-
chowic. O aktualnej sytuacji gospodarczej, wyzwaniach i planach na najbliższy rok 
z nową skarbnik miasta rozmawia Tomasz Porębski
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Prezydent odebrał pamiątkową statuetkę oraz gratulacje z rąk szefa kapituły konkursowej profesora Jerzego Buzka. Fot: Urząd Miejski
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Jesteśmy w  środku nieprzeby-
tej puszczy, wśród bagien po-
wstałych z  częstych wylewów 
kapryśnej Kamiennej. Brniemy 
w  ciemności ku rysującemu się  

            wzniesieniu.

Dostrzegamy cieniutkie strużki dymu. Kiedy 
osiągniemy cel, oczom naszym ukaże się nie-
wielka osada. Zatem żyją tutaj ludzie! Stoją 
w  nielicznej grupie pomiędzy swoimi zie-
miankami, jakby na kogoś czekali. 

Tajemniczy goście 

To jednak nie my jesteśmy przybyszami wy-
czekiwanymi przez nich z  niepokojem. Oto 
bowiem w  asyście kilku konnych do osady 
dociera kilkunastoosobowa grupka. Sami 
mężczyźni, może kilkunastoletni. Wyglądają 
inaczej, mówią niezrozumiałym językiem, za-
chowują się jakoś dziwnie. Konna asysta to 
ludzie biskupa z  odległego Krakowa, którzy 
wyjaśniają, kim są przybysze i nakazują być 
im posłusznymi. 
Kim są i skąd przybyli? To grupka pierwszych 

Dobiegła końca kontrola prowadzo-
na w  Zakładzie Energetyki Cieplnej 
przez inspektorów NIK w  zakresie 
zapewnienia dostaw ciepła do od-
biorców.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oce-
niła działalność naszej spółki w  zakresie 
zapewnienia dostaw ciepła mieszkań-
com Starachowic w  sezonie grzewczym 
2022/2023. Kontrolujący weryfikowa-
li m.in. umowy zawarte z  dostawcami, 
w szczególności z dostawcą węgla, spraw-
dzając, czy zarząd odpowiednio zabezpie-
czył interesy spółki. NIK sprawdzał także, 
czy ZEC podejmował działania w  celu eg-
zekwowania dostaw paliw o odpowiedniej 
jakości, czy każda dostawa posiadała sto-
sowne świadectwa, które następnie były 
weryfikowane poprzez badania pobra-
nych próbek. Tak to wyglądało w  dużym 
skrócie.

Czy po zakończonej kontroli spółka 
otrzymała zalecenia pokontrolne, 
wnioski?

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła 
żadnych nieprawidłowości, więc nie sfor-
mułowała żadnych uwag ani wniosków. 

Jeśli chodzi o  obecny sezon grzew-
czy, nie mamy się czego obawiać, bo 
spółka ciepłownicza jest należycie 
zabezpieczona. A co dalej?

Jesteśmy po zatwierdzeniu cennika zakupu 
miału węglowego na sezon grzewczy 
2023/2024. Mamy przygotowany i zatwier-
dzony harmonogram dostaw dzięki naszej 
wieloletniej umowie z Polską Grupą Górni-
czą. Do jesieni przyszłego roku zmagazy-

zakonników, którzy właśnie dotarli w  te od-
ludne miejsca. Ich droga wiodła przez całą 
ówczesną Europę, od rodzimego opactwa 
Morimond w Burgundii aż do osady Camena 
nad Kamienną. O lokalizację tej osady długo 
spierali się historycy, pierwotnie lokując 
ją na terenie dzisiejszej Kamiennej (części 
miasta Skarżysko-Kamienna). Nowsze usta-
lenia przesunęły ją bliżej późniejszego Wą-
chocka, który nosił nazwę Camena Minoris 
(Kamienna Mała). Wówczas ta starsza osada 
otrzymała przydomek „Wielka”. Z biegiem lat 
zamiast Kamienna Wielka nazwano ją Wielką 
Wsią, zaś Kamienna Mała przekształciła się 
w Wąchock. Kiedy wybierzemy się na rowe-
rową wycieczkę po Wielkiej Wsi warto pamię-
tać, jak prastarą metrykę ma ta miejscowość. 

Zakonni pionierzy

Wyobrażona scena, choć nie musiała wy-
glądać dokładnie tak, rozegrała się w  1179 
roku, a zakonnymi przybyszami byli cystersi. 
Garstka młodych ludzi rzuconych w nieznany 
i  trudny teren. Byli tu zupełnie obcy. Różni-
ły ich wygląd, język, sposób bycia, a i z pew-

nowaliśmy już w tej chwili paliwo grzewcze 
w postaci miału węglowego. Łączny zapas 
na obydwu ciepłowniach wynosi 21 888,24 
ton. Pomimo trudnej sytuacji w kraju sta-
rachowiczanie mogą spać spokojnie i  nie 
muszą martwić się o  dostawy ciepła do 
ich mieszkań. Spółka zadbała o to, aby ten 
problem nas nie dotyczył. Jesteśmy zabez-
pieczeni i pilnujemy tego. 

Starachowicom udało się unik-
nąć drastycznych podwyżek cen za 
ciepło. 

Pracujemy nad minimalizowaniem wpływu 
negatywnych wydarzeń związanych z ryn-
kiem paliw na kieszenie naszych odbior-
ców. Proekologiczne inwestycje przepro-
wadzone na terenie obydwu ciepłowni to 
oszczędności rzędu kilku milionów złotych 
rocznie. Kolejnym z  takich działań jest 
budowa pierwszej w  regionie Instalacji 
Odzysku Energii (IOE). Mamy nadzieję, 
że w  roku 2024 uda nam się tę instalację 
przekazać do użytku. 

Jak wynika z przekazów medialnych, 
coraz więcej samorządów w  kraju 
własnie w  IOE upatruje szansy na 
wyhamowanie wzrostu cen za ener-
gię cieplną.

W  naszym przypadku, o  czym mówiliśmy 
od wielu lat, budowa IOE jest szansą na 
uniezależnienie się od paliw kopalnych. 
Instalacja pozwoli na produkcję energii 
cieplnej z  paliwa alternatywnego, jakim 
są odpady wysokokaloryczne, które nie 
nadają się do recyklingu, ale są doskonałe 
do termicznego przetworzenia. Obecnie 
w Polsce pozostaje około 3 mln ton takich 
odpadów. 

nością religia czy raczej religijność. Ziemie 
polskie w  XII wieku nie były pokryte siecią 
parafii. Oficjalne chrześcijaństwo z  trudem 
docierało na prowincję. 
Kilkunastu obcych młodzieńców miało 
zostać panami tych ziem. Możemy sobie wy-
obrazić, jaki ogrom zadań stał przed nimi. 
Musieli stworzyć warunki do życia dla siebie, 
dla wymagań stawianych im przez Regułę 
zakonną. Następnie krzewić chrześcijaństwo 
wśród pogańskiej jeszcze ludności. Wresz-
cie zagospodarować te nieprzyjazne tereny 
i  wnieść w  nie pierwiastki europejskiej cy-
wilizacji. Zadanie wydawało się karkołom-
ne. To, że zakończyło się sukcesem, w dużej 
mierze należy zawdzięczać wyznaczonemu 
na pierwszego opata zakonnikowi o  imieniu 
Haymo. Okazał się świetnym organizatorem 
i przez 23 lata swoich rządów położył podwa-
liny pod życie wspólnoty zakonnej. 

Skromne początki 

Jakie ziemie otrzymali pierwsi cystersi od 
krakowskiego biskupa Gedeona, który spro-
wadził ich nad Kamienną? Były to niewielkie 
osady: znana nam już Camena oraz Skar-
żysko, część Mirca, a do tego szmat lasów, 
bagien i bezdroży, których osią była kapry-
śna rzeka Kamienna. 
Jak z tego wyżyć? Trzeba było ujarzmić naturę 
i wprząc ją do budowy cywilizacji. Łatwo po-
wiedzieć, ale mając do dyspozycji narzędzia 
sprzed 850 lat… A jednak dali radę.
Zaczęli od budowy tymczasowej siedziby 
w osadzie Camena. Wznieśli drewnianą ka-
plicę, drewniane budynki mieszkalne dla 
siebie i  gospodarcze dla inwentarza, który 
zaczęli hodować. Intensywnie szukali też 
miejsca pod budowę docelowej siedziby 
opactwa. Znaleźli ją u podnóża wzniesienia 
i jak już wiemy, nazwali początkowo Kamien-
na Mała.

Samorządowcy z  Polski odwiedzają 
Starachowice, podpatrując wdraża-
ne rozwiązania?

Chętnie dzielimy się doświadczeniami 
w  tym zakresie. Jesteśmy w  kontakcie 
z  wójtami, burmistrzami i  prezydenta-
mi z  innych gmin. Samorządy poszukują 
nowych rozwiązań, ponieważ dotkliwe 
podwyżki cen ciepła rzędu 80, a w niektó-
rych przypadkach ponad 100 procent, wy-
magają działania. Jedynym problemem jest 
fakt, że przygotowanie i  realizacja takiej 
inwestycji trwa nawet do 10 lat. Wdrożenie 
tego rozwiązania wymaga czasu. Proces 
związany z uzyskaniem niezbędnych decy-
zji i pozwoleń jest długi i trudny. A zainte-
resowanie olbrzymie.
Cieszę się, że przeszliśmy już tę trudną 
drogę formalną, bo uważam, że jest to 
rozwiązanie adekwatne do dzisiejszych 
czasów. Pozwala zagospodarować to, 
z czym jako kraj nie dajemy sobie rady od 
wielu lat, czyli składowiska odpadów z za-
wartością frakcji palnej, która nadaje się 
do zagospodarowania i  w  efekcie odcią-
żenia środowiska. Myślę, że jest to dobry 
kierunek. Tym bardziej cieszy mnie, że IOE 
okazało się trafną decyzją już w czasie jej 
podejmowania. Obecnie w  dobie kryzysu 
energetycznego można powiedzieć, że to 
najlepsze z możliwych rozwiązań. 

DROGA Z EUROPY 
NAD KAMIENNĄ

SPÓŁKA CIEPŁOWNICZA 
Z POZYTYWNĄ OCENĄ

Mamy rok 1179, a  na ziemie nad Kamienną przybywają cystersi mający ujarzmić 
naturę i wybudować cywilizację. O tym niełatwym zadaniu, jakie postawiono przed 
grupą mnichów, pisze Paweł Kołodziejski

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę spółki ciepłowniczej. O jej wy-
nikach z Prezesem Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Marcinem Po-
checiem rozmawia Iwona Tamiołło
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Z FALĄ I NA FALI

Morze zsyła szczęśli-
we okazje tylko tym, 
którzy umieją chwy-
cić je czujną dłonią 
i nieulękłym sercem 

– słowa Josepha Conrada to zapis 
życia Władysława Wagnera, bo-
hatera mórz i  oceanów, który 
przyszedł na świat w  Krzyżowej 
Woli nad Lubianką.

Rejs wokół globu to ogromne wyzwa-
nie. Szczególnie, jeśli mówimy o  cza-
sach, gdy nie ma się do dyspozycji 
satelitarnej nawigacji, komputera 
pokładowego, super wytrzymałego 
jachtu. Mówiąc „Wagner”, myślimy więc 
bohater z  kompasem, płynął on prze-
cież podług słońca i gwiazd.

Czas podsumować to, co o  nim 
wiemy

Siedem lat rejsu, pięćdziesiąt tysięcy 
mil morskich, pierwsza trzydziestka 
najważniejszych dokonań światowe-
go żeglarstwa. Za tym wszystkim stoi 
człowiek legenda – Władysław Wagner. 
Wszystko zaczyna się na Warmii, 
a  kończy na Florydzie, ale szlak Wa-
gnera wiedzie przez urokliwy majątek 
Lubianka z  rzędami białych domów, 
polami pełnymi kwiatów, jabłoni, śliw 
i  rzeczką, nad którą mały Władek 
spotka się z marzeniami. 
– Do dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić 
przyjemniejszego i bardziej interesują-
cego miejsca do życia niż Lubianka wła-
śnie – pisał Władysław Wagner w jednej 
ze swoich książek.
Tam cisza od wieków przemyca spokój 

odpocząć, ani nadążyć z naprawą żagli 
wobec szybkości, z  jaką pękały – nie-
jednokrotnie pomyśli Wagner pod-
czas podróży. Czasem więc zatęskni 
za beztroską dzieciństwa, a ono wróci 
do niego w  Egipcie, gdy przypadkiem 
spotka się z księdzem Dominikiem Ści-
skałą. Tym samym, który udzielał mu 
sakramentu pierwszej komunii w  ko-
ściele Świętej Trójcy w Wierzbniku.
To było spotkanie pełne nostalgii. 
Długo rozmawiali, przywołując z  pa-
mięci dawne czasy i  miejsca. Ciocię 
Janinę, która prowadziła szkółkę dla 

szwaczek przy wierzbnickiej parafii, 
ojca Władka, który wraz z  księdzem 
Dominikiem uczestniczył w  budo-
wie krytego gontem drewnianego 
kościółka w  parafii Wszystkich Świę-
tych w  Starachowicach. Wspominali 
drzewa kasztanowca, które rosły od 
północnej strony kościoła, pod który-
mi gromadzili się przed pierwszą ko-
munią świętą. To było jak powrót do 
domu i  chwilowy odpoczynek w  ulu-
bionym fotelu…

Niezwykłe spotkania

Jest rok 1933, Władysław Wagner do-

i ukojenie, dzika plaża wabi tajemnicą. 
Teren piaszczysty, pochyły, nawet jakby 
wydmowy. Przez całe dzieciństwo to-
warzyszy Władkowi zapach macierzan-
ki, przywodząc na myśl dalekie kraje. 
Jestem pewna, że to właśnie tu rodzi 
się marzenie dotarcia za horyzont.
Z  rodzinnego gniazda mały Władek 
przeprowadza się najpierw do 
Wierzbnika, gdzie świadkiem pierw-
szych, nieudanych zresztą, prób że-
glarskich była rzeka Kamienna, potem 
rodzice zabierają go do Gdyni. Chwila, 
gdy znaleziony na plaży wrak stanie się 
jego własnością, okaże się znamienna. 
Bierze się za jej remont i woduje „Zjawę 
I” w  Bałtyku, a  8 lipca 1932 roku roz-
pocznie się jego rejs dookoła świata.

Niestraszne mu niepowodzenia

W  ciągu 7 lat podróży Wagner dwu-
krotnie straci jacht, ale czym byłyby 
marzenia, gdyby zrażać się niepowo-
dzeniami.
Łatwo nie było, bo na drodze do speł-
nienia marzeń stawały brak pieniędzy 
i fakt, że „Zjawy” są workiem niemal bez 
dna. Albo trzeba je naprawiać, albo po 
prostu budować kolejne jachty. Zdarza 
się, że Wagner przegrywa z  kobiecy-
mi wdziękami, chociażby pewnej Polki 
w Brazylii, w której zakochuje się jego 
towarzysz podróży Rudolf Komornicki. 
Gdy ten traci zainteresowanie wypra-
wą, Władek rusza w dalszą drogę sam, 
dopiero później dołączą do niego au-
stralijscy skauci, między innymi Daniel 
Walsch, z  którym Wagnera połączy 
przyjaźń do końca życia.
Ale jego podróż to także splot szczę-

pływając do Casablanki, miasta porto-
wego w Maroku, dowie się, że cumuje 
tu jego idol Alain Gerbault.
I  spotkali się na bogatym jachcie mi-
strza, zbudowanym z  najlepszych 
materiałów i  wyposażonym w  najno-
wocześniejsze urządzenia. W  ramach 
rewizyty Władysław Wagner zapro-
sił gospodarza na „Zjawę I”. Ale Alain 
Gerbault na „Zjawie” się nie pojawi.
Cztery lata później, w 1937 roku, pły-
wając (już na jachcie „Zjawa III”) na 
morzach Polinezji, spotykają się po-
nownie na Bora Bora. Teraz Francuz 
wejdzie już na pokład i  zdziwionemu 
Władysławowi wyjaśni, że poprzednim 
razem wziął go za szaleńca samobój-
cę. Był pewien, że prymitywny jacht 
zatonie podczas szalonej przeprawy 
przez Atlantyk. Tym razem przybył 
wyrazić podziw.

Nigdy nie mów, że nie można 
tego zrobić

Ilekroć piszę o Władku, ilekroć dostaję 
kolejne materiały zawsze mnie wzru-
sza fakt, że „chłopak stąd” osiągnął 
tak wiele. W  czasach bez internetu 
jego sława przekraczała granice i śle-
dzono każdy port, do którego dobił.
„Jacht „Zjawa III” wpłynął wczoraj rano 
na spokojne wody przystani Rowing 
Club. Na wysokim maszcie powiewa-
ła polska flaga. Trzy dziarskie zuchy 
na pokładzie, jeden z nich – mniejszy 
niż jego koledzy, ale atletycznie zbu-
dowany – to Władysław Wagner. Jest 
polskim harcerzem-żeglarzem. Morze 
jest jego domeną, jego pasją i  stało 
się okazją do wzruszającej podróży 
dookoła świata” – pisała jedna z  bry-
tyjskich gazet.
Jest 21 lipca 1939 roku, gdy „Zjawa 
III” wpływa bezpiecznie do portu So-
uthampton w  Anglii, a  dzień później 
Wagner będzie bohaterem pierwszej 
transmisji telewizyjnej na świecie.
Tak jak podczas Światowego Zlotu 
Skautów. Na trybunach komitet powi-
talny, a w jego składzie między innymi 
książę Gustaw VI Adolf – późniejszy 
król Szwecji – oraz książę Liechtenste-
inu Emmanuel.
Dwadzieścia pięć tysięcy oklaskują-
cych go ludzi z całej Szkocji i  tylko 12 

polskich harcerzy, a w myślach Władka 
Gdynia, do której nigdy nie dotrze. 
Przeszkodzi mu II wojna światowa.
Wagner do Polski nie wróci, ale będzie 
służył w  Polskiej Marynarce Handlo-
wej, będzie brał udział w  oceanicz-
nych konwojach na statku „Zagłoba”. 
Po wojnie pozostanie na emigracji, ale 
środowisko żeglarskie nigdy go nie za-
pomni.
Życie Władysława Wagnera to splot 
ciężkiej pracy, walki z  przeciwnościa-
mi, a  wszystko zakończone sukce-
sem. Bo czym byłyby marzenia, gdyby 
zrażać się niepowodzeniami?
I tylko pewnej młodzieńczej miłości mi 
żal. Glorii, która mruga do mnie z po-
żółkłych kart listów.
Colon. W  jednym z  klubów wzrok 
Władka zabłądzi w  ciemnych oczach 
pięknej dziewczyny. Zobaczy smagłą 
cerę muśniętą złotym hiszpańskim 
słońcem i  nie oprze się urodzie… 
Wygra jednak szmaragd fal, w których 
kapią się marzenia.

Rok 2022 w Starachowicach 
ogłoszony jest rokiem Wła-
dysława Wagnera. 

W styczniu 2022 roku radni Rady Miej-
skiej, przyjmując jednogłośnie sto-
sowną uchwałę, ustanowili rok 2022 
rokiem Władysława Wagnera. Celem 
było upamiętnienie przypadających 
w tym roku 110. rocznicy urodzin, 90. 
rocznicy wypłynięcia w  rejs oraz 30. 
rocznicy śmierci żeglarza Władysła-
wa Wagnera. W ciągu roku na terenie 
miasta odbył się szereg imprez oraz 
wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, 
przybliżających sylwetkę słynnego 
starachowiczanina. 

Ilekroć piszę o Władku, ilekroć dostaję kolejne materiały, zawsze mnie wzru-
sza fakt, że „chłopak stąd” osiągnął tak wiele. W czasach bez internetu jego 
sława przekraczała granice i śledzono każdy port, do którego dobił. Aneta 
Marciniak

śliwych zdarzeń, jak wtedy, gdy musi 
kupić kadłub do „Zjawy II”, ale nie ma 
za co. Tyle że sprzedający jest przyja-
cielem pewnego dziennikarza, dla któ-
rego Władysław Wagner pisze repor-
taż, więc nagle się okazuje, że wszystko 
jest możliwe. Nawet kadłub na raty i za 
mniejsze pieniądze.
Albo gdy w  porcie w  Ekwadorze spo-
tyka Polaka Romana Poleskiego, które-
go ojciec był konstruktorem w fabryce 
zbrojeniowej w Starachowicach i przy-
jacielem ojca Władysława. Ten będzie 
tłumaczem Władka, który nie zna hisz-
pańskiego.
– Były dni burzliwe, kiedy nie mogłem 
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Władysław Wagner, Dave Walsh  i Bernard Plowright na jachcie Zjawa III.  fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe



Tablice informacji przystankowej to jeden z  elementów Centrum Nadzoru 
Ruchu, który od niedawna funkcjonuje w komunikacji miejskiej w Staracho-
wicach. Miejski przewoźnik na bieżąco sprawdza i ulepsza wprowadzone roz-
wiązania, o czym pisze Iwona Tamiołło
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że mecz obserwowało wielu kibiców ze 
Starachowic. 
– Ponad 500-kilometrową trasę prze-
byli w  różny sposób, autokarami, cię-
żarówkami, furgonetkami, korzystając 
z  dobrodziejstw autostopu, bądź też 
zwyczajnie – koleją. To były czasy – 
wspominał Włodzimierz Orkisz w cyklu 
„Piłkarskich wspomnień czas” w  szkol-
nej gazetce „Vates”.
Panie Profesorze, dziękujemy za emocje 
i za piękne wspomnienia. 

Włodzimierz Orkisz: Odkąd pa-
miętam byłem aktywny sportowo. 
Grałem w piłkę nożną, ręczną, siat-

kówkę, koszykówkę. Interesowała mnie 
też lekkoatletyka. Zimą jeździłem na ły-
żwach. Jako 12 – latek grałem w  klubie 
w  Juniorach pośród 17 – latków. I  jako 
jeden z pierwszych Juniorów trafiłem do 
drużyny Seniorów. Lata 60 -te to był złoty 
okres piłki nożnej w Starachowicach. Był 
piękny stadion, była zdolna drużyna i był 
sponsor: Fabryka Samochodów Ciężaro-

wych. 
Przez 23 lata byłem czynnym zawodni-
kiem lub szkoleniowcem klubu sporto-
wego Star. Dziś ból kontuzji minął, a w pa-
mięci pozostało to co najlepsze, piękne 
wspomnienia. W  swojej karierze sporto-
wej grałem z  najlepszymi zawodnikami 
w kraju, grałem na najładniejszych stadio-
nach i zwiedzałem świat od Portugalii po-
czynając po Panamę, Turcje, Kolumbię… 
Gdybym mógł jeszcze raz przeżyć ten 
czas, niczego bym nie zmienił.
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BRAMKARZ 
ZIELONO-CZARNYCH

SPRAWDZAJĄ 
PUNKTUALNOŚĆ

G dy pytam gości o  ma-
rzenia i  poczucie suk-
cesu w  swojej audycji 
„Korzenie i  skrzydła” 
w Radiu 357, coraz bar-

dziej przekonuję się, jak subiek-
tywne jest to odczucie. To co dla 
jednych jest szczytem, dla innych 
jest dopiero początkiem. 

Ale najważniejsze, by mieć poczucie, że 
zrobiło się wszystko, żeby ten sukces 
osiągnąć. Że nie zmarnowało się ta-
lentu. Że potrafiło się wykorzystywać 
szanse otwierane przez ludzi, którzy 
chcieli dla nas dobrze. Rodzice. Nauczy-
ciele. Bliscy.

Mecz z Lechią Szczecinek 6:0

Myśląc o sukcesie, tu w kontekście spor-
towym, sięgam do starych szkolnych 
gazetek, które robiliśmy jako uczniowie 
I  liceum. To było spełnienie moich ów-
czesnych marzeń. Sukces? Oczywiście! 

G łówne funkcje wpro-
wadzonego w  mie-
ście Centrum Nadzoru 
Ruchu to: sprawowa-
nie ciągłego nadzoru 

nad stanem komunikacji wraz ze 
zbieraniem informacji o  popraw-
ności jej realizacji, lokalizacja 
pojazdów będących w  ruchu, in-
formowanie pasażerów oczeku-
jących na przystankach o  czasie 
rzeczywistych odjazdów autobu-
sów. 

I  wiele sukcesów także w  tej gazetce 
opisywaliśmy. 
Pozwól, Drogi Czytelniku, że dziś wrócę 
do pewnego cyklu „Piłkarskich wspo-
mnień czar”. Opisywał on przygodę 
legendy futbolowej Staru Starachowi-
ce, tego Staru grającego wówczas w  II 
(czyli dzisiejszej I) lidze… Włodzimie-
rza Orkisza. Pomyślałem, że warto po-
słuchać, co tak świetny bramkarz ma 
do przekazania młodym czytelnikom. 
I  wspominaliśmy… Choćby pierwsze 
mecze w  karierze Włodzimierza Orki-
sza. Na przykład ten w sezonie 1964/65 
z Lechią Szczecinek o wejście do II ligi.
 – Na ten mecz wyjechałem bez żad-
nych nadziei na występ. Jednak los 
często lubi płatać figle i tak się złożyło, 
że już w 10 minucie musiałem zastąpić 
kontuzjowanego golkipera. I to wejście, 
tam w  Szczecinku, było pewnym sym-
bolem, bowiem od tego czasu już na 
stałe zająłem miejsce między słupkami. 
Wynik meczu z  Lechią brzmiał 6 do 0 
dla Staru. Po spotkaniu zebrałem sporo 

Pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone 
są w urządzenia rejestrujące m.in. ich lo-
kalizację, wykorzystując w tym celu system 
nawigacji satelitarnej GPS. W skład wypo-
sażenia każdego z  nowoczesnych, eko-
logicznych autobusów wchodzi bowiem 
panel sterujący, pełniący rolę komputera 
pokładowego systemu. Komputer reali-
zując wybrany kurs autobusu, weryfikuje 
m.in. czas i lokalizację pojazdu, a ponadto 
zapisuje w  pamięci rzeczywiście wykona-
ne zadanie. Dane te następnie przesyła-
ne zostają do serwera zlokalizowanego 

Złoty okres starachowickiego sportu oraz bramkarza Włodzimierza Orkisza 
w felietonie wspomina Grzegorz Sajór

pochlebnych recenzji, a  przedstawiciel 
OZPN Wrocław chciał mnie nawet ścią-
gnąć do Śląska – wspominał Włodzi-
mierz Orkisz na łamach gazetki „Vates”.

Mecz z Górnikiem Zabrze 3:3

Albo inny mecz rozegrany 5 września 
1966 roku w Sosnowcu, ale z Górnikiem 
Zabrze. Do przerwy Star przegrywał 0 
do 3, ale ostatecznie zremisował 3 do 3. 
– Pomimo tak wysokiej przegranej do 
przerwy byłem z  siebie, no może nie 
w  pełni, ale częściowo zadowolony. 
Zdawałem sobie sprawę, że gdybym 
puścił wszystkie gole, jakie gospodarze 
powinni z  sytuacji 100-procentowych 
zdobyć, to byłaby to rekordowa porażka 
w historii fabrycznego klubu – opisywał 
tamten mecz bramkarz Staru.

Mecz z Lechem Poznań 1:0

Jest czerwiec 1965 roku. Star jedzie wal-
czyć o  możliwość awansu do II ligi do 
Poznania, na mecz z Lechem. Już w 12 
minucie to zielono-czarni prowadzili 1 
do 0 po golu z rzutu rożnego. 
– Z  czasem do głosu zaczęli docho-
dzić gospodarze. Kilka celnych strza-
łów obronił doskonały bramkarz gości 
Orkisz – pisała następnego dnia „Gazeta 
Poznańska”. A  „Budujemy Samochody” 
relacjonowało: „Nasz bramkarz – junior 
W. Orkisz, uczeń IX klasy, pozbywa się 
tremy i wyłapuje groźne strzały, zdoby-
wając brawa całej publiczności. Macie 
świetnego bramkarza – orzekają po-
znańscy dziennikarze. Kibice Staru in-
tonują „Sto lat”, a  zawodnicy na swych 
barkach wnoszą do szatni młodziut-
kiego Włodzimierza Orkisza”. Dodajmy, 

w bazie komunikacji miejskiej. 
Przekazywana na bieżąco (on-line) infor-
macja z  pojazdów umożliwia funkcjono-
wanie systemu informowania pasażerów. 
Poprzez umieszczenie na przystankach 
tablic świetlnych, wyposażonych w  łącz-
ność GPRS, możliwe jest przekazanie 
z  serwera systemu do konkretnej tabli-
cy informacyjnej danych o  rzeczywistym 
przyjeździe pojazdu określonej linii w sto-
sunku do założonego czasu odjazdu. 
System ten jest na bieżąco sprawdzany 
w zakresie punktualności poszczególnych 
kursów.
– Raporty z  Centrum Nadzoru Ruchu są 
analizowane między innymi pod kątem 
faktycznego czasu przejazdu autobu-
sów pomiędzy przystankami – informuje 
Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Ciepl-
nej Komunikacja Miejska, Marcin Pocheć. 
– Jeżeli potwierdzi się powtarzalność 
opóźnień na konkretnej linii, kursie czy 
odcinku trasy, w ramach testu wydłużymy 
czas przejazdu pomiędzy przystankami 
w  godzinach szczytu. Wdrożenie takiego 
rozwiązania w pewnym stopniu zniweluje 
opóźnienia odjazdu autobusów. 
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ŚWIĘTUJEMY 
SUKCES

To, co zechcesz zjeść, zmieści się w Twojej dłoni. Propo-
zycje na imprezę z daniami w stylu finger foods prezen-
tuje Katarzyna Wzorek

Każdy sukces jest powodem do 
świętowania – z  rodziną czy 
przyjaciółmi.  Takie spotka-
nie warto uświetnić pysznym 
przyjęciem. Zazwyczaj zasta-

wiamy pełne stoły, by przy nich biesia-
dować. Można jednak czasem zmienić 
koncepcję i postawić na szwedzki stół 
z przekąskami.

Serowe kulki w chrupiącej panierce

Cena: ok. 25 zł 
Czas przygotowania: ok. 20 min 
Składniki: • 200 g gęstego serka śmietankowe-
go • 200 g fety • 50 g cieniutkich plastrów boczku 
• 50 g suszonej żurawiny • 50 g migdałów • 2-3 
gałązki natki pietruszki • 2-3 gałązki koperku • 
skórka otarta z połowy cytryny • małe, trójkątne 
krakersy
Przygotowanie: • Usmaż boczek na chrupko. 
• Boczek, żurawinę i migdały pokrój na bardzo 
drobne kawałki i  przełóż do miseczki. Zioła 
opłucz, osusz, posiekaj drobno i dołóż razem ze 
skórką z cytryny do pozostałych składników. Wy-
mieszaj je dokładnie na panierkę. • Fetę rozkrusz 
do miski i  rozdrobnij dodatkowo widelcem. 
Dołóż serek śmietankowy i wymieszaj. • Łyżecz-
ką nabieraj serową masę, formuj ją w kulki i ob-
taczaj je w przygotowanej panierce. • Ułóż kulki 
na półmisku i w każdą wetknij krakersa.
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Cezar w miseczkach z sałaty

Cena: ok. 28 zł 
Czas przygotowania: ok. 40 min
Składniki: • 2-3 główki mini sałaty rzymskiej • 
1 pierś z kurczaka • garść pomidorków koktajlo-
wych • 1 słoiczek kaparów • 2 jajka • 70 g parme-
zanu • 5 filecików anchois • 1 ząbek czosnku • 
sok z połowy cytryny • 1 łyżeczka ostrej musztar-
dy • ½ szkl. oleju + kilka łyżek do smażenia • 3 
łyżki mąki pszennej • 5 łyżek bułki tartej • sól, 
pieprz 
Przygotowanie: • Sałatę podziel na liście, umyj 
i osusz. Odłóż kilka środkowych liści, które wy-
korzystasz do podania sałatki. Resztę porwij na 
mniejsze kawałki i przełóż do miski. • Pierś z kur-
czaka rozbij lekko, tak żeby cały kawałek miał 
równą grubość. Posól i  popieprz, a  następnie 
obtocz w mące, rozkłóconym jajku i bułce tartej. 
Usmaż ją na złoty kolor. • Do wysokiego naczy-
nia przełóż jajko, sok z cytryny, musztardę, 50 g 
parmezanu, przeciśnięty przez praskę czosnek 
i  rozdrobnione anchois. Wlej olej, a  następnie 
włóż końcówkę blendera do samego spodu i za-
cznij ubijać. Gdy sos zacznie gęstnieć, wyciągaj 
powoli blender, żeby cały olej zemulgował. • Do 
sałaty dodaj pokrojone na ćwiartki pomidorki, 
odcedzone z  zalewy kapary i  sos. Wymieszaj 
i ponakładaj w odłożone liście i ułóż je na pół-
misku. • Pierś z kurczaka pokrój w paski i wyłóż 
na wierzchu każdej porcji sałatki. Całość posyp 
pozostałym parmezanem.

Bruschetty w trzech smakach

Cena: ok. 35 zł 
Czas przygotowania: ok. 60 min
Składniki: • 1 długa bagietka • 4 średnie pomi-
dory • 1 pęczek bazylii • 1 puszka tuńczyka w sosie 
własnym • 2 łyżki majonezu • 1 czerwona cebula • 
1 cytryna • kilka dużych kaparów z szypułkami • 1 
kulka mozzarelli • 100 g szynki dojrzewającej, np. 
parmeńskiej • oliwa z oliwek • sól, pieprz

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.

obsypać cukrem ze skórką cytryny. • Cake pops 
możesz podawać jak trufle lub wbijać w nie pa-
tyczki, żeby móc je jeść tak jak lizaki. Jeśli zdecy-
dujesz się na patyczki, wbij je przed oblaniem 
ciastek czekoladą.

Virgin cranberry prosecco

Cena: ok. 30 zł 
Czas przygotowania: ok. 30 min + czas mro-
żenia i studzenia syropu
Składniki: • 1 butelka bezalkoholowego pro-
secco • 200 g świeżej żurawiny • 1 szkl. cukru • 
kilka gałązek świeżego rozmarynu
Przygotowanie: • Prosecco wstaw do lodówki, 
żeby dobrze się słodziło. • Do każdego kieliszka 
włóż po gałązce rozmarynu i wlej odrobinę wody 
- tyle, żeby gałązka była zanurzona. Wstaw kie-
liszki do zamrażarki. • Żurawinę opłucz, przełóż 
do garnka. Wsyp cukier, wlej dwie szklanki wody 
i dodaj 2-3 gałązki rozmarynu. Gotuj, aż żurawina 
się rozpadnie. Wtedy odcedź syrop do garnuszka 
i odstaw go do wystudzenia. • Do zamrożonych 
kieliszków wlej po 3 łyżki syropu żurawinowego. 
Wlej prosecco do połowy kieliszka i delikatnie wy-
mieszaj, a następnie dolej szampana do pełna.  
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Przygotowanie: • Bagietkę pokrój pod skosem 
w 1,5 cm kromki. Posmaruj z dwóch stron oliwą 
i ułóż  na blasze z papierem do pieczenia. Piecz 
w 180 stopniach do zrumienienia – ok. 10 min. 
Gotowe grzanki podziel na trzy półmiski. • Po-
midory umyj, osusz, przekrój na połówki, wytnij 
twarde części i  wydrąż gniazda nasienne. Po-
zostały miąższ pokrój w  kostkę, lekko posól, 
popieprz i  polej oliwą. Dodaj posiekane liście 
z kilku gałązek bazylii. Wymieszaj i wyłóż na jedną 
część grzanek. Udekoruj listkami bazylii. • Cebulę 
obierz i pokrój w cieniutkie półplasterki. Przełóż 
do małego słoika, zalej sokiem z cytryny i  lekko 
posól. Wymieszaj i odstaw na ok. 30 min do za-
marynowania. W tym czasie kilka razy wstrząśnij 
słoikiem, żeby sok z cytryny dokładnie obmywał 
kawałki cebuli. Tuńczyka osącz z zalewy, przełóż 
do wysokiego naczynia. Dodaj majonez i  dużą 
szczyptę pieprzu, lekko posól. Zmiksuj na gładko 
i odstaw do lodówki na czas piklowania cebulki. 
Schłodzoną masą posmaruj drugą partię grza-
nek, wyłóż na nie przygotowane pikle i udekoruj 
kaparami. • Na ostatnią partię grzanek wyłóż po 
plastrze mozzarelli i zapiecz je ponownie krótko, 
żeby ser się roztopił. Następnie wyłóż na wierzch 
kawałki szynki dojrzewającej i  udekoruj listkami 
bazylii.

Cytrynowe cake pops

Cena: ok. 15 zł 
Czas przygotowania: ok. 30 min + czas schła-
dzania
Składniki: • 300 g muffinek lub babki (domo-
wych lub kupnych, o  dobrym składzie) • sok 
z połowy cytryny • skórka otarta z całej cytryny • 
2-3 łyżki serka śmietankowego • do dekoracji: 1 
tabliczka białej czekolady, cukier puder z odrobi-
ną tartej skórki z cytryny, posypki
Przygotowanie: • Muffinki lub babkę rozkrusz 
do malaksera i  rozdrobnij na okruszki. Dodaj 
sok i skórkę z cytryny oraz serek śmietankowy. 
Miksuj, aż powstanie jednolita masa. • Z  masy 
uformuj kulki i odłóż je na kilka godzin do lodów-
ki. • Schłodzone ciastka możesz podawać saute, 
oblać białą czekoladą i udekorować posypką lub 
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Sukcesów

Orkiestra

Miasto

W życiu osobistym 
i w sferze zawodowej

Niech gra

Powodzenia!

Życzymy:


