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Zgodnie z obowiązującym prawem w gry liczbowe 
i loterie pieniężne mogą grać wyłącznie osoby, 

które ukończyły 18. rok życia. 

Numer Bonu:
Bon Upominkowy może zostać wymieniony na dowolny produkt oferowany przez Salony Jubilerskie YES. Salon Jubilerski YES nie wypłaca różnicy w przypadku wymiany 

Bonu Upominkowego na towar, którego wartość jest niższa od nominału niniejszego Bonu. W przypadku wymiany Bonu Upominkowego na biżuterię, bądź zegarek, 

których wartość przewyższa nominał Bonu, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

Bon ważny do:

500 PLN

Upoważnia do zakupu w Salonach YES i na YES.pl

Bon upominkowy

o nominale
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Weź udział w Lotterii do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem w gry liczbowe 
i loterie pieniężne mogą grać wyłącznie osoby, 

które ukończyły 18. rok życia. 

Numer Bonu:

Numer Bonu:

Bon Upominkowy może zostać wymieniony na dowolny produkt oferowany przez Salony Jubilerskie YES. Salon Jubilerski YES nie wypłaca różnicy w przypadku wymiany 

Bonu Upominkowego na towar, którego wartość jest niższa od nominału niniejszego Bonu. W przypadku wymiany Bonu Upominkowego na biżuterię, bądź zegarek, 

których wartość przewyższa nominał Bonu, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

Bon ważny do:

500 PLN

Upoważnia do zakupu w Salonach YES i na YES.pl

Bon upominkowy

o nominale

Bon Upominkowy może zostać wymieniony na dowolny produkt oferowany przez Salony Jubilerskie YES. Salon Jubilerski YES nie wypłaca różnicy w przypadku wymiany 

Weź udział w Lotterii do 31 grudnia 2019 r.Weź udział w Lotterii do 31 grudnia 2019 r.



3NR 20 (30)/2019

 na dobry początek

okiem sawki

Redakcja: „2 tygodnik kielecki”, ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce 
RedaktoR naczelna: Agnieszka Rogalska, tel. +48 696 032 234 
KoreKta, sKład: A Press Reklama: tel. +48 696 032 234  
dystRybucja: Piotr Łypacz dRuk: Drukarnia cyfrowa ingA  
WydaWca: A Press, Agnieszka Rogalska, ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce 
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów nadesłanych.  
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.  
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Tytuł „2 tygodnik kielecki” został  
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach i jest prawnie chroniony.

copyRight: A Press 2019  
Zdjęcia: iStock by Getty Images, zasoby własne, prywatne archiwa autorów, Agencja Gazeta

SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBa TyGoDNIa

8 / SPoJRZENIa
„Otrzeźwieć w porę” – Świat, Polska, Kielce

w oczach dr. Witolda Sokały.

12-13 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Historia jednej ulicy”

– o starych Kielcach  
pisze Ryszard Biskup.

PRomoCJa/REKlama

2, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 20

CyTaT TyGoDNIa

oD NaCZElNEJ

Wciąż nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie: gdzie idziemy 
– jakim miastem mają być Kielce? Jaką wizję miasta realizuje 
ekipa Bogdana Wenty? Czy taka w ogóle istnieje? Czy nowa 
ekipa ogranicza się tylko do zarządzania tym, co zastała po 
poprzedniku? Przypuszczam, że znając odpowiedzi, łatwiej 
byłoby wówczas oceniać chociażby „podwyżkową” sesję Rady 
Miasta Kielce i poszczególne stanowiska – władz miasta, radnych, 
bądź karuzelę ze stołkiem wiceprezydenta w Urzędzie Miasta.
Wiem natomiast, że nie chciałabym, by w niedalekiej przyszłości 
większość kielczan zmuszona była używać terminu zarząd 
komisaryczny. Co to za instytucja, jaką rolę pełni? Jedno jest 
pewne. Z pewnością w czasie odłoży jakiekolwiek pozytywne 
zmiany w mieście. 
Ustanowienie zarządu komisarycznego następuje na mocy 
decyzji prezesa rady ministrów, który działa na wniosek 
ministra właściwego ds. administracji publicznej i może 
doprowadzić do zawieszenia organów jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Przesłanką jest brak nadziei na szybką poprawę i brak 
skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych. Zarząd 
komisaryczny może funkcjonować maksymalnie przez 
dwa lata. Jego wprowadzenie może nastąpić po uprzednim 
przedstawieniu zarzutów organom samorządowym 
wraz z jednoczesnym wezwaniem ich do niezwłocznego 
przedstawienia tzw. programu naprawczego. Zdarzają 
się przypadki ustanawiania zarządu komisarycznego 
z politycznych przesłanek – gdy np. w jednostce samorządu 
terytorialnego traci władzę ugrupowanie polityczne tworzące/
współtworzące radę ministrów. 
Jakieś analogie w kontekście naszego miasta? 
Jak zwykle… do refleksji.

Agnieszka Rogalska

„Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. 
Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przy-
szłości jaki dostałem z ZUS. Teraz dostajemy 53,8% 
ostatniej pensji (ok. 2,2 tys.zł). W 2045 będzie 32%, 
w 2060 - 24, 9%, a 2080 - 23, 1%. To będzie ok.1 
tys. zł na mc (na dzisiejsze pieniądze)”.

Bartosz Marczuk,  
w latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie jest wicepreze-
sem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i odpowiada m.in. 

za nadzór nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
Źródło: Twitter

100 – tyle ton złota przeniósł Narodowy Bank 
Polski z Anglii do skarbców w Polsce. 
Wartość kruszcu to 18,3 mld zł. Operacja 

przetransportowania złota do Polski odbyła się drogą lotniczą. 
Łącznie wykonano osiem transportów, w każdym transporcie 
przewożąc po tysiąc sztab. Obecnie wielkość zasobów złota NBP 
wynosi 228,6 ton. Prawie 129 ton wciąż pozostaje w Londynie 
w Banku Anglii. Jest utrzymywane na tzw. allocated account.
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Dzieje się. Sąd Najwyższy uchylił wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ws. 
kredytu denominowanego do franka 

szwajcarskiego, uznając, że zobowiązanie 
można „odfrankowić”. To przełomowa decyzja 
i pierwsze upublicznione uzasadnienie wyroku 
Sądu Najwyższego w sprawie franków po 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
wyroku napisał m.in., że w umowie kredytowej 
„poza jednorazowym wskazaniem w niej 
franków szwajcarskich mających być walutą 
kredytu, więcej się o nich nie wspomina”. 
Konkluduję, iż umowa była wobec tego umową 
złotową „z zamieszczoną w niej klauzulą 
waloryzacyjną”. 

(red.)

Korytarz życia i jazda na suwak od dzisiaj 
są obowiązkowe. Pierwszy z tych 
obowiązków dotyczy poruszających 

się drogami o przynajmniej dwóch pasach 
w jednym kierunku. W sytuacji, gdy powstanie 
tam korek, kierowcy będą zobowiązani do 
utworzenia korytarza dla pojazdów służb 
ratunkowych. Aby uniknąć sytuacji, w których 
nikt nie wie, gdzie ma zjechać, ministerstwo 
przygotowało jasne instrukcje.
Zasada jest prosta: kierowcy, którzy jadą 
lewym pasem będą musieli zjechać na lewo, 
a pozostali na prawo. Jako „ściągawkę” można 
zastosować tu regułę prawej dłoni. Kciuk 
reprezentuje w niej pojazdy na lewym pasie, 
a pozostałe palce na innych pasach. Przerwa 
pomiędzy kciukiem a palcami to prawidłowo 
utworzony korytarz życia.
Taki gest będzie szczególnie ważny na 
drogach wielopasmowych, gdzie najłatwiej 
o pomyłkę przy tworzeniu korytarza życia. 
Więcej trudności z interpretacją przyniosą 

zapewne przepisy o jeździe na suwak. 
Zgodnie z nimi kierowca, którego pas się nie 
kończy, ma obowiązek wpuścić jeden pojazd 
z kończącego się pasa. Jeśli zanikają dwa pasy, 
kierowca jadący tym kontynuowanym ma 
obowiązek przepuścić dwa pojazdy.
Co ważne, jazda na suwak jest obowiązkowa 
„(…) w warunkach znacznego zmniejszenia 
prędkości (…)”. W praktyce może to dla 
każdego oznaczać coś innego. Sytuacja korka 
jest oczywista, ale już zmniejszenie prędkości 
na remontowanej autostradzie z dozwolonych 
140 km/h do, powiedzmy, 80 km/h dla części 
zmotoryzowanych może oznaczać znaczne 
zmniejszenie prędkości, a dla innych jeszcze nie.
Wątpliwości budzą też kary za niestosowanie 
się do nowych przepisów. Wraz z regulacjami 
nie ustalono w taryfikatorze kwot kar za 
łamanie przepisów. Wiele będzie więc zależało 
od woli policjanta. 

Źródło: www.gov.pl
(oprac. red.)

WIEDZA NIEZBĘDNA

„Sformułowanie umo-
wy w taki sposób, 
że (...) bank umie-
ścił kwotę kredytu 
w CHF, wobec całej 
pozostałej treści umo-
wy i jej załączników 
jest tylko niezasłu-
gującym na ochronę 
kamuflażem rzeczy-
wistych intencji tego 
banku”. 

Z uzasadnienia  
Sądu Najwyższego.
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KIELECKIE  TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO  
SPÓŁKA  Z O.O. 

PLANOWANA INWESTYCJA MIESZKANIOWA PRZY UL. J.B. PUSCHA W KIELCACH 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWIE FORMY FINANSOWANIA I NAJMU:
1) Mieszkania z dojściem do własności:      
 wpłata własna 50% wartości mieszkania,  
 kredyt na budowę zaciągany przez KTBS Sp. z o.o., 
 oprocentowanie kredytu około 3,85 % (zmienne), 
 indywidualne wykończenie mieszkań przez lokatora,  
 możliwość wykupu mieszkania i stanowiska  
    postojowego po 5 latach od zawarcia umowy najmu. 

2) Mieszkania bez dojścia do własności:  
 wpłata własna 30% wartości mieszkania,  
 kredyt na budowę zaciągany przez KTBS Sp. z o.o.,  
 oprocentowanie kredytu tylko 1,75 % (zmienne),   
 mieszkanie wykończone „pod klucz”,  
 mieszkanie tylko na wynajem. 

Parametry techniczne inwestycji:  
 liczba kondygnacji: 5 nadziemnych i 1 podziemna,  
 łączna ilość mieszkań: 191,  
 powierzchnia użytkowa mieszkań: od 32 m2 do 94 m2,  
 mieszkania jedno, dwu oraz wielopokojowe wraz komórkami lokatorskimi przynależnymi do każdego mieszkania,  
 wszystkie mieszkania z balkonami lub tarasami zielonymi, 
 nowoczesne windy, monitoring, wózkownie, 
 174 miejsca postojowe w garażach podziemnych, 
 przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna na dziedzińcu: plac zabaw, siłownia plenerowa i punkt widokowy,  
 znakomita lokalizacja na osiedlu Ślichowice, z rozbudowaną infrastrukturą miejską: przedszkola, żłobki, szkoły, poczta, sklepy, 

galeria handlowa. 
Propozycja dla osób o średnich dochodach oraz osób, które skorzystają  

z pomocy finansowej bliskich 
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ ARANŻACJI LOKALU, A TAKŻE PRZYSTOSOWANIA MIESZKANIA  

DO POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Zapraszamy do składania wniosków 
Szczegółowe informacje: 

 na stronie internetowej KTBS Sp. z o.o.: www.ktbs.kielce.eu 
 telefonicznie: pod nr 41/ 343 06 11;  41/ 368 11 93, wew. 101  
 osobiście: w siedzibie KTBS Sp. z o.o., ul. J.B. Puscha 36/1, Kielce 
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ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII kadencji, 
wybrany ponownie w niedawnych wyborach. 

Pokoje na godziny, podejrzane 
oświadczenia majątkowe, mafie VAT-
owskie w ministerstwie finansów, 

CBA… To mogłaby być fabuła kolejnego filmu 
kryminalnego. Niestety to rzeczywistość, 
którą zgotował nam sam Jarosław Kaczyński, 
mianując Mariana Banasia na prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli.
Centralne Biuro Antykorupcyjne 
poinformowało, że po analizie oświadczeń 
majątkowych Banasia skierowało 
zawiadomienie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przez niego przestępstwa. 
Przygotowało raport. Jest on zastrzeżony, 
ale „mówi się”, że dokument przygotowany 
przez służby stawia w bardzo negatywnym 

świetle obecnego szefa NIK. Chodzić ma nie 
tylko o poważne nieprawidłowości związane 
z posiadanym przez szefa NIK i jego żonę 
majątkiem. W raporcie miały się znaleźć 
także poważne wątpliwości dotyczące 
funkcjonowania Krajowej Administracji 
Skarbowej, której Banaś był szefem i twórcą.
Prezes NIK jest obecnie dla PiS-u 
ogromnym wizerunkowym problemem. 
Premier Morawiecki i prezes PiS Kaczyński 
oświadczyli, że w związku z aferą oczekują, że 
ustąpi on ze stanowiska. Banaś na razie nic 
sobie z tego nie robi.
Premier zapowiedział także, że jeśli Banaś nie 
złoży dymisji, to PiS przejdzie do realizacji planu 
B, czyli zmiany konstytucji tak, by to Sejm mógł 

odwołać prezesa NIK – to kolejna kpina i brak 
szacunku, jaki pokazuje PiS do konstytucji. 
Nie można zmieniać konstytucji, żeby zwolnić 
niechcianego urzędnika państwowego!
Dziś w świetle prawa Sejm może odwołać 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli bezwzględną 
większością głosów tylko w kilku sytuacjach. 
W przypadku Mariana Banasia żaden 
z warunków nie został spełniony.
Dymisja prezesa NIK to jedno, ale, co gorsza, 
na przykładzie „BanaśGATE” doskonale 
widzimy, jak dalece dysfunkcjonalne jest 
państwo Jarosława Kaczyńskiego.
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że 
Marian Banaś pełnił najwyższe urzędy 
w Polsce dlatego, że pozwolił mu na to Mariusz 
Kamiński. To podległe mu służby pozwoliły 
Banasiowi, który miał kontakty ze światem 
przestępczym, pełnić te zaszczytne funkcje.
To wszystko doprowadza do pytania, na 
które niestety nie ma dobrej odpowiedzi. 
Czy Mariusz Kamiński nie był w stanie 
odpowiednio prześwietlić Mariana Banasia, 
zanim ten został prezesem NIK? Czy 
może doskonale zdawał sobie sprawę 
z kontrowersji, jakie go otaczają i nic z tym nie 
zrobił? Ilu takich „Banasiów” piastuje wysokie 
stanowiska z nadania PiS? •

BanaśGATE

Puste obietnice
PIOTR WAWRZYK
Urodził się w 1967 r. w Kielcach. Absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP. Wiceminister spraw zagranicznych.

Niewątpliwie najważniejszym 
wydarzeniem ostatnich dni w Kielcach 
było posiedzenie Rady Miasta w dniu 

28 listopada.  Na tym posiedzeniu zostały 
bowiem przedstawione, przygotowane 
przez ekipę prezydenta Wenty, propozycje 
zmian szeregu opłat i podatków lokalnych. 
Począwszy od opłat śmieciowych, przez bilety 
komunikacji miejskiej, czy za parkowanie, ale 
też podatku od nieruchomości, aż po opłaty 
za żłobki. Tak daleko idące podwyżki, aby były 
do zaakceptowania przez radnych, powinny 
być dokładnie wyliczone i dobrze uzasadnione. 
Tylko wtedy jest szansa, że zostaną ze 
zrozumieniem przyjęte przez mieszkańców 
Kielc. Niestety przedstawione projekty 
były fatalnie przygotowane. Występujący 
w imieniu prezydenta Wenty przedstawiciele 
Urzędu Miasta, czy wiceprezydenci, swoimi 
ogólnikowymi odpowiedziami tylko pogłębiali 
wątpliwości. Nie potrafili przedstawić 
precyzyjnych wyliczeń, dlaczego dana podwyżka 
ma być  w takiej  a nie innej wysokości. 
Nie potrafili przedstawić planu działań 
osłonowych dla mieszkańców, które pozwoliłyby 
zrekompensować ich wysokość, tym dla 
których byłyby największym obciążeniem.  
Zaproponowane podwyżki finalnie prowadziłyby 
ponadto do pogorszenia sytuacji finansowej 

PROSTO Z WIEJSKIEJ

miasta. Przykładowo, równoczesne podniesienie 
cen biletów komunikacji i opłat za parkowanie 
będzie zniechęcać mieszkańców do przyjazdu 
do centrum. To zaś jeszcze bardziej pogorszy 
sytuację finansową (i tak już fatalną) 
przedsiębiorców prowadzących tu właśnie 
swoją działalność. Jeżeli jeszcze mieliby 
mieć podwyżkę podatku od nieruchomości 
(co również proponował prezydent Wenta), 
z pewnością czekałaby nas fala bankructw, 
co musiałoby się przełożyć nie tylko na 
mniejsze wpływu z tego podatku, ale też brak 
dochodów z wynajmu pomieszczeń oraz niższy 
wpływ z PIT. Ulica Sienkiewicza – główna ulica 
miasta, oraz jej okolice, zamierają. Przyjęcie 
propozycji prezydenta Wenty tylko nasiliłoby 
i przyspieszyłoby ten proces. W związku z tym, 

to odrzucenie propozycji prezydenta, było 
działaniem w interesie mieszkańców. 
Prezydent, powinien przedstawić cały pakiet 
działań na rzecz rozwoju miasta, a nie tylko 
podwyżki. Inaczej problemy będą się tylko pogłębiać. 
Niestety zwołana przez prezydenta konferencja 
prasowa świadczy o braku refleksji co do przyczyn 
porażki. Zaś atakowanie parlamentarzysty za to, 
że wykonuje swoje obowiązki zgodnie z prawem 
potwierdza, że prezydent po prostu się pogubił 
w tym co robi i mówi. Pan prezydent w swoim 
programie wyborczym proponował obniżenie 
stawek podatków a nie podwyżkę.
 Kielce miały być wśród miast o najniższych 
stawkach podatkowych. Okazuje się, że to były 
niestety puste obietnice. Źle to rokuje dla Miasta 
i jego mieszkańców. •
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okiem radnej

Spotykam się czasem z opinią, że taka opłata 
jest niesprawiedliwa. Przecież wszyscy 
płacimy podatki, więc dlaczego miasto 

nakłada dodatkową opłatę za korzystania z dobra 
wspólnego? Nieodosobnione są też głosy, że 
strefa płatnego parkowania wpływa negatywnie 
na atrakcyjność śródmieścia i utrudnia 
prowadzenie tam biznesu. Sprawa jest jednak 
bardziej złożona.
Centra miast to nie jest zwykła przestrzeń. To 
miejsca, w które inwestuje się więcej i z większą 
dbałością. Najczęściej takie przestrzenie są 
także pod opieką konserwatora zabytków. 
Śródmieścia to miejsce, gdzie mieszkańcy 
i turyści mają otrzymać coś wyjątkowego. 
Ładne otoczenie, ciekawą ofertę kulturalną, 

rozrywkową, gastronomiczną i handlową. 
Żeby to było możliwe, na takie funkcje trzeba 
wygospodarować miejsce i stworzyć ku temu 
warunki. Wiąże się to także z koniecznością 
zmniejszenia liczby samochodów i ograniczeniem 
swobody ich poruszania się. Po prostu, trzeba 
zdecydować, jaka funkcja ma mieć priorytet.
W Kielcach, w strefie płatnej jest około 1100 
miejsc parkingowych. Mało, zdecydowanie 
mniej, niż chętnych do zaparkowania. Dlatego, 
od wielu lat, za taki przywilej trzeba zapłacić. 
Miasto, przyjmując strategię uspokojenia ruchu 
w centrum i odzyskania przestrzeni dla ludzi, nie 
może pozwolić, żeby powstawało coraz więcej 
i więcej miejsc parkingowych. Trudno sobie 
wyobrazić, żeby na ulicy Sienkiewicza, na pl. 

okiem radnegoR ada Miasta głosami opozycji 
antyprezydenckiej odrzuciła 
ważne uchwały finansowe. Wbrew 

pozorom nie wszystkie wiązały się stricte 
z podwyżkami, a bardziej z funkcją regulacyjną 
np. w zarządzaniu strefą parkowania. 
Natomiast do wprowadzenia podwyżek 
samorządy w całej Polsce zmuszane są na 
skutek rosnących cen i obciążeń rządowych. 
W Kielcach ma na nie wpływ także kondycja 
miejskich finansów pozostawiona w „spadku” 
po poprzedniej ekipie.
Odrzucenie niektórych uchwał wkrótce odbije 
się tragicznie na jakości funkcjonowania 
miasta i życiu kielczan. W ostatnich kilkunastu 
miesiącach ceny poszły w górę, a wraz z nimi 
koszty utrzymania i życia. Samorządy nie 
są samotną wyspą, której ten problem nie 
dotyczy. Złudną jest teza, że bez podwyższenia 
niektórych opłat można utrzymać jakość 
funkcjonowania miasta choćby na 
dotychczasowym poziomie. Niewystarczające 
ku temu są nawet oszczędności, których 
„ratusz” dokonał na niebagatelną kwotę 
ok. 20 mln zł. Niestety efekt będzie taki, 
że wkrótce możemy poczuć brak pieniędzy 
na bieżące wydatki – pensje dla pracowników 
administracji oświaty, utrzymanie czystości, 
materiały dla szkół czy opiekę społeczną. 

Wtedy larum podniosą ci sami radni, którzy 
zagłosowali przeciw niektórym uchwałom 
finansowym i będą udawać, że nie wiedzą co 
leży u podstaw kłopotów, które sami wywołali. 
Wraz z zablokowaniem części zmian 
finansowych „wylano dziecko razem z kąpielą”. 
Miał wzrosnąć podatek od nieruchomości 
np. o 7 zł rocznie od 60 m2 mieszkania, ale za 
to aż o setki tysięcy złotych mogły zwiększyć 
się wpływy dla miasta z galerii handlowych. 
Miały wzrosnąć ceny jednorazowych biletów 
autobusowych, ale tańsze byłyby przejazdy 
semestralne dla dzieci i młodzieży oraz 
karnety okresowe. W przypadku parkowania, 
faktycznie o 1 zł zwiększyłaby się opłata 
godzinna, ale na pół godziny stawalibyśmy 

za jedyne 50 gr, co zwiększyłoby rotacyjny 
ruch w centrum. Wszystko to przepadło 
na skutek dążeń do zbijania kapitału 
politycznego. 
Jest też drugie dno tych głosowań. 
W mojej ocenie blokada uchwał wynika nie 
tyle z niezrozumienia sytuacji ekonomicznej, 
czy regulacyjnej roli opłat lokalnych, 
ale z populizmu i chęci doprowadzenia 
do destabilizacji finansowej. Przynajmniej 
dla pisowskiej części Rady Miasta „im gorzej 
tym lepiej”.  Żeby dopilnować w tym swoich 
radnych, na sesję z „Nowogrodzkiej” 
przybywają posłowie, senator, a ostatnio 
nawet minister. Kielce stały się polem bitwy, 
w której rozsądek zamieciono pod dywan. •

Kielce polem bitwy

Artystów czy Rynku parkowały auta. Przecież 
nie po to wybieramy się na niedzielny spacer 
do centrum, żeby chodzić slalomem między 
samochodami. Wręcz przeciwnie, chcemy 
spędzić czas w estetycznej przestrzeni, zjeść 
obiad w dobrej restauracji, najlepiej z ładnym 
widokiem na zabytki i zrewitalizowane obiekty. 
Chcemy, żeby w centrum odbywały się koncerty, 
pikniki, czy plenerowe wydarzenia. Chcemy 
spacerować wśród zieleni, odpoczywać na 
skwerach i w parkach. Żeby to wszystko 
osiągnąć, powinniśmy być gotowi na odrobinę 
poświęcenia.
Najlepiej, jeśli tym poświęceniem będzie 
skorzystanie z innych środków transportu, 
niż samochód. Jeśli do centrum dojedziemy 
autobusem, rowerem, skuterem lub hulajnogą. 
Jednak, jeśli chcemy skorzystać z własnego 
samochodu, to za możliwość pozostawienia go 
w centrum po prostu musimy zapłacić. Ta opłata 
powinna być tak skonstruowana, żeby czas 
parkowania ograniczyć do niezbędnego minimum 
i zniechęcać kierowców do pozostawiania aut 
w centrum na cały dzień. Temu miała m.in. służyć 
zaproponowana przez władze miasta podwyżka 
cen w strefie płatnego parkowania. To przykre, że 
część radnych nie była w stanie, lub nie chciała 
zrozumieć tych mechanizmów. •

AgATA WOjDA 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Kielecka radna, przewodnicząca klubu Koalicja Obywatelska,  
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

MARCIn ChłODnICKI
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Kielecki radny, inicjator projektu „In Vitro dla Kielc”, szef 
stowarzyszenia rowerowego, współautor wielu akcji i inicjatyw społecznych, przewodniczący 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kielcach.

W centrum trzeba płacić
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Patrząc z boku

zdaniem senatora

Witold Sokała 
zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, przewodniczący 
Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. 

Świat
Sojusz Północnoatlantycki skończył w tym 
roku 70 lat. Finał wielomiesięcznego ju-

bla odbył się z pompą przy okazji niedawnego 
szczytu w Londynie; znów były mowy, toasty 
i  życzenia dla staruszka, by dociągnął przynaj-
mniej setki. Cykl życia NATO z grubsza odpowia-
da ludzkiemu: najpierw radosne dzieciństwo, 
potem pełen sukcesów wiek dojrzały, gdy Pakt 
rzeczywiście stanowił fundament strategicznej 
wspólnoty Zachodu, aż wreszcie starość, podczas 
której dziadek (albo babcia, żeby feministki nie 
miały mi za złe) stara się jak może, pracuje nad 
sobą i dostosowuje do nowych czasów, nawet 
uczy się w te wszystkie internety i cyberprze-
strzenie, w terroryzmy i „gwiezdne wojny”, ale 
jednak w paru sprawach nie nadąża. Głównie 

w chińskiej, a także bliskowschodniej, arktycznej 
i rosyjskiej. W każdym z tych obszarów różnice 
interesów kluczowych członków NATO są po pro-
stu zbyt duże, i żadne dyplomatyczne zaklęcia 
tego nie zmienią.
Estonia ujawniła ostatnio (może niechcący, 
a może wręcz przeciwnie) prace nad „planem B”, 
wspólne z krajami skandynawskimi, ale z Wiel-
ką Brytanią i USA w tle. Czas, by także nad Wisłą 
wyciągać wnioski.

Polska 
Wyciągniemy, a jakże – w kampanii pre-
zydenckiej, która tuż-tuż. Z pierwszych 

przecieków wynika, że urzędujący prezydent za-
mierza zapewnić sobie reelekcję m.in. obietnicą 
zrujnowania do reszty systemu emerytalnego 

(na szczęście potem, już po wyborach, rząd i tak 
wrzuci do kosza mrzonkę pt. „emerytury stażo-
we”). Tymczasem partie opozycji centrowej chyba 
jednak dołożą starań, by Grzegorz Schetyna nie 
miał na swym poletku konkurencji i mógł dalej 
spać spokojnie na kasie z dotacji i subwencji, zaś 
lewicowej – by nie wylansować kogoś, na kogo 
przypadkiem mógłby zagłosować także wybor-
ca centrowy i kto miałby szansę wygrać wybory. 
Nie wygra ich także dowolny kandydat Konfede-
racji, bo jaki by nie był piękny i mądry, to i tak 
JKM na ostatniej prostej palnie coś, co go utopi.
Nadzieją niektórych pozostanie w tej sytuacji 
skądinąd sympatyczny katolicki dziennikarz 
z telewizora, a może nawet sama Magda Gessler. 
No, ta przynajmniej nie dałaby się Trumpowi 
ustawić w skłonie przy narożniku biurka. A ja-
kieś tam strategie, Chiny, wojny, Kosmos i  5G… 
przeca nasza chata z kraja. Zaś globalizacja 
to wymysł jajogłowych masonów.

kielce
Z prezydenturą Kielc też zapowiada się 
zabawnie. Zostawię innym komentowa-

nie szczegółów, napiszę tylko, że mam już spory 
zapas piwa, czipsów i czekam na komisarza rzą-
dowego.
Nooo, chyba, że ktoś tu jednak otrzeźwieje 
w porę.
A takie ładne miasto… Naprawdę go szkoda. •

Otrzeźwieć w porę

krzySztof Marek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS,  
wcześniej wieloletni samorządowiec, radny miejski i wojewódzki, Przewodniczący Rady Miasta Kielce.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Zamiast pisać o przygotowaniach do Świąt 
Bożego Narodzenia czuję, że muszę adwen-
towym głosem wołającego na pustyni upo-

mnieć się o prawdę historyczną naszej Ojczyzny. 
Jeden z posłów lewicy, wicemarszałek sejmu RP po-
uczył niedawno telewidzów, że to Armia Radziecka 
wyzwoliła Polskę z okupacji niemieckiej. Jak zatem 
mamy wymagać od tych co nas szkalują za grani-
cą, że były polskie obozy koncentracyjne albo, że 
Holokaust to pomysł Polaków skoro tu w kraju są 
propagowane takie kłamstwa. Prawda o tym „wy-
zwoleniu” jest taka: w sierpniu 1939 Niemcy i Rosja 
Radziecka na papierze (pakt Ribbentrop – Mołotow) 
dokonali IV rozbioru Polski, na mocy którego 1 wrze-
śnia 1939 Niemcy zaatakowali nasz kraj i rozpoczęli 
trwającą 6 lat fizyczną eksterminacje naszego naro-
du a 17 września ze wschodu zrobili to Sowieci mor-
dując i wywożąc na nieludzką ziemię setki tysięcy 
naszych rodaków. Potem w 1940 była Zbrodnia Ka-
tyńska na 22 tys. naszych oficerów. Potem Sowieci 
w marszu „wyzwolicieli” instalowali na naszych zie-
miach nową władzę terrorem i kolbami karabinów 
NKWD i Smiersza. W 1944 cynicznie przyglądali sie 
jak krwawi powstańcza Warszawa, jak ginie w niej 
160 tys. Polaków. Sami nam nie pomogli i tej pomocy 
zabronili aliantom. Armia Radziecka (na rozkaz Sta-
lina nieliczącego się ze stratami własnymi) po tym 

Wolność ze wschodu?

jak zajęła nasze ziemie przy okazji szerząc gwałt 
i grabiąc co się da pognała co sił na zachód by mieć 
po wojnie największą strefę wpływów i wywieźć 
z III Rzeszy jak najwięcej łupów. Wyzwoliciele pozo-
stali z nami aż do 1993 roku. Dopiero wtedy 70 tys. 
ich żołnierzy opuściło definitywnie nasze ziemie. 
Kluczowe jednak w tym wyzwoleniu były pierwsze 
lata po wojnie. Sowieci i kolaborujący z nimi Polacy 
sfałszowali referendum w 1946 i wybory parlamen-
tarne w 1947 roku. Wymordowali albo torturowali 
i  pozamykali w więzieniach naszych bohaterów 
i pozostałą przy życiu elitę narodową i staliśmy się 
PRL-em czyli satelitą ZSRR. Chwalić Boga, żeśmy się 
jedną z Republik Kraju Rad nie stali. Krwawo przez 

dziesięciolecia były tłumione wszystkie bunty spo 
łeczne i dopiero wielki zryw Solidarności z 1980 do 
prowadził do rzeczywistego wyzwolenia narodów 
Europy Wschodniej, choć wciąż czkawką nam się 
odbija, żeśmy nie poszli wtedy, wzorem innych kra 
jów postkomunistycznych, drogą dogłębnej lustracji 
i dekomunizacji, tylko wymyśliliśmy sobie nieszczę 
sną grubą kreskę. Taka to była wolność ze wschodu. 
A teraz jednak trochę Adwentowo. Zadbajmy o Świę-
ta Bożego Narodzenia. Niech nam przyniosą dużo 
dobra w wymiarze duchowym i radości ze wspólnej 
troski o podtrzymywanie tradycji i z kultywowania 
zwyczajów świątecznych. Szczerze tego Wszystkim 
Państwu życzę. •
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MARIOLA BOCZAR
stylista, coach i konsultant kariery, certyfikowany trener biznesu, absolwentka Akademii Mistrzów Treningu prowadzonej przez Grupę Mentor oraz Kreowania wizerunku 
w krakowskiej szkole „Artystyczna alternatywa”. Wspiera swoich klientów w obszarach kariery i wizerunku. Przygotowuje stylizacje do programów TVN, prowadzi szkolenia 
z kreowania wizerunku, towarzyszy w poszukiwaniu własnego stylu i oswajaniu funkcjonujących w biznesie zasad dress code.

co widzimy?

Chcemy spotykać się z ludźmi, 
którzy wywierają na nas 
pozytywne wrażenie. Budzenie 

pozytywnych odczuć ma określony 
wpływ na popularność. Pozwala 
też przewidzieć czego możemy po 
danej osobie lub środowisku się 
spodziewać (jeżeli wygląd jest spójny 
z wyznawanymi zasadami). Dla 
przykładu od środowisk teatralno 
– estradowych oczekujemy w stroju 
oryginalności, która jest cechą 
ich twórczości, a od bankowców 
zamożności, bo wzbudza zaufanie 
ludzi, którzy powierzają im swoje 
pieniądze. 
W ostatnim czasie do osób publicznych 
związanych z miastem dołączył 
Mirosław Smyła - nowy trener 
Korony Kielce. Dotychczasową pracą 
przekonał decydentów o wyborze 
na to stanowisko. Nowy trener 
rozpoczynający swoja karierę 
w charakterze szkoleniowca ekstraklasy 
ma świadomość, że to spełnienie 
marzeń i zobowiązanie jednocześnie. 
Przypatrzmy się jak ewoluował styl 
Mirosława Smyły od momentu, kiedy 
rozpoczynał pracę w charakterze 
trenera grup młodzieżowych, aż po 
pozycję w ekstraklasie.

Początki zdominował strój sportowy – codzienny dress code w tym zawodzie. Zbudował wizerunek 
energicznego i zaangażowanego, potwierdzającego swoją przynależność do zespołu strojem 
w barwach drużyny. 

Pamiętajmy jednak, że szkoleniowiec nie tylko trenuje, ale również reprezentuje. W tym drugim 
przypadku łatwiej prześledzić jaką drogę przeszedł nowy trener Korony Kielce. Brązowa marynarka 
ze sztruksu z początków kariery nadaje jak najbardziej pół – formalny charakter stylizacji, niestety ani 
materiał ani kolor nie są najlepszym wyborem. Sztruks bardzo szybko się deformuje a brązowy kolor 
choć buduje przystępność, to jednocześnie postarza i wysyła komunikat przewidywalności i nudy, 
a z nim chyba nikt nie chciałby być kojarzony. 
Na szczęście styl trenera ewoluował w pozytywną stronę. Smart casualowe zestawy nabrały 
zdecydowanie szyku i wyrazistości. Styl Mirosława Smyły charakteryzują dopasowane marynarki, 
niebieskie koszule i spodnie typu chinosy. Odpowiednio wytaliowana marynarka podkreśla atuty 
wysportowanej sylwetki (brązowa została zastąpiona ciemnostalowym kolorem – bardziej adekwatnym 
do zajmowanej pozycji). 
Alternatywą dla marynarki na chłodne dni jest pikowana kurtka w ciemnym, stonowanym kolorze 
zestawiona rzecz jasna z niebieską koszulą. Całość jest spójna – buduje autorytet 
i zaufanie. Przyprószone siwizną włosy dodają charakteru męskiej urodzie 
a jednocześnie zwracają uwagę na doświadczenie. Doświadczenie w tych 
okolicznościach daje nadzieje na decyzje, które pozwolą uzyskać drużynie 
wysoką pozycje w ekstraklasie, a trenerowi kontrakt na kolejne lata.

Kontynuujemy

cykl, w którym

oceniamy wizerunki osób

pełniących w naszym mieście,

bądź regionie ważne funkcje.

Tym razem nowy człowiek 

w Kielcach – trener piłkarzy 

Korony Kielce,  

Mirosław Smyła.
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TeksT: Krzysztof Sowiński

Chcemy stworzyć największy ośrodek 
gimnastyki rekreacyjnej w Polsce, 
a może nawet w Europie – mówią ini-

cjatorzy ruchu znanego pod nazwą gimnasty-
cy.pl, powstałego w Kielcach.
Już teraz na zawody, które organizują „nad 
Silnicą” przyjeżdża zawrotna liczba 350 dzieci 
z całej Polski. A na zajęcia, które prowadzą jest 
tworzona lista rezerwowa.
 Jak do tego doszło? – Zawsze fascynowałem 
się gimnastyką. Uważałem ten sport za naj-
szlachetniejszy, najlepiej budujący sprawność. 
Jednak takiego ośrodka w Kielcach nigdy nie 
było. Więc jak wielu innych będąc młodym 
zwróciłem się w kierunku sportów walki. Do-
znałem kontuzji kolana. Miałem trzy operacje. 
Od rehabilitacji przeszedłem wówczas płynnie 
do kalisteniki, czyli treningu z masą swojego 
ciała – opowiada Jacek Osman, ojciec dwóch 
córek, pomysłodawca centrum gimnastyki 
w Kielcach. Szukał opartej o profesjonalną 
metodologię i zwrócił się do gałęzi olimpij-
skiej. Przez wiele lat szkolił się u wybitnych 
trenerów i zawodników. W końcu zdobył 
uprawnienia do prowadzenia zajęć.
Od początku współtworzy ruch z Bartłomie-
jem Kazimierskim, ostatnio także z Radosła-
wem Kardasem – byłymi zawodnikami gim-
nastyki wyczynowej, a dziś trenerami II klasy, 
po AWF-ach. Pierwszy pochodzi z Katowic, 
drugi z Opola, ale swoją przyszłość wiążą z… 
Kielcami. Jest także kilka dobrze zapowiadają-
cych się instruktorek. Razem prowadzą także 
seminaria dla osób interesujących się szerzej 
gimnastyką tak w Kielcach, jak i innych mia-
stach Polski.
Odkładają każdy wypracowany grosz. Bowiem 
aby uprawiać gimnastykę potrzebna jest 
kosztowna baza sprzętowa i ogromna sala. 
Od ponad dwóch lat wynajmują halę, a także 
z myślą o najmłodszych, drugie mniejsze 
pomieszczenie.
Dobrych kilka miesięcy temu namówili mnie, 
żebym także poczuł gimnastykę na własnej 
„skórze”, a tak naprawdę, jak się okazuje 
– w… umyśle. Uważałem to za absurd. Po-
myślałem – że owszem mam doświadczenia 

„Prostują” dzieci i…  
dorosłych 

Krzysztof sowińsKi
Krzysztof Sowiński, (ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych  
w zakresie literaturoznawstwa. 

w rekreacji sportowej, ale ta propozycja nie 
jest dla mnie. Bo po pierwsze – mam kontu-
zje, po drugie – jestem zbyt stary. (Zajęcia są 
podzielone na grupy wiekowe – najmłodsi 
uczestnicy to dzieci miedzy pierwszym 
a trzecim rokiem życia, najstarszym w grupie 
adresowanej dla dorosłych jestem ja – 58 
latek). Z szerokiego wachlarza jaki oferuje 
gimnastyka wybrałem „siłowe” przyrządy 
– drążek i kółka. Łudziłem się, że zdobyta 
kiedyś z użyciem sztangi krzepa „przełoży 
się” na nową dyscyplinę. Nie przekłada się 
tak łatwo. Brakuje mi dużo, m.in. koordy-
nacji ruchowej. Jednak po wielu tygodniach 
pracy pod kierunkiem Bartka nazywanego 
Mrówkiem, w końcu nieco mniej się… garbię 
i… zacząłem robić tzw. muscle up (czyli 
wspieranie ciągiem – „drzwi” do świata bar-
dziej zawansowanych ćwiczeń). A kilka dni 
temu dołożyłem do tego tzw. wymyk i robię 
najprostszy układ na drążku. Kiedy zrobiłem 
pierwszego muscle upa na kółkach siedmio-
latkowie zaczęli mi bić brawo, poczułem się 
medalistą! Oczywiście ci chłopcy już wkrótce 

opanują te umiejętności pięć razy szybciej 
niż ja, zrobią układy o jakich większość z nas 
nawet nie marzy. Ćwicząc obok nich i dziew-
czynek widzę, jak w parę miesięcy pod okiem 
trenerów – z pokurczonych, często z nadwagą 
dzieci – stają się osobami prostymi i giętkimi 
jak przysłowiowa struna. Uczą się także die-
tetyki. Na lepsze zmienia się, pod wpływem 
trenerskiej konstruktywnej krytyki, ich psy-
chika. – Stają się częścią drużyny. My bowiem 
propagujemy gimnastykę rekreacyjną. Nie 
ma u nas „ciśnienia” na sport profesjonalny – 
dodaje Mrówek.
– Plany? Wynająć większą halę? Czy chcemy 
coś od kogoś? Żeby nam nikt nie przeszka-
dzał? – dodaje Jacek.
Nie tylko nic od nikogo nie oczekują, ale 
także sami dają – np. sponsorują 11-letnie-
go Tomasza Le Khaca, polskiego zawodnika 
pochodzenia wietnamskiego, który już teraz 
w swojej grupie wiekowej zdobywa laury na 
międzynarodowych zawodach.
PS. Szczegółowe informacje na fb pod hasłem 
gimnastycy.pl •
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Krzysztof sowińsKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę 
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów: 
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym 
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

Jak się to robi zagranicą, ukazał Stephen 
Legari, w swoim wystąpieniu zatytuło-
wanym „Od arteterapii do muzeotera-

pii: ewolucja zagadnień w Muzeum Sztuk 
Pięknych w Montrealu”. Zakreślił wzorzec, 
z którego niektórych elementów warto 
korzystać. Spointujmy – w kanadyjskim wy-
daniu zajęcia z muzeoterapii są adresowane 
do wszystkich tych, których postmodernizm 
określa mianem „wykluczonych”.
Była mowa także o polskich doświadcze-
niach. Grzegorz Grabowski, psychoterapeuta 
opowiadał m.in. o przypadkach pacjentów, 
którzy „otworzyli się” dopiero wobec kon-
taktu z dziełem sztuki. Nie będę jednak pisał 
sprawozdania z drugiej edycji tych dociekań, 
zainicjowanych w ubiegłym roku przez 
dyrektora Muzeum Narodowego w Kiel-
cach, organizatora spotkania – prof. dr hab. 
Roberta Kotowskiego. Można bowiem takie 
informacje znaleźć na stronie internetowej 
placówki.
Zajmę się osobistymi doświadczeniami. Ale 
takimi, których nie poruszali zaproszeni go-
ście. Mieszkając w Londynie miałem okazję 
głębiej przyjrzeć się relacjom jakie zachodzą 
między „świeżymi” na „wyspach” emigranta-
mi, głównie w z Polski i kilkoma londyńskimi 
muzeami, m.in. British Museum. 
Niewielki procent, co zrozumiałe ze względu 
na strukturę społeczną, emigrantów odwie-
dza muzea. Przyglądałem się motywacjom 
tych, którzy to robią. Kluczowa w tej sprawie 

Od chaosu poprzez logos  
do transcendencji

TeksT: Krzysztof Sowiński

wydaje się hipoteza, że kontakt z dziełem 
sztuki nadaje istotne sensy życiu wielu ludzi, 
które mogą także być udziałem emigrantów. 
Przypomnijmy, ci muszą podjąć trud ciężkiej 
pracy zarobkowej, a celem tych działań jest 
zwykłe fizyczne przetrwanie.
 Jednym ze źródeł chwilowego bezpieczeń-
stwa (odwołuję się do koncepcji „piramidy 
potrzeb” Abrahama Maslowa) dla emigran-
ta może być także strefa muzeum. Jednak 
według moich obserwacji, to bezpieczeństwo 
nie tyle dotyczy komfortu psychicznego 
widza (jak chcieliby widzieć to muzealnicy), 
ile fizycznego. Takie wynika ze względu na 
organizację muzeum, obecność ochrony, 
selekcję widzów, racjonalne rytuały zauwa-
żalne w tej przestrzeni, które także emigrant, 
jak każdy widz – może łatwo przyswoić.
Jak już zauważyliśmy, emigranci są na najniż-
szym szczeblu drabiny społecznej. Ma to swo-
je implikacje – na co dzień obcują z najbar-
dziej zaniedbanymi (pozbawionymi „piękna”) 
często kryminogennymi przestrzeniami.
Co oferuje im zatem np. takie British Mu-
seum? Po pierwsze – darmowe (!) wejście. 
Następnie klimatyzowane (chroniące „zimą” 
od dyskomfortu świata zewnętrznego), 
czyste, suche, rozległe piękne pomieszczenia. 
(Zapewne muzeum w tym zarysowanym 
aspekcie, konkuruje z centrami handlowymi, 
ale zamiast cywilizacyjnego zgiełku oferuje 
warunki do wyciszenia). I co ważne – gigan-
tyczna liczba zgromadzonych artefaktów 

w British Museum powoduje, że ta wizyta 
to nie chwilowe wydarzenie – można w nim 
spędzić wiele godzin, odwiedzać nawet przez 
wiele lat.
Zatem do konieczności pracy zarobkowej, 
poprzez wizyty w muzeum, dodawany jest 
(owoc własnego wyboru, dający poczucie 
sprawstwa), kontakt z jego zbiorami, z narra-
cjami które wyprodukowano na okoliczność 
wystaw. Słowem tzw. wartości duchowe.
Idąc dalej tropem Maslova – zyskujemy 
poczucie przynależności, szacunku i uznania. 
Jako stali goście zaczynamy być rozpozna-
walni przez pracowników muzeum, a przez 
innych stałych bywalców zaliczani do grona 
koneserów sztuki. Naszym udziałem stają 
się wartości poznawcze i estetyczne. Chociaż 
przez kilka godzin w tygodniu realizujemy 
być może wrodzoną potrzebę harmonii 
i piękna, np. kontemplując, a już nie prze-
biegając koło nich jak typowy „komercyjny” 
turysta, np. płótna Leonarda da Vinci. Także 
samorealizujemy się. Emigrant zyskuje 
poczucie, że jego pobyt w tym jednak obcym 
świecie, pełnym deklaracji o równości bez 
pokrycia, upokorzeń, dyskomfortu i stresu – 
ma jednak jakiś głębszy sens.
Widz-emigrant może także doświadczyć 
najwyższej potrzeby istoty ludzkiej (wg „póź-
nego” Maslova) – może w muzeum dotknąć 
niekiedy transcendencji.
PS. Konferencja odbyła się w Muzeum Narodo-
wym w Kielcach 26–27 listopada 2019.

Muzeum jako strefa bezpieczeństwa, to główny motyw  jaki przewijał się w trakcie 
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Kielcach pod hasłem  
„Muzeoterapia”. O swoich doświadczeniach i roli muzealnych artefaktów, które mogą 
być wykorzystane w psychoterapiach, przez dwa dni opowiadało jedenastu fachowców.
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Nie tak znowu dawno, wczoraj. Bagatela, najwyżej raptem pół wieku temu. Samo 
centrum Kielc i ulica, która nigdy nie rościła sobie pretensji do uznania za pryncypalną 
aleję, za najważniejszy trakt. Leśna…

TeksT: Ryszard Biskup

RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

Wytyczona kiedyś tam, tak na dobrą 
sprawę biegła znikąd do nigdzie. 
Łączyła tylko rynek z  rzuconą 

z pieca na łeb, przecinającą diagonalnie mia-
sto, najważniejszą w okolicy drogą. Pozornie 
mało istotna dla historii, ścieżka bez większe-
go znaczenia, bez charakteru. Przytulona na 
zapleczu, skręcona w połowie długości w kon-
wulsyjnym spazmie, urwana nagle przy ko-
lejnym skrzyżowaniu. Wcale niewykluczone, 
że te względy i  brak większego znaczenia 
w  komunikacyjnym krwiobiegu Kielc, spra-
wiły, że Leśna jest jedyną w  mieście ulicą, 
która od wytyczenia, na początku dziewięt-
nastego stulecia, po czasy nam współczesne 
w zasadzie nie zmieniała swojej nazwy. 
W zasadzie, bo nieodżałowana profesor Da-
nuta Kopertowska wystąpiła kiedyś z tezą, że 
kielczanie na ulicę w  centrum swojego mia-
sta mawiali czasem Leszno. Jednak (nie tyl-
ko zresztą dla mojego pokolenia) Leśna była 
zawsze i pozostała Leśną. Z dobrodziejstwem 
wcale nie tak mało znaczącego majestatu, bo 
ważnymi dla historii Kielc budynkami i  jak 
się zwykło przy takich okazjach pompatycz-
nie mówić, kultowymi obiektami. 
Flankowana skrzydłem magistratu po jed-
nej stronie i  długą czynszową kamienicą na 

wylocie z  głównego placu, zamknięta kilku-
piętrowymi usytuowanymi już przy końco-
wej gardzieli wielopiętrowymi kamienicami 
mieszkalnymi. Po drodze była jeszcze uru-
chomiona na krótko przed wybuchem  I woj-
ny miejska elektrownia i  zakład naukowy 
zwany w czasach carskich nawet instytutem. 
Mówiąc zrozumiale i po ludzku, elementarna 
szkoła dla sztubaków, założona przez spolsz-
czonego Niemca, Hermana Hillera. Znaczenia 
tej placówki dla kieleckiej oświaty przecenić 
nie sposób, bowiem z czasem instytut zmienił 
się najpierw w słynące nie tyle z żelaznego re-
żimu, co z poziomu nauczania, rządowe gim-
nazjum.  Najpierw męskie, a  potem żeńskie. 
Pierwsze za swojego patrona przyjęło Mikoła-
ja Reja, drugie – błogosławioną Kingę. 
Na kilka lat przed wybuchem wojny, na par-
celach przy Leśnej, wystawiono kolejny szy-
kowny gmach. Architekt Wacław Nowakowski 
zaprojektował siedzibę szkoły kształcącej 
pedagogów. W trzypiętrowym, ozdobionym 

mansardowym poddaszem, krytym czer-
woną dachówką  budynku znalazło swoją 
siedzibę Państwowe Seminarium Nauczyciel-
skie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że po  
marmurowym pałacu Domu Przysposobienia 
Wojskowego i Wychowania Fizycznego był to 
najbardziej reprezentacyjny obiekt w  Kiel-
cach. Budowlę okaleczył i  oszpecił w  pierw-
szych latach epoki gierkowskiej architekt 
miejski, który polecił kompletnie zniszczyć 
obydwa maskujące mansardy tympanony 
oraz zniszczyć  do imentu stromy dach.  Na 
koniec nadbudował kolejną kondygnację. 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna mieszcząca 
się przy Leśnej zyskała co prawda kilka za-
adaptowanych na potrzeby dydaktyczne po-
mieszczeń, ale przedwojenna architektura 
przepadła kompletnie.  
Przy Leśnej funkcjonował w czasach carskich 
odwach i  miejska koza, w  której zamykano 
pod kluczem wałęsających się bez  celu nicpo-
niów, ochlapusów, drobnych rzezimieszków. 

Historia jednej ulicy
Leśna, rozbudowa gmachu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, połowa lat siedemdziesiątych
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REKLAMA

Leśna, miejsce, w którym znajdował się areszt miejski w Kielcach, lata sześćdziesiąte

Poważni przestępcy, złoczyńcy i  zbrodniarze 
różnego autoramentu cierpieli i  pokutowali 
w ciupie znajdującej się – co każdy doskona-
le wie – na wzgórzu, przy brukowanej koci-
mi łbami ulicy Zamkowej. Areszt w centrum 
Kielc gościł tylko niepozornych obwiesiów. 
Chociaż jeden z  trzymanych pod kluczem 
przez kilka dni delikwentów był postacią nie-
tuzinkową. To Jarosłav Hašek, Czech i sławny 
na cały świat twórca postaci najdzielniejsze-
go z  dzielnych wojaka, czyli Josefa Szwejka. 
Wtedy, gdy został za kołnierz zaciągnięty do 
lochu, do przyszłej  sławy było mu zdecydo-
wanie dalej niż z Kielc do Pragi. 
Było bowiem tak: ubogi student znad Wełta-
wy dotarł nad Wisłę, do Krakowa. W Galicji, 
części monarchii austro-węgierskiej, długo 
miejsca nie zagrzał. Wspólnie z  poznanym 
przypadkowo  kamratem wyruszył na eska-
padę na północ, na pogranicze z  imperium 
carskim. Nieopacznie i przez zwykłą nieuwa-
gę przekroczył niezbyt pilnie strzeżoną grani-
cę mocarstw. Próbował co prawda przezornie 
wrócić na właściwą stronę, ale nieszczęśliwie 
napatoczył się na patrol rosyjskich żandar-
mów. Gdyby wysupłał z kieszeni kilka koron, 
skorumpowani żołnierze pewnie by go puścili 

do domu, ale podchmielony młokos pieniędzy 
nie miał. Trafił więc etapami najpierw do Mie-
chowa, potem do Jędrzejowa, by przez Chęciny 
wylądować wreszcie w  gubernialnych Kiel-

cach. Do domu wrócił po kilku spędzonych na 
aresztanckim wikcie tygodniach. Czego zresz-
tą nie omieszkał ze szczegółami opisać w opu-
blikowanej w 1908 roku humoresce.



Andrzej KrAjewsKi
radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonuje zawód radcy prawnego od 1990 r. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi od 2003 r., 
specjalizując się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w postępowaniach o rozwód, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku 
z wypadkami i błędami medycznymi oraz w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria Kozioł & Krajewski radcowie prawni s.c.,  
Kielce, ul. Warszawska 29 lok. 4, a.krajewski@koziol-krajewski.com.pl

Zniesławienie
Często mamy do czynienia z sytuacjami, w których widzimy jak inni ludzie, mijając się 
z prawdą, dopuszczają się zniesławienia określonych osób. Zachowania te nie tylko są 
wysoce naganne, ale także karalne.

TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Kto 
pomawia, 

podlega grzywnie 
albo karze 

ograniczenia 
wolności.

Zgodnie z  art. 212 § 1 k.k. kto pomawia 
inną osobę, grupę osób, instytucję, oso-
bę prawną lub jednostkę organizacyj-

ną, niemającą osobowości prawnej,  to takie 
postępowanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w  opinii publicznej lub narazić 
na utratę zaufania potrzebnego dla danego 
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności.
Przedmiotem ochrony jest dobre imię czło-
wieka, a  także ocena wartości osoby znie-
sławianej w  pojęciu innych ludzi. Każdemu 
człowiekowi przysługuje domniemanie o jego 
uczciwości, właściwym postępowaniu i posia-
daniu cech koniecznych do zajmowania okre-
ślonego stanowiska, wykonywania zawodu 
lub prowadzenia określonej działalności.
Zachowanie, które spełnia znamiona czynu 
zabronionego to takie postępowanie, które 
może poniżyć daną osobę w opinii publicznej 
lub narazić ją na utratę zaufania. Pomówienie 
jest możliwe tylko w sytuacji wypowiadania 

takich opinii do innych ludzi i może być  po-
pełnione tylko w formie działania.
Zgodnie z art. 212 § 2 k.k. jeżeli sprawca do-
puszcza się zniesławienia za pomocą środków 
masowego komunikowania, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.
Art. 212 § 3 k.k. stanowi, że w razie skazania 
za przestępstwo pomówienia, sąd może orzec 
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskie-
go Czerwonego Krzyża albo na inny cel spo-
łeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
Ocena zniesławiającego charakteru informa-
cji o  osobie zależy od kryteriów obiektyw-
nych, a nie od subiektywnego odczucia tego, 
którego one dotyczą.
Istnieją dwa przypadki wyłączające bezpraw-
ność zniesławienia. 
Zgodnie z art. 213 § 1 k.k. nie ma przestępstwa 
określonego w art. 212 § 1 tj. zniesławienia, je-
żeli zarzut uczyniony niepublicznie jest praw-
dziwy oraz zgodnie z art. 213 § 2. nie popełnia 
przestępstwa określonego w art. 212 zniesła-
wienie § 1 lub 2 k.k., kto publicznie podnosi 
lub rozgłasza prawdziwy zarzut dotyczący 

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 531 950 351

postępowania osoby pełniącej funkcję pu-
bliczną lub służący obronie społecznie uza-
sadnionego interesu.
Pamiętać należy, że przestępstwo zniesławie-
nia, zgodnie z art. 212 § 4 k.k. jest przestęp-
stwem ściganym z  oskarżenia prywatnego. 
Oskarżyciel prywatny jest stroną procesu 
i  od niego zależy wszczęcie postępowania 
karnego.
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KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Mówi o sobie ODUCZYCIEL, bo wspiera swoich klientów w wewnętrznym uwalnianiu się z tego, co przeszkadza, 
ogranicza, staje na drodze życia z pełni osobistego potencjału. Z klientami indywidualnymi pracuje głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. 
Prowadzi szkolenia, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, pisze książki. Koncentruje się na zagadnieniach świadomego przywództwa, inteligencji emocjonalnej i duchowej, 
efektywnej komunikacji, odporności psychicznej, zarządzania stresem. Autor modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ. Z pasją oddaje się praktykom mindfulness, 
zdrowemu stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony. konradwilk.pl

Klucze do życia
Jeśli pozwolisz sobie przede wszystkim 

słuchać z  zaciekawieniem drugiego czło-
wieka, przyjąć jego postawę ciała, jego 

tempo mówienia, rytm oddechu, sposób po-
strzegania tego, co was otacza, to wtedy masz 
możliwość zbudować z  nim głęboką i  warto-
ściową relację, która przekładać się będzie na 
jakościową i efektywną współpracę. 

Zwierciadło duszy
Odzwierciedlając jego werbalny i niewerbalny 
sposób zachowania i  komunikacji, dasz mu 
poczucie wspólnoty, bliskości, sprawisz, że bę-
dzie czuł się ważny dla ciebie, że go rozumiesz. 
Poczuje się przy Tobie bezpiecznie, zacznie Ci 
ufać. W waszych mózgach zaczną działać neu-
rony lustrzane, dzięki nim pojawi się komuni-
kat o  produkcji  hormonu oksytocyna, który 
wzmocni poczucie więzi, bliskości, wzajemne-
go zaufania, radości z bycia i współdziałania. 

Ekologia
Jeśli tak zrobisz, to drugi człowiek otworzy się 
na Ciebie, będzie skłonny do tego, by za Tobą 
podążyć. Oczywiście niezbędne jest, aby Two-
ja intencja opierała się na woli działania dla 
wspólnego dobra, na ekologii Ciebie, tej oso-
by, systemu, jaki ze sobą tworzycie i szerszych 
wymiarów, w  jakich się poruszacie w  życiu. 
Nie ma mowy o manipulacji, wykorzystywa-
niu drugiej strony. Spójność i pozytywna in-
tencja są niezbywalne. 

Lider relacji
Taka osoba pójdzie za Tobą, gdy będzie miała 
poczucie, że wiesz dokąd zmierzasz, a sposób 
w jaki to zrobisz, będzie uwzględniał to, co dla 
niego ważne, co wiąże się z jego potrzebami, 
obawami, nadziejami. Pamiętaj też o tym, że 
jeśli chcesz , by ludzie, np. Twoi podwładni, 
Twój partner życiowy, Twoje dzieci,  doświad-
czali zmian w  dobrym kierunku, na którym 
Ci zależy, to dokonuj zmian w  sobie w  tym 
kierunku. 

Inne z praw systemowych mówi o tym, że je-
śli w  jednym z  elementów systemu nastąpi 
zmiana, będzie ona miała wpływ na zmianę 
w pozostałych elementach systemu i samym 
systemie. 
Ludzie pójdą za Tobą modelując twoje posta-
wy i  zachowania. Oczywiście najlepiej, żeby 
to ku czemu Ty zmierzasz z entuzjazmem i za-
angażowaniem było również dla nich ważne. 
Już Twoja w tym głowa, by zainspirować ich 
do wyzwalania wewnętrznej motywacji, zna-
leźć w tym co robicie to, co jest dla was wspól-
nie istotne, jako zespołu, pary, rodziny, i  dla 
nich jako istot indywidualnych, dla ich świa-
tów, które akceptujesz i szanujesz. 

Inne 
z praw 

systemowych mówi 
o tym, że jeśli w jednym 

z elementów systemu 
nastąpi zmiana, będzie ona 
miała wpływ na zmianę w 

pozostałych elementach 
systemu i samym 

systemie. 

Jedno 
z ważniejszych 
praw systemów 

mówi, że im większą 
elastyczność wykazuje 

dany element systemu, tym 
większy ma wpływ na jego 

pozostałe elementy 
i sam system.

Pamiętaj, 

że ludzie lubią 

ludzi takich jak 

oni, lub takich, jakich 

podziwiają, jakimi 

chcieliby się  

stać.

TeksT: Konrad WilkKluczem do dobrego 
i efektywnego życia 
jest umiejętność 
rozpoznawania 
wewnętrznych światów 
innych ludzi i spotykanie 
tych ludzi w granicach 
ich świata. Nie chodzi 
o to, by przymuszać, 
oczekiwać, że zaczną 
myśleć i postępować 
tak, jak ty uważasz, 
że jest dobrze, ale 
że otworzysz się 
z szacunkiem na nich 
i ich sposób pojmowania 
rzeczywistości, 
bez osądów, ocen 
i porównywania. 
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Idea ubezpieczeń jest oczywista – przejęcie ryzyka przez 
towarzystwo ubezpieczeniowe. Na czym to polega? 
Otóż, jeżeli obawiamy się zbytnich kosztów  

w przypadku jakiegoś zdarzenia, np. kradzieży auta, zgo-
nu lub poważnego zachorowania to najlepszym rozwią-
zaniem jest ubezpieczenie się. 
Przejęcie ryzyka odbywa się za określoną składkę. Wy-
sokość składki jest uzależniona od wielu czynników. 
W przypadku ubezpieczeń na życie wpływ na nią ma 
wysokość sumy ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, 
okres umowy, historia medyczna klienta oraz zawód, 
jaki obecnie wykonuje.
Kto powinien ubezpieczyć się na życie?
Przede wszystkim osoby będące głównymi żywicielami 
rodziny, generujące większy dochód w gospodarstwie 
domowym. Głównym celem ubezpieczenia na wypadek 
śmierci jest zabezpieczenie osób zależnych finansowo 
od nas oraz zapewnienie osobom zstępnym stabilnego 
finansowo okresu po naszym odejściu. Istotną kwestią 
są również zobowiązania finansowe, które wymagają za-
bezpieczenia. Olbrzymim plusem polis ubezpieczeniowych 
jest fakt, iż wypłacane świadczenia nie wchodzą do masy 
spadkowej i pozwalają osobom uposażonym na uregu-
lowanie wszystkich zobowiązań. Zgodnie z aktualnym 
prawem, dziedziczymy zarówno aktywa, jak i pasywa. 
Odpowiednie zabezpieczenie pod kątem sukcesji powin-
no stanowić podstawę szczególnie dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na 
to, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza 
czy spółka prawa handlowego. 
Zabezpieczenie skutków naszej śmierci to jedno, ale czy 
nie warto w pierwszej kolejności skupić się na przyczy-
nach? W Polsce, według danych Głównego Urzędu Sta-

Ubezpieczenia na życie  
– czy mnie to dotyczy?

tystycznego, umiera około 400 000 osób rocznie, z cze-
go ponad 94% w wyniku cech chorobowych. Dlaczego 
tak jest? Czy mamy tak niski poziom służby zdrowia? Nie. 
Największym problemem jest czas i dostęp do specjali-
stów. Nie ukrywajmy, w sytuacjach kryzysowych zrobi-
my wszystko, aby ratować zdrowie swoje czy też swoich 
bliskich, natomiast problemem, który napotkamy będą 
oczywiście środki finansowe. Prywatna opieka, diagno-
styka oraz leczenie są, niestety, bardzo kosztowne, dla-
tego powinniśmy się do tego w odpowiedni sposób przy-
gotować poprzez ubezpieczenie zdrowotne. 
Rozwiązaniem może być polisa, z której – w przypadku 
zdiagnozowania poważnego zachorowania – wypłacona 
nam zostanie suma ubezpieczenia, jaką wykorzystamy 
na leczenie lub polisa, w ramach której opieka medyczna 
oraz cały proces leczenia zostaną zorganizowane do od-
górnej sumy odpowiedzialności towarzystwa, czyli sumy 
ubezpieczenia.  Kto powinien wykupić takie ubezpiecze-
nie? Odpowiedź jest bardzo prosta – każdy.
W swojej pracy zajmuję się analizą wszelkiego typu 
umów finansowych oraz przygotowaniem indywi-
dualnie dopasowanych rozwiązań do potrzeb klien-
tów.  Reprezentuję firmę Phinance S.A., która od 
2002 roku zajmuje się kompleksową obsługą klien-
tów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.  
Zapraszam do kontaktu. 

Szymon Sporysz, 
kierownik IV oddziału w Krakowie firmy Phinance S.A. 
Grodzka 32/2, 31-044 Kraków, 
specjalista ds. Kredytowych oraz Ubezpieczeń  
życiowych tel. 508 642 514 
szymon.sporysz@phinance.pl 
www.phinance.pl.

tekst: Szymon Sporysz

wiedza niezbędna
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w świecie sportu

Hiszpania, Szwecja, zwycięzca baraży 
(Bośnia i Hercegowina, Irlandia Płn., 
Słowacja lub Irlandia) – to rywale 

Polaków w fazie grupowej UEFA EURO 2020. 
W przyszłorocznym turnieju mistrzowskim 
reprezentacja Polski zagra w grupie E, 
co oznacza, iż biało-czerwoni swoje mecze 
będą rozgrywali w Bilbao (mecz z Hiszpanią) 
i Dublinie (dwa pozostałe). 
Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy będą 
wyjątkowe. Impreza odbędzie się w dniach 
12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach 
w 12 krajach. W ten sposób władze futbolu 
na Starym Kontynencie chcą uczcić 60. 
rocznicę pierwszego Euro. W Kopenhadze, 
Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, 
Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, 
Sankt Petersburgu, Rzymie oraz w Londynie 
rywalizować będą 24 zespoły, które zostaną 
podzielone na sześć grup. Cztery ostatnie 
zespoły wyłonią marcowe turnieje barażowe 
z udziałem najlepszych drużyn pierwszej edycji 

Ligi Narodów, które nie przeszły kwalifikacji 
Euro.
Dla polskich piłkarzy będzie to czwarty udział 
w mistrzostwach Europy. W turnieju finałowym 
zagrali w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, 
cztery lata później, gdy wraz z Ukrainą byli 
współgospodarzami imprezy, oraz w 2016, 
kiedy we Francji dotarli do ćwierćfinału. 
Znane są już terminy meczów kontrolnych. 
31 marca kadra zagra mecz towarzyski 
z Ukrainą, a 2 czerwca z Rosją. Z kalendarza 
wypadła Szwecja, z wiadomych względów. 
Nad znalezieniem drugiego rywala na marzec 
Polski Związek Piłki Nożnej pracuje.
Zgrupowanie przed turniejem rozpocznie 
się 25 maja w Opalenicy. 2 czerwca 
reprezentację czeka wspomniany już mecz 
z Rosją w Warszawie. 8 lub 9 czerwca, tuż 
przed wylotem na mistrzostwa Europy, 
biało – czerwoni zmierzą się z jeszcze 
jednym przeciwnikiem. 10 czerwca będą już 
w Dublinie.    (red.)

EURO 2020

GRUPY EURO 2020
GRUPA A

Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia 
GRUPA B 

Belgia, Rosja, Dania, Finlandia 
GRUPA C

Ukraina, Holandia, Austria, zwycięzca 
baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/

Macedonia Północna/Kosowo) 
GRUPA D

Anglia, Chorwacja, Czechy, zwycięzca 
baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/

Norwegia/Serbia) 
GRUPA E

Hiszpania, Polska, Szwecja, zwycięzca 
baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/

Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia) 
GRUPA F 

Niemcy, Francja, Portugalia, zwycięzca 
baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/

Bułgaria/Węgry) 

GRUPOWE MECZE 

POLAKÓW

15 czerwca 2020 r., godzina 18:00

Irlandia, Dublin, AVIVA Stadium

Polska – zwycięzca baraży ścieżki B  

(Bośnia i Hercegowina, Irlandia Płn.,  

Słowacja lub Irlandia)

20 czerwca 2020 r., godzina 21:00

Hiszpania, Bilbao, San Mames

Hiszpania – Polska

24 czerwca 2020 r., godzina 18:00

Irlandia, Dublin, AVIVA Stadium

Szwecja – Polska

„Mamy nieprzyjemnych i niewygodnych rywali. Wszystkie 
mecze będą ekscytujące. Dla mnie spotkanie z Hiszpanią będzie 
rewanżem za finał Igrzysk Olimpijskich z Barcelony z 1992 roku. 
Wówczas rywalizowałem z Luisem Enrique na boisku, a teraz 
spotkamy się na ławkach rezerwowych. Jak jednak popatrzymy 
na historyczne wyniki z tymi drużynami, to nie są one dobre. Ale 
to piłka nożna, wszystko się może zdarzyć”.

Jerzy Brzęczek,  
trener reprezentacji Polski 

Źródło: TVP Sport

WARTO WIEDZIEĆ

Już dzisiaj (piątek, 6 grudnia) piłkarze 
Korony Kielce zagrają w Kielcach. 
O godz. 18 zmierzą się Arką Gdynia. 

To, dla piłkarzy z Kielc, mecz o przysłowiowe 
6 punktów.
Oto aktualna tabela drużyn znajdujących się 
w drugiej połowie tabeli.
8. Lech Poznań 17 26 29-18
9. Jagiellonia Białystok 17 26 28-22
10. Zagłębie Lubin 17 22 27-25
11. Raków Częstochowa 17 22 19-25
12. Górnik Zabrze 17 17 16-23
13. Korona Kielce 17 15 10-23
14. ŁKS Łódź 17 14 17-29
15. Arka Gdynia 17 14 13-26
16. Wisła Kraków 17 11 15-29

Najbliższe mecze Korony:
18. kolejka 

Korona Kielce – Arka Gdynia
6 grudnia (piątek), godz. 18:00

19. kolejka
Korona Kielce – Cracovia 

15 grudnia (niedziela), godz. 15:00
20. kolejka

Pogoń Szczecin – Korona Kielce 
20 grudnia (piątek), godz. 18:00

Dwa medale Ligi Mistrzów - brązowy 
w 2015 i złoty w 2016, sześć tytułów 
mistrza Polski i sześć Pucharów Polski. 

W czerwcu 2020 roku Julen Aginagalde, 
obrotowy PGE VIVE Kielce wyjedzie z Kielc. 
Po prostu wygasa jego kontrakt. Odejdzie 
do Bidasoa Irun, którego jest wychowankiem.

(red.)

WIEŚCI Z KLUBU
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