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CyTaT TyGoDNIa

oD NaCZElNEJ

„Na dziś temat nie istnieje”.

Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego o przygotowanym w po-
przedniej kadencji Sejmu projekcie rozporzą-

dzenia, który zakładał, że z parku wyłączonych 
zostanie ok. 5 ha terenu, który zostanie przeka-

zany oblatom ze Świętego Krzyża. Po zmianie 
prawa ŚPN straciłby użytkowanie wieczyste 

terenu, a oblaci mogliby starać się o wykup za-
budowań z bonifikatą. Zabiegają o to od daw-
na, pomoc deklaruje Prawo i Sprawiedliwość.

421 złotych – o tyle więcej, od 1 stycznia 
2020 roku, wydaje na pensję pracownika 
każda mikrofirma. Ale pracownik dostanie 

z tego tylko 248 zł, bo 173 zł bierze państwo. Nowa płaca 
minimalna w wysokości 2600 zł brutto to dla pracodawcy 
wydatek 3132 zł, z tego do kieszeni pracownika trafia tylko 
1920 zł, a reszta to podatki i składki oddawane państwu.

Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Taka mnie myśl naszła, 
gdy usłyszałam, kto negocjuje w imieniu miasta różne 
warianty koalicji w miejskiej radzie. Lekarz  to nie polityk. 
Negocjator też żaden. Przypominam sobie także zdanie/
komentarz, które wypowiedziała osoba „mająca w Ratuszu 
wpływy”, w momencie gdy dymisję z funkcji pierwszego 
doradcy prezydenta składała była wiceprezydent: „jeszcze 
za nią zatęsknicie”. 
W tym wydaniu polecam teksty radnych Agaty Wojdy 
i Marcina Chłodnickiego. Radna przestrzega prezydenta: 
„Romansowanie z Prawem i Sprawiedliwością nie 
przyniesie Panu z pewnością splendoru i, wbrew Pana 
oczekiwaniom, nie przyniesie Panu także stabilnej 
większości w radzie i spokoju w rządzeniu miastem. 
Niech Pan nie idzie tą drogą, która najpewniej sprowadzi 
Pana na polityczne manowce”.
Radny z kolei pisze: „Z żalem natomiast patrzę na brak 
stabilności w Radzie Miasta. Ciągły konflikt personalny 
zamiast konstruktywnych inicjatyw”. I dalej: „Prezydent 
musi szukać innych doraźnych sposobów, aby skutecznie 
rządzić, bo na koniec dostanie ocenę wyłącznie za to, 
co zrobił dla Kielc. Dziś jest pora na pracę i zwyczajnie 
szkoda czasu na marne politykierstwo”.
I na koniec sytuację diagnozuje i przepowiednią nas 
obdarza dr Witold Sokała: „W związku z pogarszającą się 
koniunkturą i napięciami wewnętrznymi, kielecki PiS nie 
zaryzykuje referendum – bardziej będzie mu się opłacało 
rozgrywanie Kamila Suchańskiego i Bogdana Wenty 
oraz stopniowe poszerzanie wpływów”. Nic dodać, nic ująć. 
Czeka nas coraz większy marazm. A mnie zwyczajnie, 
tak po prostu, szkoda jest Kielc. 

Agnieszka Rogalska
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USŁYSZANE

Wszystkim wydaje się, że karty są już 
rozdane, ale pamiętajmy o bardzo ważnej 
rzeczy - wybory to jest świat na opak - 
mówił gość Roberta Mazurka w Porannej 
rozmowie w RMF FM Tomasz Karoń, 
strateg polityczny.

Mazurek: Czy w tych wyborach 
prezydenckich, o których teraz wszyscy 
mówimy, to już jest wszystko jasne 
i wszystko pozamiatane? Chciałbym pójść 
do bukmachera i obstawić, i nie wiem, czy 
stawiać na Andrzeja Dudę - czy nie?
Karoń: Bukmacherzy mają już swoje typy. Jak 
rozumiem, wszystkim wydaje się, że karty są 
już rozdane. Natomiast pamiętajmy o bardzo 
ważnej rzeczy – wybory to jest świat na 
opak. Każde wybory rządzą się inną logiką, 
ale tak samo każde wybory mają swoją 
dynamikę. Ostatnie wybory prezydenckie 
pokazały, że wszystko się może wydarzyć.
Mazurek: Bukmacherzy obstawiają, że nic 
się nie stanie. Za złotówkę postawioną na 
Andrzeja Dudę zarobię tylko 30 groszy. 
Gdyby wygrała Małgorzata Kidawa-Błońska, 
dostałbym 4 zł za złotówkę. Szymon 
Hołownia – 18 zł za złotówkę, tam dalej jest 
już przepaść. Władysław Kosiniak-Kamysz – 
23 zł za złotówkę, na Robercie Biedroniu aż 
50 zł za złotówkę. Chociaż ja bym obstawiał 
w tej sytuacji Mariana Banasia, bo za 
złotówkę postawioną na Mariana Banasia, 
a on zostaje prezydentem, można zarobić 5 
tys. zł. Wie pan, stawiam 100 zł i pożyję.
Karoń: Szkoda, że nie mam wyników 
z poprzednich wyborów, kiedy obstawiano 
Bronisława Komorowskiego. Można było się 
nieźle przejechać. 
Mazurek: Można było się przejechać. Sondaże 
– na razie – też pokazują jasno. Jest Andrzej 
Duda – 43 proc., w tym sondażu, o którym 
słyszeliśmy, jest Małgorzata Kidawa-Błońska 
w środku stawki 23 proc., a później cała 
reszta po 7 proc.
Karoń: No tak, ale mamy ciekawych 
kandydatów. Mamy też kandydatów nowych, 
których do tej pory nie mieliśmy w grze.
Mazurek: Jest jeden nowy kandydat: Szymon 
Hołownia.
Karoń: Jeden nowy kandydat, nowy 
polityk tak naprawdę, bo kandydatów na 
prezydenta mamy nowych i to trzeba 
podkreślić. Niektórzy nie występowali do tej 
pory w tej roli.

(oprac. red.)

Źródło: RMF FM, 14 stycznia 2020 r.

ZŁAPANE W SIECI

Premier Morawiecki chwali się, że 
rząd podniósł obywatelom pensję 
minimalną do 2600 zł brutto, ale 
już nie zdradza jak wiele zabiera 
w podatkach! Dlaczego? Dlatego, 
że dla rządu podnoszenie pensji 
minimalnej to świetny biznes: 
2600 zł brutto, to dla pracodaw-
cy ponad 3100 zł całkowitych 
kosztów, a z tego rząd zagarnia 
w podatkach ponad 1200 złotych! 
Mało tego – mamy przy tym 
największy od 7 lat wzrost cen, 
inflacja szaleje i wszyscy płacimy 
za produkty coraz więcej!

Janusz Korwin-Mikke,  
poseł na Sejm RP

WARTO WIEDZIEĆ

Borys Budka został nowym 
przewodniczącym Platformy 
Obywatelskiej. W partii w najbliższym 

czasie ma dojść do dużych personalnych 
przetasowań. Wygrana Budki to sygnał: 
w Platformie wszyscy mieli dość dyktatury 
Grzegorza Schetyny. 
Nowy lider umiał skupić wokół siebie nie 
tylko swoje naturalne zaplecze (tzw. frakcja 

młodych z Rafałem Trzaskowskim na 
czele), ale także platformersów stojących 
z boku, a nawet część zwolenników 
dotychczasowego lidera. W naszym regionie 
bliscy współpracownicy nowego szefa PO, 
to: Marzena Okła-Drewnowicz, poseł PO na 
Sejm (na zdjęciu z lewej) oraz Artur Gierada, 
lider PO w regionie świętokrzyskim (na zdjęciu 
z prawej).     (red.)
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CYTAT

„Nie będą nam w obcych 
językach narzucali, jaki 
ustrój mamy mieć w Pol-
sce i jak mają być pro-
wadzone polskie sprawy. 
Tu jest Unia Europejska, 
tak! I bardzo się z tego cie-
szymy. Ale przede wszyst-
kim tu jest Polska! 

Prezydent  
Andrzej Duda  

w Zwoleniu (woj. mazo-
wieckie), odnosząc się m.in. 
do krytycznej opinii Komisji 

Weneckiej ws. tzw. ustawy  
dyscyplinującej sędziów. 
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Organizatorzy „Budzenia Sienkiewki” – Jerzy Mozolewski (z lewej) oraz Sebastian Michalski Fo
t. 
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REKLAMA

JEDEN DZIEŃ

Będziemy mieć nowego prezydenta 
miasta. To Sebastian Michalski, 
przedsiębiorca z Kielc, od lat 

organizujący popularne Budzenie Sienkiewki.
W fotelu szefa Ratusza Michalski zasiądzie 
w pierwszych dniach lutego… Na jeden 
dzień. Jak zapewnia, jest przygotowany 
do przejęcia sterów od Bogdana Wenty. 
Z dumą, od kilku dni, za pośrednictwem 
portalu społecznościowego, prezentuje 
swoje pomysły dla Kielc. Jest ich ok. 100. 
Liczy, że ktoś zechce się nad nimi pochylić. 
– To jest do zrobienia – zapewnia. 
Za pośrednictwem mediów 
społecznościowych zwrócił się 
do mieszkańców z apelem/ zaproszeniem 
do debaty: 

(red.)

Witam Wszystkich. Dzięki grupie moich przyjaciół, którzy wspierając Jurka Owsiaka wylicytowali na WOŚP „Jeden dzień 

w fotelu Prezydenta Miasta Kielc" mam zaszczyt objąć to stanowisko. W związku z tym chciałem państwa zachęcić do wspólnej 

debaty na temat Kielc i przyszłości naszego miasta. Na swoim profilu będę codziennie przedstawiał pomysły. Bardzo proszę 

o komentarze i przemyślenia oraz podpowiedzi co możemy zrobić dla naszego wspólnego dobra. Moim zdaniem miasto 

potrzebuje szeregu decyzji administracyjnych jak i dobrych pomysłów, dopiero po wykonaniu których będzie widać efekty. 

Zacznę od zadań łatwych jak np. przystrojenie ulic aby ładnie wyglądały. Następnie podejmę decyzje znacznie trudniejsze 

dotyczące komunikacji miejskiej i zachęcenia małych i dużych przedsiębiorców do inwestowania i rozwijania wszelkich 

dziedzin poprawiających funkcjonowania naszego miasta.

Zapraszam Wszystkich do rzeczowej i konstruktywnej współpracy i debaty w sprawie rozwoju naszego pięknego miasta Kielc. 

Z poważaniem Prezydent Miasta Kielce Sebastian Michalski.
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okiem posła

zdaniem ministra

ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII kadencji, 
wybrany ponownie w niedawnych wyborach. 

Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który 
wnioskował o wyrzucenie ustawy 
kagańcowej do kosza. Tym samym PiS 

zignorował także opinie Komisji Weneckiej czy 
ekspertów OBWE, którzy ostrzegali, że projekt 
uderza w niezależność i niezawisłość sędziów 
w Polsce. Teraz czeka ona już tylko na podpis 
prezydenta Andrzeja Dudy, który kilkakrotnie 
dawał do zrozumienia, że ją podpisze.
Dlaczego PiS tak bardzo zależy na ustawie 
kagańcowej? Ponieważ – bez względu na cenę 
– chce zatrzymać stosowanie się sędziów 
do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE 
z listopada 2019 r. Na jego podstawie można 
badać legalność nominacji sędziów, których 
dokonano z udziałem nowej Krajowej Rady 

Sądownictwa, a podważenie neo-KRS oznacza 
podkopanie fundamentu pomysłów Zbigniewa 
Ziobry na podporządkowanie wymiaru 
sprawiedliwości władzy. Neo-KRS nie tylko 
nominuje i awansuje sędziów, ale też wskazuje 
członków nowych, stworzonych przez PiS Izb 
Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej 
i Dyscyplinarnej. PiS już widzi, że sędziowie się 
nie boją i wyrok unijnego Trybunału wykonują.
I to jest właśnie powód, dla którego PiS 
przepycha prawny zakaz badania legalności 
powołania sędziów przez neo-KRS pod groźbą 
wydalenia z zawodu. Wyrok TSUE obowiązuje 
bowiem każdego sędziego w Polsce. Konieczność 
badania prawidłowości obsadzenia sądu wynika 
też z krajowych przepisów (prawa cywilnego 

i karnego), których PiS nie uchylił. Po ostatecznym 
przyjęciu ustawy sędziowie będą w prawnej 
pułapce: cokolwiek zrobią – złamią prawo.
Teraz ustawa kagańcowa trafi do 
prezydenta, który sądząc po ostatnich 
wypowiedziach, zrzucił już całkowicie maskę 
Prezydenta wszystkich Polaków i bez wątpienia 
złoży pod nią swój podpis. Dla przypomnienia 
cytuję tutaj ostatnie wypowiedzi Prezydenta 
Andrzeja Dudy: „nie będą nam tutaj w obcych 
językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć 
w Polsce i jak mają być prowadzone polskie 
sprawy”, „oni mają możliwości oddziaływania 
międzynarodowego, kolegów, swoich ludzi 
w trybunałach. Opowiadają różne bzdury, 
zaprzeczają prawdziwym, trudnym dla nich 
faktom, jak te nagrania, których można 
wysłuchać w internecie. Twierdzą, że ktoś chce 
zniszczyć wymiar sprawiedliwości w Polsce, 
a cały czas są wśród nich ludzie, którzy orzekali 
w stanie wojennym”.  Ponadto, prezydent 
mówiąc ostatnio do górników, wzywał ich by 
pomogli „oczyścić nasz polski dom”.
Przed naszym społeczeństwem ostateczna 
próba. W nadchodzących wyborach 
prezydenckich możemy zatrzymać dalsze 
upartyjnianie państwa i podporządkowanie woli 
jednego człowieka. •

Ostateczna próba

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.

Słowa Władimira Putina o rzekomej 
odpowiedzialności Polski za wybuch 
II wojny światowej i udział w Holokauście 

spotkały się ze stanowczą reakcją. Jestem 
przekonany, że on sam dobrze wie, iż mówił 
nieprawdę. Dlaczego więc Putin to w ogóle 
powiedział?
Uważam, że zrobił to z kilku powodów. Przede 
wszystkim był to przekaz skierowany do 
obywateli Federacji Rosyjskiej. Ostatnie 
miesiące pokazały, że poparcie dla Prezydenta 
FR gwałtownie spada. Rosjanie są zawiedzeni 
swoim przywódcą. Sytuacja materialna zwykłych 
obywateli się pogarsza, wzrasta fala protestów. 
Jednak dla większości Rosjan II wojna 
światowa, przez nich określana jako Wielka 
Wojna Ojczyźniana, to powód do dumy i chwały. 
Stąd też rezolucja Parlamentu Europejskiego 
wskazująca na odpowiedzialność  ZSRR 
za wybuch II wojny światowej stała dla W. Putina 
okazją do tego,aby pokazać się jako obrońca 
swego rodzaju mitu narodowego  Wojny 
Ojczyźnianej. Nie ma bowiem lepszego sposobu 
na skupienie narodu wokół przywódcy niż obrona 
przez niego narodowego mitu. 
Trzeba przy tym pamiętać, że ostatnie pół 
roku to dla Rosji droga od porażki do porażki. 
Mimo różnych nacisków i starań, Unia 
Europejska kolejny raz przedłużyła sankcje 

Klęski Putina

na Rosję. Francja i Niemcy nie zgodziły się 
w ramach formatu normandzkiego na rosyjskie 
propozycje zakończenia konfliktu na Ukrainie. 
Fiaskiem zakończyły się rozmowy W. Putina 
z Prezydentem A. Łukaszenką nt. połączenia 
Rosji i Białorusi. A jeszcze na dodatek przyjęta 
została wspomniana wyżej rezolucja PE.
Może to wydawać się dziwne, ale 
powyższe działania jeszcze można by jakoś 
obywatelom Rosji wytłumaczyć. Ale już 
decyzja Światowej Agencji Antydopingowej 
o wykluczeniu rosyjskich sportowców z imprez 
międzynarodowych, to dla przeciętnego 
Rosjanina potężny cios w autorytet władzy. 
Obok Wojny Ojczyźnianej, sport jest drugim 
powodem do dumy dla Rosjan. Ostatnie sukcesy 
sportowców przypominały potęgę sportową 

z czasów ZSRR. A tymczasem okazało się, 
że to zwykłe oszustwo. 
Tego wszystkiego było już dla rosyjskiego 
prezydenta za dużo. Musiał znaleźć sposób 
na odwrócenie uwagi opinii publicznej, 
ale też pokazać jak źli są inni, pokazać 
Rosjanom wroga i to takiego, który przed 
atakiem nie będzie potrafił się obronić. 
Stało się jednak dokładnie odwrotnie. 
Seria oświadczeń zachodnich polityków, 
włącznie z amerykańskimi, kolejny raz pokazały 
międzynarodowe osamotnienie Rosji i jej 
Prezydenta. Jego poglądów nie poparli nawet 
tacy sojusznicy i przyjaciele jak Białoruś. 
I dlatego można z pełną odpowiedzialnością 
powiedzieć,  że czarna seria porażek Rosji 
na arenie międzynarodowej wciąż trwa. •
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patrząc z boku

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

Były życzenia, teraz pora na parę prognoz na 
ten nowy rok.

Świat
Amerykańsko-chińska rywalizacja zacznie 
wyraźniej prowadzić ku nowemu „kon-

certowi mocarstw”, kosztem reszty graczy. Będą 
chwile alarmów, ale obu stronom nie opłaca się 
do siebie strzelać, więc gorąca wojna na dużą 
skalę nie wybuchnie. Mogą za to nadlecieć tzw. 
„czarne łabędzie” – np. przyspieszone odpalenie 
przez ChRL technologii 6G. Trump obroni stołek, 
bo mimo wszystko będzie dla Amerykanów wia-
rygodniejszym gwarantem ich interesów, niż 
ktokolwiek z Demokratów. Buldogi pod dywana-
mi Kremla będą się gryźć coraz zacieklej, w oce-
anach przybędzie śmieci, w slumsach i obozach 

uchodźców kandydatów na terrorystów, a Unia 
Europejska ogłosi szereg szczytnych deklaracji 
bez znaczenia. Wielka Brytania zaś, po dzisiej-
szym ostatecznym Brexicie, zdryfuje na środek 
Atlantyku, ale związane z tym perturbacje i tak 
medialnie przykryje Princexit. A po wykonaniu 
zadania agenci Meghan i Harry powrócą bez-
piecznie do Bazy.

PolSka 
Zgodnie z leninowską zasadą, walka kla-
sowa zaostrzy się w miarę budowy komu-

nizmu – tyle, że w roli klas mamy teraz frakcje 
w  partii rządzącej. Rząd nadal będzie dorzynać 
MiSie, a ceny będą stale rosły, ale media kurrr…
skie wytłumaczą Polakom, że na szczęście tanieje 
najważniejsze, czyli pieniądze. PiS będzie miał 

coraz mniej ideowych wyborców, za to więcej 
klientów, więc notowania nie spadną mu aż tak 
bardzo jak powinny (i jak śni opozycja). Andrzej 
Duda, choć coraz bardziej ośmieszony i sfrustro-
wany, w tej sytuacji oczywiście wejdzie do dru-
giej tury. Niestety, po pytaniu z kim się w niej 
zmierzy i kto ostatecznie wygra – moja szklana 
kula tylko zadymiła, zabulgotała, i na przeprosi-
ny wyrzuciła z siebie zwycięskie numery totolot-
ka na pięć kolejnych kumulacji.

kielce
W związku z pogarszającą się koniunktu-
rą i napięciami wewnętrznymi kielecki 

PiS nie zaryzykuje referendum – bardziej będzie 
mu się opłacało rozgrywanie Kamila Suchańskie-
go i Bogdana Wenty oraz stopniowe poszerzanie 
wpływów. Prezydent nadal będzie jak dziecko 
we mgle, choć być może w geście rozpaczy znów 
wywali jakichś kiepskich współpracowników, 
by zastąpić ich… jeszcze gorszymi. Po drodze 
odbędzie się parę kolejnych nominacji krew-
nych i znajomych królika na ważne stanowiska 
miejskie, z jawną kpiną z obietnic wyborczych 
i zwykłej przyzwoitości. Smog zaś ustąpi wraz 
z końcem sezonu grzewczego, więc władza będzie 
miała na koncie jakiś mierzalny sukces. Szklana 
kula przeprasza, ale jakby nie kombinowała, nic 
optymistyczniejszego jej nie wychodzi. •

Znad szklanej kuli

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.

ostatnio, kiedy chcę wyjść na dłuższy 
spacer, sprawdzam raporty smogowe. 
Jak jest pomarańczowo lub czerwono 

wolę siedzieć w domu.  I coraz częściej żałuję, 
że nikt jeszcze nie wymyślił systemu czujników 
wskazujących poziom oparów absurdu wokół nas 
- w życiu publicznym. 
Już się pogodziłem z myślą, że społeczeństwo 
szybko się „przyzwyczaiło” do poprawiającej się 
sytuacji gospodarczej, rosnącej zamożności 
rodzin, malejącego bezrobocia i nawet mnie 
też nie zdziwi, jeśli bez echa przejdzie fakt 
zakupu przez LOT (skazywany kilka lat temu 
przez Donalda Tuska na upadek) niemieckich linii 
lotniczych CONDOR. 
Nie mogę jednak zrozumieć, że spora część 
Polaków nie dostrzega konieczności dogłębnej 
reformy wymiaru sprawiedliwości. Irytują mnie 
powtarzane określenia, że chcemy komuś 
założyć kaganiec. Ci sami Polacy przyklaskują 
jednocześnie oddawaniu władzy i suwerenności 
przez bezkrytyczne słuchanie „kapłanów 
egipskich” z tzw. struktur europejskich. To policzek 
dla naszych demokratycznych wyborów. Burzy się 
we mnie krew, gdy biegną na skargę na swojego 
Prezydenta, parlamentarną większość, rząd czy 
inne legalnie wyłonione instytucje albo zapraszają 
tu, do naszego domu kogoś, kto chciałby go 

zdaniem senatora

W oparach absurdu

umeblować na aktualnie obowiązującą europejska 
modłę. 
Ostatnio, gdy w izbie refleksji dyskutowano 
o ustawie reformującej ustrój sądów 
powszechnych i Sąd Najwyższy, zagubiłem się 
na chwilę, czy aby na pewno jestem w Senacie RP. 
Delegacje z zagranicy, komisja z miasta kanałów, 
obserwator, konsultant, stanowisko jednego 
autorytetu, opinia innego. Ból głowy. I wszyscy 
mówią: nie róbcie tego. Sądy muszą pozostać 
wolne. Ale od czego? Pytam. Od wrodzonego 
poczucia sprawiedliwości i przyzwoitości? 
Albo krzyczą: sędziowie muszą być niezależni! 
Ale od czego? Od uczciwości, od wrażliwości 
na krzywdę i niesprawiedliwość? 

Wierzę, że zdecydowana większość przedstawicieli 
konstytucyjnej trzeciej władzy po to zdobywa 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe 
i życiowe, by wzrastać nie w poczuciu kastowości, 
ale by zasłużyć na szacunek społeczny i postępuje 
tak, by być wzorem dla innych, roztropnie ważąc 
wyroki, mając oczy zamknięte na pochodzenie, 
zamożność, znajomości czy poglądy polityczne 
osądzanych obywateli. Naturalne jest też dla nich, 
że mają służyć społeczeństwu, że powinni podlegać, 
jak każdy, sprawiedliwej i obiektywnej ocenie. 
W Polsce musi istnieć skuteczny mechanizm 
dyscypliny i oczyszczenia,  jeśli ktoś się 
sprzeniewierzy ideałom. Inaczej jeszcze długo 
będziemy oddychać oparami absurdu. •
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okiem radnej

okiem radnego

W kieleckiej polityce na spokój się 
nie zanosi. Od objęcia rządów 
przez prezydenta Bogdana 

Wentę i wyboru nowej Rady Miasta sensacja 
goni sensację. Po serii potyczek między 
prezydentem i przewodniczącym rady mieliśmy 
spektakularny rozłam w klubie Projekt 
Świętokrzyskie. Jednocześnie, w samym 
ratuszu nie brakowało niespodzianek: 
rządy pełnomocników, problemy z wyższym 
wykształceniem i głośna dymisja najbliższej 
współpracowniczki prezydenta. I wydawało się, 
że już niewiele może nas zaskoczyć. 
W moim jednak przekonaniu, największa 
sensacja może być dopiero przed nami. Jej 
zapowiedź mieliśmy na ostatniej sesji. Czy 

ktoś by się spodziewał, że prezydent Wenta, 
idący w kampanii w kontrze do prezydenta 
Lubawskiego i jego zaplecza, skieruje swoją 
sympatię w stronę PiS? Z pewnością nie 
spodziewali się tego członkowie i radni Koalicji 
Obywatelskiej, ale jestem pewna, że nie 
spodziewała się tego większość wyborców, 
którzy 1,5 roku temu powierzyli Wencie swoje 
miasto.  
Nic więc dziwnego, że niemałe zdumienie 
budziła próba przeprowadzenia zmiany na 
fotelu przewodniczącego RM. Kandydatem, 
ustalonym w rozmowach, miał być 
przedstawiciel PiS. I może niektórzy 
z Was pomyślą, co w tym złego, skoro PiS 
ma 11 radnych. W tym pomyśle jest złe 

praktycznie wszystko. Zaczynając od faktu, 
że to przedstawiciele właśnie tej partii niszczą 
w Polsce praworządność i prowadzą politykę 
konfrontacji wobec każdego, kto ma inne 
zdanie i poglądy. Ale zejdźmy na poziom kielecki. 
To radni PiS są przeciwni samorządowemu 
programowi in vitro. To radni PiS patrzyli 
bykiem na młodzieżową radę miasta 
i rozszerzanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. To z radnymi PiS prezydent 
nie był w stanie podjąć żadnej merytorycznej 
rozmowy na temat planowanych podwyżek. 
To radny PiS nazwał osoby homoseksualne 
dewiantami, a jego kolega kilka lat temu 
zainicjował uchwałę przeciwko ideologii gender. 
Od radnych PiS różni mnie bardzo wiele. 
Różnimy się w podejściu do demokracji, mamy 
inne wartości i inne patrzenie na samorząd. 
Wciąż mam głębokie przekonanie, że prezydent 
Wenta w tych zasadniczych kwestiach 
też różni się od PiS. Panie Prezydencie! 
Romansowanie z Prawem i Sprawiedliwością 
nie przyniesie Panu z pewnością splendoru 
i, wbrew Pana oczekiwaniom, nie przyniesie 
Panu także stabilnej większości w radzie 
i spokoju w rządzeniu miastem. Niech Pan nie 
idzie tą drogą, która najpewniej sprowadzi 
Pana na polityczne manowce. •

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

Spokoju nie będzie

Kieleckie piekiełko
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.

Pierwsze półtora roku w kieleckim 
samorządzie było okresem dość 
trudnym dla wszystkich. Choć 

zapowiadało się dobrze i wiele udało się zrobić 
to działaliśmy w atmosferze permanentnego 
sporu Przewodniczącego Rady Miasta 
z Prezydentem Kielc. 
Od samego początku Przewodniczącego 
Kamila Suchańskiego w tym sporze wspierał 
jego klub, który powstał na gruncie odejścia 
z obozu prezydenckiego, a także Prawo 
i Sprawiedliwość. Prezydent Bogdan 
Wenta mógł liczyć na Koalicję Obywatelską 
obsadzającą stanowisko Wiceprezydenta, 
prezydencki klub „Projekt Wspólne Kielce” 
oraz miejską „Lewicę”, którą reprezentuję. 
W imieniu mojej formacji nadal uważam, 
że konsekwentnie możemy realizować 
kolejne punkty naszego programu poprzez 
współpracę z Bogdanem Wentą. Mamy już 
niemal gotowy program „In Vitro dla Kielc”, 
kilka „drogowych” pozycji w budżecie, ale też 
wiele jeszcze do zrobienia. Dlatego sądzę, 
że bez współpracy z Prezydentem byłoby 
to niemal niemożliwe.
Z żalem natomiast patrzę na brak stabilności 
w Radzie Miasta. Ciągły konflikt personalny 
zamiast konstruktywnych inicjatyw. 
Konsekwencją sporu był wniosek o odwołanie 

Przewodniczącego Rady Miasta. Inicjatywa 
przepadła podczas ostatniej sesji tylko 
jednym głosem. Choć głosowanie było tajne 
to nieoficjalnie mówi się, że niemal w każdym 
z ugrupowań głosy podzieliły się. Pomimo 
uratowania funkcji, nie jest to bynajmniej 
powód do radości dla szefa Rady Miasta. 
I nie piszę tego z satysfakcją, bo naprawdę 
wolałbym, żeby zarówno Przewodniczący, 
jak i Prezydent dysponowali stabilną 
większością, działali „ręka w rękę”, mieli 
polityczne i merytoryczne zaplecze w Radzie, 
a mieszkańcy odczuwali pozytywne tego efekty. 
Czy najbliższe tygodnie przyniosą rozwiązanie 
konfliktów? Muszą, bo gra toczy się o Kielce 
i przyszłość naszego miasta. Wiem, brzmi 

banalnie, ale przecież to prawda. Warto wrócić 
do idei, która przyświecała całemu wygranemu 
obozowi po jesiennych wyborach w 2018 roku. 
Kielczanie odsunęli wtedy od władzy 
poprzedniego prezydenta z nadzieją patrząc 
na następcę. Wśród kandydatów do Rady 
Miasta postawili na radnych z potencjałem. 
PiS stracił władzę i stał się mniejszością wobec 
pozostałych zjednoczonych sił politycznych. 
Tak zadecydowali kielczanie i chwała za to. 
Jeśli nie można do tego wrócić to Prezydent 
musi szukać innych doraźnych sposobów, 
aby skutecznie rządzić, bo na koniec dostanie 
ocenę wyłącznie za to, co zrobił dla Kielc. Dziś 
jest pora na pracę i zwyczajnie szkoda czasu 
na marne politykierstwo. •
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INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. zakończyło 
inwestycję przy ul. Gabrieli Zapolskiej. 

Powstało tam w sumie 46 mieszkań o po-
wierzchni od 36 m2  do 90 m2, co stanowi 
łączną powierzchnię użytkową ok. 2,5 tys. m2. 
Lokale posiadają balkony i tarasy. W każdej 
klatce zamontowana została winda. Dodatko-
wo przygotowano 44 stanowiska postojowe 
w garażu podziemnym wielostanowiskowym 
i siedem naziemnych. Generalnym Wykonawcą 
robót była firma Zakład Usług Budowlano – 
Handlowych ”NOWBUD” Aleksander Nowak, 
Edward Bracki Spółka Jawna.
- Ponadto wychodząc naprzeciw osobom nie-
pełnosprawnym, dostosowaliśmy mieszkania 
oraz podjazdy do bloku do ich potrzeb – mówi 
Winicjusz Żyła, prezes zarządu KTBS Sp. z o.o.
Mieszkania zostały oddane lokatorom 
w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Uro-
czystego przekazania kluczy trzem osobom 
30 grudnia ub. r. dokonał prezydent Kielc 
Bogdan Wenta oraz wiceprezydent Arkadiusz 
Kubiec i prezes zarządu KTBS Sp. z o.o. 
- Z pewnością dużym atutem inwestycji, 
poza nowoczesnym wyglądem i wykonaniem, 
jest położenie. Z okien rozciąga się piękny 
widok na miasto, a tuż obok przebiega teren 
spacerowy Parku Dygasińskiego – podkreśla 
prezes Żyła. 

(red.)
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

WARTO WIEDZIEĆ

Stanisław Hojda, dyrektor Centrum Spor-
tu Politechniki Świętokrzyskiej został 
nowym prezesem Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Ręcznej. W głosowaniu wygrał 
14:10 z Grzegorzem Tkaczykiem, byłym 
zawodnikiem PGE VIVE Kielce i reprezen-
tacji Polski. Dr Stanisław Hojda ma 64 lata, 
pochodzi z Krakowa. Jako piłkarz ręczny 
grał na środku rozegrania i kole. Od kilku-
dziesięciu lat mieszka w Kielcach. Pracował 
jako nauczyciel w-f, pracownik dydaktyczny, 
a potem pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, 
Wszechnicy Świętokrzyskiej i Politechnice 
Świętokrzyskiej. Prowadził zajęcia prak-
tyczne wychowania fizycznego oraz jako 
wykładowca – teorię kultury fizycznej, 
teorię sportu, a przede wszystkim – teorię 
i metodykę piłki ręcznej. Pracował jako 
trener grup młodzieżowych w Iskrze Kielce, 
MCS Słoneczne Wzgórze Kielce i Dorbudzie 
Kielce. W sezonie 1997/98 prowadził drużynę 
seniorów Iskry Kielce, z którą zdobył tytuł 
Mistrza Polski. W roku 2005 uzyskał tytuł 
doktora nauk o kulturze fizycznej (temat pra-
cy dotyczył tendencji zmian w sprawności 
motorycznej). Od 2012 roku jest delegatem 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce.   (red.)

www.skleppsk.pl
Działa internetowy sklep Politechniki 
Świętokrzyskiej. - Gadżety tam dostępne 
mają promować uczelnię i wzmacniać 
identyfikację z nią studentów oraz 
pracowników -  mówi Kamil Dziewit, 
rzecznik prasowy PŚk. 
W ofercie znajdują się m.in. koszulki, blu-
zy, torby, oryginalne kubki z motywem 
piramid i murala, który znajduje się na 
ścianie rektoratu.           (red.)

DO ZAPAMIĘTANIA

Pięciu studentów z Politechniki Świę-
tokrzyskiej: Kamil Borycki (automa-
tyka i robotyka), Szczepan Kostecki, 

(automatyka i robotyka), Artur Płatek 
(automatyka i robotyka),  Michał Sokołowski 
(automatyka i robotyka), Daniel Włodarczyk 
(automatyka i robotyka) otrzymało stypen-
dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 
2019/2020. Każdy z wyróżnionych zainkasuje 
po 17 tysięcy złotych. 
Wszyscy laureaci to członkowie zespołu łazi-
ka marsjańskiego Impuls, który w zeszłym 
roku zwyciężył w prestiżowych zawodach 
University Rover Challenge i European Rover 
Challenge, które odbyły się w USA i w Kiel-
cach. O przyznaniu stypendium decydowały 
wyniki w nauce, osiągnięcia w ramach 

WAŻNE

Najlepsi konstruktorzy łazików mar-
sjańskich znów przyjadą do Kielc. Kil-
kadziesiąt zespołów z całego świata 

Politechnika Świętokrzyska gościć będzie we 
wrześniu. Ruszyła już rejestracja zespołów 
do pierwszego etapu szóstej edycji zawodów.
Ubiegłoroczne zawody zgromadziły  re-
kordową liczbę odwiedzających. Do Kielc 
przyjechało 25 tys. osób. Najwięcej z regionu  
świętokrzyskiego i śląskiego. W tym roku 
organizatorzy stawiają sobie poprzeczkę 
jeszcze wyżej. Chcą wprowadzić kilka no-
wości: w regulaminie zawodów i konkuren-
cjach. Nowy będzie też system nagradzania. 
Dodatkowe wyróżnienie „Odkrycie roku” trafi 
do zespołu, który zaliczy najbardziej udany 
debiut – zapowiada prezes Europejskiej Fun-
dacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński.

Drużyna Politechniki już kilkukrotnie odno-
siła sukcesy podczas zawodów. – Tym razem 
też chcemy znaleźć się na podium ale kon-
kurencja nie śpi, musimy być przygotowani 
na każdy wariant – przestrzega prof. Paweł 
Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii.
Na potrzeby European Rover Challenge 
na kampusie kieleckiej uczelni zostanie 
uformowane pole marsjańskie, które swoim 
kształtem, kolorem i składem geologicznym 
imitować będzie powierzchnię Czerwonej 
Planety. – Województwo świętokrzyskie 
zaczyna łazikami słynąć, dlatego chcemy 
tą dobrą passę podtrzymywać – podkreślił 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. 
Wiesław Trąmpczyński.

(red.)

działalności w kołach naukowych, publikacje, 
sukcesy artystyczne i działalność społeczna. 
Warto zapamiętać te nazwiska.  (red.)
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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.

Znany reżyser, Krzysztof Rekowski, miał 
jednak pecha, akurat w wieczór pre-
miery załamała się pogoda i do Kielc 

zawitał niż. Zatem jego propozycja snuła się 
sennie, zwłaszcza w pierwszej z dwóch odsłon. 
Aktorzy, z którymi rozmawiałem, twierdzili, 
że tej „oniryczności” było jednak na próbach 
zdecydowanie mniej, a tempo większe. Tak 
to przyroda, o której Czechow pisał że to „[…] 

Gotowanie żaby

TeksT: Krzysztof Sowiński

„Wiśniowy sad” to najnowsza propozycja Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.  I mogę 
od razu powiedzieć, że warto samemu zobaczyć, czy problematyka zarysowana niegdyś 
przez autora tej sztuki, Antoniego Czechowa, jest nadal aktualna.

bardzo dobry środek uspokajający” nadmier-
nie uspokoiła widownię.
Przypomnijmy, że Czechow to mistrz małych 
form literackich, w których łączy liryzm 
z ironią, pokazuje dramaty zwykłych ludzi, 
w młodości zapowiadających realizację świata 
„sprawiedliwości”, później pragmatycznych 
do bólu, ale także często pozbawionych woli 
działania. Jego teksty są zwięzłe, precyzyj-

nie skonstruowane, wybrzmiewają w nich 
m.in. tzw. punkty kulminacyjne. To co było 
zaletą jego prozy, było dla współczesnych 
mu odbiorców dramatów wadą. Jego debiut 
dramatopisarski („Płatonow” 1881), zakończył 
się totalną klęską. Publiczność oczekiwała 
m.in. żywych dialogów, brawurowej akcji, ale 
takich nie otrzymywała. Zderzyła się z tzw. 
naturalizmem.



13

trochę kultury

NR 1 (32)/2020

O czym może być „Wiśniowy sad”? O upadku 
rodziny ziemiańskiej, szerzej, mutacji w nowe. 
Czechow widział to jako komedię, a Stanisław-
ski, który mu pomagał – jako tragedię. Rekow-
ski przed premierą mówił: „Komedia Czechowa 
jest specyficzną komedią. To nie jest farsa, lecz 
pewien rodzaj poetyckiej komedii, groteski 
ironii”. Ale myślę, że nie było aż tak wielu 
momentów do śmiechu. Dodał Rekowski także: 
„Myślę, że pójście tropem jakiegoś szaleństwa, 
nierealnego świata, daje możliwości zupełnie 
innego czytania i rozumienia Czechowa”.
Poszedł tym tropem. Wg mnie, nie wiem czy 
świadomie, ale pokazał szaleństwo utraty 
instynktu samozachowawczego. Czy chciał 
w ten sposób odwołać się do współczesnych 
społeczeństw europejskich, które w szaleństwie 
poprawności politycznej kontynuują wszystko 
to co musi przynieść im zagładę? Przypomnij-
my za Orwellem, to dla tych ludzi wypracowano 
mechanizmy dwójmyślenia – prywatnie wie-
dzących, że politruki typu Baumana (fragment 
jego tekstu także się znalazł w GT) prowadzą 
ich do zagłady dekonstruując im ich świat i nie 
dają nic w zamian, a przedmiot takich działań 
bez oporu, w lęku przed penalizacją, oficjalnie 
temu przyklaskuje, poddając się dyktatowi 
utopii o „równości”. (A tak w ogóle to – Bauma-
nowi z jego koncepcją płynnej nowoczesności 
naprawdę się wydawało, że nie było przed nim 
Heraklita z jego wariabilizmem? I drugie pyta-

nie – jak jemu i innym postmodernistom dało 
się wmówić, że w świecie nie działają związki 
przyczynowo-skutkowe? Jak?). Dekonstrukcji 
(ale raczej w duchu metody uważnego czytania) 
dokonał także Rekowski, osłabił dramatur-
gię utworu z jej małymi i dużymi punktami 
kulminacyjnymi, pokazał, według mnie, świat 
„płynny”, wobec którego zastosowano metodę 
gotowanej żaby.
Do tego garnka w ogóle nie wchodził Jermołaj 
Łopachin (gościnnie w Kielcach Krzysztof 
Ogłoza, którego kreacja bardziej przypomina 
współczesnego biznesmana niż wybijającego 
się na kupca i niezależność chłopa, który bez 
sentymentów zrozumiał, że nawet „wiśniowe 
sady” nie mogą być wieczne). Poza garnkiem 
był także Piotr Trofimow. W roli tego „wieczne-
go studenta” Wojciech Niemczyk, ustylizowany 
niczym postać z „Siekierezady” (znaczy to coś, 
czy nic nie znaczy?), postać wybierająca samo-
dzielnie, wbrew opowieściom Baumanów, stałe 
rysy swojej tożsamości.
Coraz mniejszą rolę w teatrze odgrywa aktor. 
Nawet w GT nie znajdziemy listy występują-
cych osób, za to mamy biogramy realizatorów, 
z informacją o tym, że ktoś tam np. zajmuje 
się „[…] badaniem obszarów szeroko poję-
tych […]”, jak np. Filip Szatarski, choreograf 
i tancerz. Bez złośliwości, intryguje mnie jego 
wkład w ten konkretny „Wiśniowy sad”, pro-
pozycję jakby nie patrzeć dość konsekwentnie 

okrojoną z ponad typowego ruchu. Ale akurat 
przy tej sztuce warto o aktorach wspomnieć.
W zasadzie wypadałoby wymienić wszystkich 
uczestników tego projektu. Ale w humanistyce 
nie ma równości, jest tylko propaganda, nepo-
tyzm i subiektywizm. Także i mój. Kiedyś się 
chodziło do teatru „na aktorów”. Ja przyznam, 
lubię przyjść na Andrzeja Platę (u Rekowskie-
go nawet z małej roli lokaja Jaszy wyrzeźbił 
ironiczną perełeczko-pałeczkę i wali nas nią 
w bereciki), czy Annę Antoniewicz (jako Ania 
zaprzestrzeniła sporo uwagi widowni). Lubię 
też „chodzić” na Łukasza Pruchniewicza, nie-
pokoi mnie jego maligna i rozumiem go, doce-
niam jego warunki, w jego głosie pobrzmiewa 
epoka Englertów, Gajosów, czy Łomnickich 
– i wiem jak mu musi być ciasno na postmo-
dernistycznej scenie. W końcu „coś więcej” 
pokazał w roli Borisa Simieonowa-Piszczyka. 
Nie trudno go oczyma wyobraźni zobaczyć 
w roli zmęczonego życiem bohatera jakiegoś 
pierwszorzędnego dramatu w pierwszorzęd-
nej reżyserii.
Kiedyś Czechow napisał, że chciałby być 
wolnym pisarzem, nie chce być zaliczany 
ani do liberałów ani do konserwatystów. 
Czy Rekowskiemu udaje się chodzić tropem 
mistrza z minionej epoki? Jeśli nie jemu, także 
nie innym, to powoli, a może nie tak znowu 
powoli, teatr w Polsce, także w Kielcach – traci 
sens istnienia.
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Kraulem i krytą żabką

Pawilon na basenie letnim

Basen na stadionie

Basen lesny w latach trzydziestych
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W sosnowym lesie, zaraz za rogatkami miasta, na skłonie pasma Posłowickiego 
i w najbliższym sąsiedztwie obiektów kieleckich koszarów, wybudowano tuż przed 
wojną kompleks basenów pływackich. Cały teren ochrzczono szybko Stadionem i ta 
nazwa wryła się błyskawicznie w pamięć kielczan wielu, jak się z czasem okazało, 
pokoleń. Wszystko, jak się wydaje, za sprawą pułkownika, któremu w głowie było 
nie tylko szkolenie artylerzystów na polowym majdanie, musztra i cały ten wojskowy 
sztafaż, ale także permanentne inwestowanie w zdrowych, silnych ludzi. 

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.

Jak wiadomo nic tak nie hartuje człowieka 
jak sport, więc dowódca 2 pułku artylerii 
legionów, zapomniany dzisiaj żołnierz – 

społecznik, pułkownik Jan Witold Bigo, o kilka 
długości wyprzedził epokę, w której przyszło 
mu żyć. To ten człowiek wymyślił i szczęśliwie 
zrealizował pomysł urządzenia leśnego toru 
wyścigów konnych, skoczni narciarskiej na 
zboczu Pierścienicy, tras zjazdowych i biego-
wych po leśnych duktach. Wojsko zainspiro-
wało też (a to już w zgodzie ze swoją naturą) 
budowę polowych strzelnic, na których kielec-
cy gimnazjaliści z godnym podziwu uporem 
dziurawili tarcze karabinowymi pociskami. 
Ukoronowaniem wszystkich, mniejszych 
większych przedsięwzięć była jeszcze budo-
wa sportowego stadionu z  boiskami, skocz-
niami, bieżniami lekkoatletycznymi i właśnie 
basenu pływackiego. O wymiarach, jak wtedy 
z charakterystycznym dla okresu międzywo-
jennego zacięciem mocarstwowym, mówiono 
z dumą – olimpijskich. Dwadzieścia pięć me-
trów szerokości, pięćdziesiąt długości i osiem 
oznaczonych czerwono – białymi bajkami to-
rów dla wyczynowo uprawiających pływanie. 
Basen i zgrabny, drewniany pawilon otwarto 
w pierwszych dniach czerwca 1933 roku. Na 
uroczyste otwarcie obiektu przybyli tłumnie 
kielczanie obojga płci i goście z samej stolicy. 
Z panem prezydentem Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej, Ignacym Mościckim i  biskupem 
polowym Wojska Polskiego, generałem Jó-
zefem Gawliną. Obydwaj zresztą, zbyt dłu-
go miejsca w  leśnym, pięknie ozdobionym 
girlandami zieleni obiekcie nie zagrzali. Pan 
prezydent śpieszył się do specjalnie wybu-
dowanego dla głowy państwa laboratorium 
chemicznego w Tarnowie. W dzielnicy wcale 
nie przez przypadek nazwanej Mościcami. 
Biskup zaś nad ruch na świeżym powietrzu 
i  plusk rozgarnianej mocnymi uderzeniami 
ramion wody przedkładał chłód krypty i za-
pach kadzidła. Toteż z ulgą odjechał na obiad 

do rezydencji kieleckiego hierarchy Augusty-
na Łozińskiego.  
Obiekty położone w południowej części Kielc 
stały się ulubionymi terenami rekreacyjny-
mi. Na Stadion jeżdżono nie tylko na pikniki 
czy majówki, ale życie między młodnikami 
kwitło w  najlepsze całymi miesiącami. Od 
wiosny do wiosny. W prowincjonalnym mie-
ście każda atrakcja traktowana była przecież 
jak wydarzenie towarzyskie. Jeżeli nie wyści-
gi konne na jednym z  najlepiej zaprojekto-
wanych i  wyprofilowanym z  maestrią torze 
hippicznym, to marszobiegi. Zawody bokser-
skie przeplatały się z  meczami piłkarskich 
teamów, uczniowie z kieleckich szkół rywali-
zowali z kolei w turniejach strzeleckich. Gdy 
spadł śnieg organizowano regularnie kon-
kursy skoków narciarskich, zawody biegaczy, 
zjazdowców. Od czerwca do września tłum-
no było też w niecce wypełnionego po same 
brzegi basenu.
Po wojnie wyszło, zgodnie zresztą z  logi-
ką nowych czasów, które teraz też nadeszły, 
że wszystko co było wcześniej, jest obecnie 
passe. Najpierw zrównane zostały z  ziemią 
strzelnice, potem zaorane trasy narciarskie, 
zlikwidowano parcoursy, rozebrano do ostat-
niej belki drewnianą skocznię narciarską. 
Przetrwał tylko basen pływacki, ale z czasem 
i  ten obiekt poszedł pod młotek, ustępując 
placu i  miejsca nowemu inwestorowi, który 
na pływalni zlokalizował luksusowy hotel. 
Letni basen w  Kielcach, mieście położnym 
nad strugą, która jest – tak się niestety zło-
żyło – karykaturą rzeki, przez kilka dzie-
sięcioleci był najważniejszym, bo jedynym 
centrum rekreacyjnym. Ożywał co roku 

zaraz po przesileniu wiosennym, czyli po 
24 czerwca. Wtedy administracja odkręca-
ła zawory i po kilku godzinach prostokątna 
betonowa niecka wypełniała się krystalicz-
nie czystą wodą ze zlokalizowanych na Bia-
łogonie źródeł. Przed kasami ulokowanym 
w drewnianym, jeszcze jak wszystko w lesie 
na Stadionie, przedwojennym pawilonie, 
ustawiały się tasiemcowe kolejki. Naród 
poza slipami i  majtkami na zmianę oraz 
ręcznikami, trzymał w torbach koce i wałów-
kę. Oczywiście, że na basenie znajdował się 
peesesowski bufet, ale poza mdłą, landryn-
kową oranżadą i papierosami „giewont” albo 
„wrocławskimi” nie oferował nic innego. Jak 
pamiętam, pani Lodzia, która rządziła za 
ladą, najpopularniejszych w społeczeństwie 
„sportów” w  asortymencie nie posiadała. 
Szczęśliwcy, którzy sforsowali wąskie przej-
ście, rozkładali gdzie popadnie koce, walili 
się na płachty, wyciągali z toreb i siatek bu-
telki z rabarbarowym kompotem, przegryza-
li bułkami z  przekrojonym zgrabnie na pół 
mielonym. Menu uzupełniały jeszcze ogórki 
i jajka na twardo. Dalej piekła nie było, były 
wrzaski i  krzyki aż do zmroku, gdy na łące 
pojawiał się kulawy dozorca z miotłą, który 
wszystkich z pływalni przepędzał. 
Publiczność dwoma strumieniami zmierzała 
wtedy w powrotną drogę. Ci z Czarnowa, Szy-
dłówka, Niewachlowa czy Herbów na ostatni 
przystanek autobusu numer 4, wszyscy inni 
przez zagajnik w  stronę cmentarzy i  dalej, 
w pielesze śródmieścia, kaesemu. Następne-
go dnia, jak w  wahadle Foucaulta, wszyst-
ko zaczynało się od początku, wracało w  te 
same koleiny.



TeksT: lek. med. Dominika Posłowska

Twarz  
od nowa
Starzenie się. Nikt z nas nie lubi  
o tym mówić. Mając jednak  
wiedzę na temat procesów  
zachodzących wraz z upływem czasu 
w wyglądzie twarzy, możemy się 
z nimi zmierzyć i zapobiec 
lub spowolnić ich rozwój. 

samo zdrowie
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samo zdrowie

O procesie starzenia się twarzy wiemy 
już całkiem sporo i jesteśmy w stanie 
przewidzieć jego przebieg. Fizjologicz-

ny proces rozpoczyna się już około 30 roku ży-
cia. Procesy te możemy podzielić na zależne 
od czynników wewnętrznych, czyli wynikają-
ce z uwarunkowań genetycznych oraz spowo-
dowane czynnikami zewnętrznymi. 
Na genetykę nie mamy wpływu, ale na to, co 
nas otacza i jak żyjemy, jak najbardziej. Nad-
mierna ekspozycja na promieniowanie sło-
neczne, bogata mimika twarzy, stres, palenie 
tytoniu, niedobór snu, nieprawidłowe odży-
wianie, wszystko to ma niekorzystny wpływ 
na jakość naszej skóry. 

15 tysięcy mrugnięć
Oczy są częścią twarzy, na której najbardziej 
się skupiamy podczas kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Zmiany dotyczące tej okolicy, czy to 
wynikające z dziedziczenia pewnych cech, 
czy też będące wynikiem starzenia się, wyda-
ją się wyprzedzać w czasie oznaki starzenia 
się pojawiające się na pozostałych częściach 
twarzy. Skóra powiek jest najcieńsza w całym 
organizmie, ma tylko około 0,5 mm grubo-
ści. Charakteryzuje się też niewielką ilością 
podściółki tłuszczowej oraz małą ilością gru-
czołów łojowych. Wszystkie te czynniki wraz 
z intensywną codzienną pracą mięśni powiek 
(mrugamy około 15 tysięcy razy każdego 
dnia) sprawiają, że okolica oczu stosunkowo 
szybko ulega zmianom związanym z upły-
wem czasu, takim jak: spadek napięcia skóry 
powiek, wiotkość, przesuszenie, zasinienie…

Co się dzieje? Co robić?
Gdy skóra w okolicach oczu wymagać będzie 
dostarczenia jej substancji odżywczych i nawil-
żenia, wystarczy kilka sesji mezoterapii, czy to 
gotowym mezokoktajlem, czy też uzyskanym 
z własnej krwi osoczem bogatopłytkowym, by 
zapewnić skórze niezbędne składniki, odżywić 
i poprawić jej jakość. Niekiedy jednak metody 
muszą być bardziej inwazyjne, na przykład 
przy efekcie tzw. „opadających powiek”, obec-
ności tzw. worków, poduszek pod oczami, czyli 
zmianach bardziej zaawansowanych. Obser-
wujemy wówczas nadmiar skóry powiek, 
wiotkość mięśni, obecność przepuklin tłuszczu 
oczodołowego, zmienia się kontur powiek. Po-
czątkowo widzimy mniej zaznaczoną bruzdę 
górnej powieki, nieestetyczne zbieranie się 
w niej cieni, z czasem skóra górnej powieki 

opiera się o rzęsy, utrudniając w ogóle malo-
wanie rzęs i powiek. Powieka dolna natomiast, 
w wyniku zmian w skórze, mięśniach i tkance 
łącznej, ulega optycznemu wydłużeniu, zmie-
niając kształt oka z migdałowego na bardziej 
okrągły. Zabiegiem dającym natychmiastowy 
i trwały efekt estetyczny w tym przypadku jest 
plastyka powiek. Jest to zabieg przeprowadza-
ny w znieczuleniu miejscowym i niewyklucza-
jący na długo z normalnego funkcjonowania.
Jeszcze inne problemy ze skórą twarzy to te, 
wynikające ze zmniejszenia ilości kolagenu 
i włókien elastycznych, co prowadzi do utra-
ty elastyczności i napięcia skóry. Naskórek 
ulega pogrubieniu, przesuszeniu, pojawiają 

się plamy pigmentacyjne. W takim wypadku 
wskazane są zabiegi resurfacingu laserowego 
(czyli odnowy skóry twarzy za pomocą lasera 
CO2), peelingi chemiczne, mezoterapia, oso-
cze bogatopłytkowe (PRP), zabiegi z użyciem 
fal radiowych (RF). Stosowane regularnie, są 
w stanie stymulować fibroblasty (komórki 
skóry), a przez to poprawiać gęstość, napięcie 
i koloryt skóry twarzy. 

Odnowa twarzy
Wraz z upływającym czasem zmianie ulega 
także rozkład tkanki tłuszczowej na twarzy. 
Tłuszcz ma tendencję do gromadzenia się 
w obszarze dolnym i przednim (przynoso-
wym) twarzy, natomiast zmniejsza się jego 
ilość w obszarze górnym i bocznym. Do reduk-
cji tkanki tłuszczowej dochodzi w okolicy oczu, 
skroni i bocznej części policzka, czyli okolicy 
jarzmowej. Dodatkowo poduszeczka tłuszczo-
wa okolicy przedjarzmowej, odpowiadająca 
w młodości za jędrny, kształtny policzek, ulega 
stopniowemu przemieszczaniu się w kierunku 
nosa, tworząc nawis nad bruzdą nosowo-war-
gową. Nadmiar tłuszczu pojawia się nato-
miast na brodzie, podbródku i na policzkach. 
Od jakiegoś czasu wiemy też, że wzrost kości 
czaszki nie kończy się wraz z okresem doj-

rzewania, jak wcześniej uważano, a ewoluuje 
wraz z wiekiem. Z biegiem lat obserwujemy 
stopniowe powiększanie się zatoki czołowej, 
łuku nadoczodołowego, zmniejszenie wysoko-
ści kości szczęki i żuchwy, zmiany przyzębia, 
cofnięcie żuchwy. Zmiany w rozkładzie tkan-
ki tłuszczowej wraz ze zmianami w układzie 
kostnym i łącznotkankowym wpływają na 
zmianę konturów twarzy. Pojawia się tzw. do-
lina łez, „chomiki”, pogłębieniu ulega bruzda 
nosowo-wargowa, kontur żuchwy staje się 
mniej wyraźny, a skronie zapadają się. Lekarz 
medycyny estetycznej, mając wiedzę na temat 
zmian zachodzących wraz z wiekiem i świado-
mość z czego te zmiany wynikają, jest w stanie 

odbudować odpowiednie okolice twarzy tak, 
aby przywrócić jej właściwy kontur i młod-
szy wygląd. Wykorzysta do tego usieciowa-
ny kwas hialuronowy lub przeszczep tkanki 
tłuszczowej. Przy drugiej metodzie dodatkową 
korzyścią jest pozbycie się nadmiaru niechcia-
nego tłuszczyku np. z brzucha.

Sposób na zmarszczki
W wyniku ścieńczenia mięśnia czołowego, 
powtarzanych ruchów mimicznych i po-
gorszenia stanu skóry, na czole pojawia się 
sieć zmarszczek poprzecznych. Wydatne 
w wyniku wieloletniej aktywności mięśnie 
marszczące brwi i mięsień podłużny nosa wy-
twarzają zmarszczki pionowe gładzizny czoła, 
czyli tzw. „lwią zmarszczkę”, co nadaje twarzy 
groźny wygląd. Odpowiednio zastosowana 
toksyna botulinowa (tzw. botoks) jest w stanie 
rozluźnić mięśnie i zrelaksować skórę ponad 
nimi. Gładkie, niepobrużdżone zmarszczkami 
poprzecznymi i pionowymi czoło daje efekt 
zrelaksowanej, świeżej twarzy. Pamiętajmy, 
że opisane wyżej propozycje zabiegów są 
oczywiście tylko uzupełnieniem zdrowego 
trybu życia. Nic nie zastąpi prawidłowego od-
żywiania się, odpowiedniej ilości snu i regu-
larnej aktywności fizycznej.  

Lekarz medycyny esTeTycznej jesT 
w stanie odbudować odpowiednie okolice 
twarzy tak, aby przywrócić jej właściwy 

kontur i młodszy wygląd. 

lek. med. dominika posłowska
absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalista chorób oczu. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej.  
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Praktykę z zakresu medycyny estetycznej prowadzi w „Re vitae” Centrum Medycyny  
Estetycznej i Chirurgii Plastycznej w Kielcach.
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Krzysztof sowińsKi
Krzysztof Sowiński, (ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych  
w zakresie literaturoznawstwa. Zwolennik zdrowego trybu życia.

Jak Wasze postanowienia noworoczne? 
Zapewne wielu z Was już nawet nie 
pamięta co postanowiło. Pamiętajcie 

jednak… Tak naprawdę NOWE może się 
zacząć w jakimkolwiek momencie. Nie musi 
z ostatnimi sekundami grudnia i pierwszymi 
stycznia. Ale każda okazja jest dobra. Wśród 
wielu deklaracji z okazji Nowego Roku często 
sporo ludzi obiecuje sobie, że będzie zdrowiej 
żyło, m.in. zaplanują rozpoczęcie przygody 
z treningiem. Ale jak to zrobić ? Oto jest pyta-
nie. I jak wytrwać w swoim zamierzeniu? 
Zanim coś doradzę, to tym którzy nie wiedzą, 
przypomnę, że jedną z moich pasji, która 
mi towarzyszy przez całe życie jest rekre-
acja ruchowa. A sportowcem zawodowym 
nie zostałem tylko dlatego, że w młodości, 
co kilka lat wiedziony ciekawością zmienia-
łem dyscypliny i wybierałem często te dość 
egzotyczne.
Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, 
że znakomita część ludzi (nie tylko moich ro-
daków, dotyczy to np. mieszkańców UK, któ-
rych reprezentantów miałem okazję poznać) 
nie wie jak ćwiczyć. Ba… nawet nie wiedzą 
jak ćwiczyć nie tylko osoby dotychczas 
bierne, ale także wiele osób uprawiających 
sport tak rekreacyjnie, jak i profesjonalnie. 
Krzewią się mity i przestarzałe metody. Wi-
działem np. bardzo zaniedbanych fizycznie 
maratończyków z tzw. słabymi ogniwami 
w swoim ciele, nawet nie do końca zdających 
sobie sprawę, że coś robią nie tak. Spotkałem 
niesprawnych siłaczy, czy przedstawicieli 
sportów walki. (Do tych ogniw jeszcze wrócę).
Po pierwsze musimy sobie zdać sprawę, 
że nie ma jednego uniwersalnego ćwiczenia, 
przy pomocy którego załatwimy wszystkie 
nasze problemy i oczekiwania. A np. bie-

Zadbaj o najsłabsze ogniwo
ganie, czy legendarna joga (nota bene 
osadzona, co mało kto wie, w… skandy-
nawskiej gimnastyce, znowu modna) nie są 
najlepszym sposobem do tego, żeby zrzucić 
w szybkim tempie mityczną oponkę i poczuć 
się lepiej.
Gotową receptę, jak ćwiczyć, znajdziemy 
w świeżej publikacji „Trening zawodowca” 
(2019), autorstwa Doriana Łomży, trenera 
przygotowania fizycznego kilku polskich 
olimpijczyków. I wbrew tytułowi, ta książka 
jest adresowana także do amatorów rekre-
acji ruchowej. Jednak jeśli ktoś spodziewa 
się kolejnego poradnika motywacyjnego 
i popularnego marketingu nie znajdzie 
w tej propozycji zbyt wielu zdań kończących 
się wykrzyknikami. Autor podzielił swoją 
pracę na 18 czytelnych kroków. Po pierwsze 
pokazuje jakim wyzwaniem i poświęceniem 
jest współczesny sport zawodowy i w za-
sadzie go nie popiera, pokazuje także, że 
ten zawodowy dawno przestał być zdrowy 
i etyczny. Po drugie pokazuje kolejne kroki, 
jakie powinien zrobić kandydat także na 
sportowca amatora – zaleca na początek np. 
rzetelne przebadanie organizmu. Potem zale-
ca rozpoznanie naszych najsłabszych ogniw! 
I być może w rezultacie tego, będziemy 
musieli swoją przygodę zacząć od ćwiczeń… 
rehabilitacyjnych (z zakresu tzw. treningu 
funkcjonalnego). (To ogniwo to niezwykle 
ważna sprawa! Właśnie zlekceważyłem 
wielotygodniową dolegliwość w okolicy 

pachwiny i doświadczyłem bardzo poważnej 
kontuzji, która może w ogóle zmienić moje 
życie na gorsze). Po tym etapie trener zaleca 
przejść do ogólnego wzmocnienia organi-
zmu. Taki sam zestaw ćwiczeń (choć zapewne 
różne obciążenia dedykowane konkretnej 
osobie) dla każdego, bez względu na upra-
wianą dyscyplinę. A potem dopiero doradza 
jak się zająć naszą docelową aktywnością. 
Równie istotna też jest dieta.
Już na koniec. Dawniej jako fanatyk rekreacji 
ruchowej próbowałem pomóc każdemu. 
Pamiętam, że także mojej koleżance z pracy, 
która właśnie zapragnęła zmiany. Jakiego 
jednak programu ćwiczeń bym jej nie pro-
ponował, miała zawsze jakieś „ale”. Na „si-
łownię” nie miała czasu chodzić. Z domu „nie 
chciała robić sali gimnastycznej”. Roweru 
„nie lubiła”. Kalistenika (ta redukuje liczbę 
rzeczy potrzebnych do np. maty, czy gumy, 
które w ogóle nie zajmują miejsca) jej się nie 
podobała. Na moje z nią dylematy filozo-
ficznie i używając nieco obcesowej metafory 
odpowiedział kiedyś mój kolega (ćwiczący 
rekreacyjnie szermierkę): „Co zrobisz… Jak 
ktoś nie chce się myć, to musi brzydko pach-
nieć. I nie ma co się taką osobą zajmować”. 
Słowem – najważniejsza jest wewnętrzna 
motywacja.
A jak wytrwać? Praktycy podpowiadają, 
że wystarczy 30 regularnych treningów, że-
byśmy pozyskali nowy nawyk. A ten to druga 
natura człowieka. Potęga i… przekleństwo.

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

Uważam, że…
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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

Kupujemy nieruchomość
Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji 
w życiu. Jej konsekwencje każdy z nas odczuwa przez 
następne lata. Co zrobić, by zakupić nieruchomość 
o uregulowanym stanie prawnym, bez zadłużenia, na co 
zwrócić szczególną uwagę?
TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Pamiętajmy 

o dokładnym 

sprawdzeniu 

stanu prawnego 

nieruchomości

Po pierwsze musimy przeanalizować księ-
gę wieczystą. W tym celu potrzebujemy 
numeru księgi wieczystej nieruchomo-

ści, który z pewnością posiada właściciel nie-
ruchomości. Po jego wpisaniu pod adresem: 
www.ekw.ms.gov.pl, będziemy mieli możliwość 
zapoznania z  wszelkimi niezbędnymi infor-
macjami dotyczącymi nieruchomości.

Najważniejsze informacje znajdziemy w dzia-
le II księgi wieczystej, gdzie wpisany jest 
obecny właściciel nieruchomości. Wszystkie 
osoby wpisane w  tym dziale muszą wyrazić 
zgodę na sprzedaż. Warto również sprawdzić 
dział III, a to z powodu możliwości zakupu lo-
kalu wraz z lokatorami, którzy mogą posiadać 
chociażby służebność osobistą tj. prawo doży-
wotniego zamieszkiwania w nieruchomości.

Następnie warto sprawdzić dział I-O, w  któ-
rym znajdują się podstawowe informacje 

o nieruchomości, takie jak adres, powierzch-
nia, ilość pomieszczeń, ich funkcje oraz prze-
znaczenie samego lokalu.

Niezwykle ważne jest również upewnienie 
się, że nieruchomość którą chcemy zakupić, 
nie jest obciążona kredytem hipotecznym. 
Wszelkie informacje związane z  tą kwestią 
znajdziemy w IV dziale księgi wieczystej nie-
ruchomości.

Należy także uważać na wszelkiego rodzaju 
„wzmianki” w  księdze wieczystej. Ostrzegają 
one o złożeniu niezałatwionego jeszcze wnio-
sku o wpis do księgi wieczystej, który po jego 
dokonaniu może zmienić treść księgi wieczy-
stej w  zakresie określonym żądaniem wnio-
sku.

Przy analizowaniu stanu prawnego nierucho-
mości, warto zgłosić się do administracji blo-
ku, by sprawdzić czy nieruchomość nie jest 
zadłużona. Należy również sprawdzić w urzę-

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

dzie gminy właściwej dla nieruchomości fakt, 
czy obecny właściciel nie zalega z podatkiem 
od nieruchomości, jak również zapoznać się 
ze stanem techniczno-użytkowym nierucho-
mości.

Przed podpisaniem stosownej umowy sprze-
daży nieruchomości warto zażądać od sprze-
dającego zaświadczenia z urzędu miasta bądź 
gminy poświadczającego, że nikt nie jest za-
meldowany w sprzedawanym lokalu.

Pamiętajmy o  dokładnym sprawdzeniu sta-
nu prawnego nieruchomości, którą mamy 
zamiar zakupić, by nie narazić się na niespo-
dziewane negatywne konsekwencje.
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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

Wellbeing w organizacji (2)
TeksT: Konrad WilkWzrost konkurencyjności 

na rynku, poprawa 
wizerunku pracodawcy, 
wyższy poziom 
satysfakcji i zadowolenia 
pracowników, zwiększenie 
ich samopoczucia 
i zdrowia, lepsza jakość 
współpracy, atmosfery, 
poczucia sensu 
i znaczenia, lojalność 
względem organizacji, 
to wszystko czynniki 
przekładające się na niższy 
wskaźnik absencji i rotacji, 
większą innowacyjność, 
samodzielność i skłonność 
do przejmowania 
odpowiedzialności, wzrost 
zaangażowania, większą 
efektywność pracy, 
a co za tym idzie, lepsze 
wyniki przedsiębiorstwa. 
Jaka firma nie chciałaby 
doświadczać takich 
korzyści? Co zrobić, 
by stały się one faktem?

Coraz śmielej wprowadzane w  naszym 
kraju programy Wellbeing koncentrują 
się na psychologii zdrowia pracownika. 

Dlatego organizowane są np. dni zdrowego 
odżywiania, podczas których dietetycy opo-
wiadają o  wpływie żywienia na ich orga-
nizm, jakie produkty poprawiają witalność, 
wpływają pozytywnie na energię do życia 
i pracy, podają wartościowe przepisy, czasem 
łącząc wykłady z  praktyką przyrządzania 
posiłków. Tak jak niewłaściwa dieta okazuje 
się źródłem wielu poważnych dolegliwości 
i chorób, tak siedzący tryb życia i związane 
z  nim konsekwencje prowadzą do tego, że 
praca biurowa określana jest mianem głów-
nej przyczyny chorób XXI wieku. Stąd dni 
zdrowego kręgosłupa, gdzie oprócz infor-
macji na temat tego jak dbać o  swój kręgo-
słup, pracownicy mają możliwość nauczenia 
się praktycznych ćwiczeń służących jego 
rozluźnianiu i  odciążaniu, takich jak stret-
ching, joga, pilates, tai chi. Zajęcia związa-
ne z  praktyką tych metod często wkraczają 
w  codzienność pracowników i  pojawiają się 
jako jej stały element pod czujnym okiem 
wykwalifikowanych instruktorów. Bywa, że 
działy HR organizują badania dla pracowni-
ków pozwalające poznać stan ich aktualnego 
zdrowia, żeby dodatkowo zmotywować ich 
do dokonywania służących im korekt w na-
wykach codzienności. Ci pracownicy, którzy 
jako pierwsi decydują się brać udział w tych 
różnych zajęciach z  czasem stają się inspi-
racją dla kolejnych. Sam udział staje się nie 
tylko szansą do zadbania o siebie i wprowa-
dzenie nowych nawyków do swojego życia, 
ale również stanowi okazję do integracji pra-
cowników, co dodatkowo wpływa na pożąda-
ne i  opisane przeze mnie korzyści. Zdrowie 
fizyczne to jednak nie wszystko. 

Wellbeing w praktyce
W zakresie programów Wellbeing mieszczą 
się również szkolenia poświęcone zagad-
nieniom zarządzania stresem, Mindfulness 

w  biznesie, Work life balance. Stres, który 
jest plagą naszych czasów, destrukcyjnie 
oddziałuje na ludzi i  organizacje. Póki nie 
pomożemy pracownikom w  radzeniu so-
bie ze stresem i  jego konsekwencjami, póty 
efekty programów dedykowanych fizyczne-
mu zdrowiu pracownika będą raczej nikłe. 
W  procesach rozwoju świadomości pracow-
ników, które stanowić powinny nieodłączny 
element programów Wellbeing, niebagatel-
ną rolę odgrywa również wspomniany Mind-
fulness, czyli praktyka uważności. To dzięki 
jej ćwiczeniu nabieramy zdolności do wy-
chodzenia poza automatyzmy, wzorce, na-
wyki z  jakich bezwiednie budujemy swoją 
codzienność. Wyjście poza schematy po-
znawcze, jakimi się póki co posługujemy, 
otwiera nas na nowe możliwości, które przy-
bliżają nas do realizacji naszych głębokich 
potrzeb wyrażonych wspomnianymi czyn-
nikami wpływającymi na nasz dobrostan. 
To dzięki praktyce świadomości pracownicy 
stają się gotowi na życie w  zgodzie z  sobą, 
na faktyczne wyrażanie swoim życiem pra-
widłowo rozumianej idei Work Life Balance. 
Jak widać Wellbeing zawiera w  sobie wiele 
elementów, które składają się na złożony 
proces samorozwoju, w  którym organizacja 
może wspierać swoich pracowników. Warto 
ten proces rozpocząć od menadżerów.

Organizacje uczące się
Jak już wspomniałem, złożone procesy roz-
woju organizacji, zorientowane na Wellbe-
ing pracowników, wymagają uwzględnienia 
wielu elementów składających się na ich 
powodzenie. Firmy gotowe je wdrażać mogą 
korzystać ze wsparcia. Przygotowane do 
tego, dysponujące odpowiednim know-how 
podmioty zewnętrzne stanowią dobre roz-
wiązanie, dające pewność, że programy Wel-
lbeing będą implementowane w organizacji 
w  należyty sposób. Z  pewnością warto jest 
wychodzić naprzeciw potrzebom pracowni-
ków. Należy jednak pamiętać, że zadziałają 
one tylko wtedy, gdy władze organizacji są 
na nie gotowe.
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w świecie sportu

Rozmowa z Jaromirem Krukiem, dziennikarzem 
sportowym, od 26 lat organizującym w Kielcach 
Turnieje Grudniowe trójek piłkarskich.  
Pyta i słucha Paula Malarz.

Trudno jest zorganizować taki turniej?
Na pewno kiedyś było dużo trudniej. Ale 
turniej przez lata budował swoją markę, 
i dzisiaj łatwiej jest zaprosić kogoś znanego, 
gdy szlak został już przetarty. Tacy ludzie 
jak Stanisław Telecki, Roman Kosecki, Jacek 
Krzynówek, Zbigniew Boniek dodali trójkom 
prestiżu, ale trzeba pamiętać, że ten turniej 
to nie tylko gwiazdy z pierwszych stron 
gazet. Rozbudowujemy grupy dziecięce 
i młodzieżowe, korzystamy z nowych 
obiektów. Są miejsca gdzie turniej jest 
przyjmowany wspaniale jak w Zagnańsku, 
Łagowie, Daleszycach, Nowinach, 
Kostomłotach, ale w niektórych miejscach 
dzieciaki wciąż nie mogą skorzystać 
z pryszniców. Mimo niedogodności 
Grudniowy dynamicznie się rozwija 
i wychodzi już poza kraj. Nie chcemy 
zaniedbywać niczego, bo to impreza dla 
każdego kto lubi piłkę nożną. 

Którą gwiazdę najtrudniej było namówić do 
występu w turnieju?
Wciąż nie zagrali Jacek Bąk, Maciej 
Żurawski, Jan Tomaszewski, ale wierzę, 
że to nadrobimy. Wreszcie zagrał zapraszany 
wiele razy Michał Żewłakow. Z kolei 
Zbigniewa Bońka nie trzeba było długo 
namawiać. Patrząc z perspektywy więcej 
było udanych zaproszeń, niż nieudanych, 
i w sumie w Grudniowym wystąpiło już 
95 reprezentantów Polski, a nie zabrakło też 
zawodników z innych krajów. 

Kto się skusił?
Na Łotwie pokazał się Andrejs Rubins, 
uczestnik Euro 2004, na Litwie Andrius 
Skerla, legenda tamtejszego futbolu. Mamy 
coraz większe ambicje, ale też przybywa 
zwolenników tej odmiany futbolu. Trójki są 
szybkie, dynamiczne i niezwykle efektowne. 
Bardzo przypadły do gustu choćby Dariuszowi 
Dziekanowskiemu, królowi strzelców ostatniej 
edycji Grupy VIP Probudex Łagów V imienia 
Krzysztofa Retlikowskiego.

Piłkarski poziom trójek jest coraz wyższy…
Pojawiło się sporo zespołów związanych 
z Koroną Kielce, z grupami młodzieżowymi. 

Zaczęło się w Kielcach

One zaczynają nadawać ton rywalizacji 
w Grudniowym. W Kor-Trans, ekipie 
która zdetronizowała Banga prym 
wiódł Artur Piróg, mistrz Centralnej Ligi 
Juniorów 2018/19. Korona zdominowała 
kategorie najmłodszych, które cieszą 
się niesamowitym zainteresowaniem. 
Na niektóre kategorie przychodziło bardzo 
dużo kibiców.

A jak przyjęła się grupa pań?
Pozytywnie, a patrzeć na ich grę w hali przy 
ulicy Wschodniej w Kielcach to była wielka 
przyjemność. Fabryka Futbolu udostępniła 
piękny obiekt także dla dzieci i na grupę 
medialną. Pomoc z zewnątrz jest nam 
bardzo potrzebna. Np. dzięki takim ludziom 
jak pan Andrzej Grzyb trójki cały czas 
się rozwijają. Im więcej osób to zrozumie, 
to tym lepiej. Jak choćby Wojciech Szczęsny, 
bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu 
Turyn. Jest ambasadorem turnieju i zachęca 
wszystkich do wspierania tej inicjatywy. 

Jaromir Kruk
Dziennikarz sportowy, pasjonat piłki nożnej. 
Organizator turniejów halowych, plażowych 
w piłkę nożną na skalę ogólnopolską. 
Zarządza stroną KieleckiFutbol.  
Od 26 lat organizuje w Kielcach Turnieje 
Grudniowe trójek piłkarskich. 
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W 26 Turnieju Grudniowym trójek 
piłkarskich wystąpiło 251 zespołów. 
Zawody wyszły nie tylko poza miasto 
Kielce, region świętokrzyski, ale zagościły 
w Łodzi, a nawet w Rydze na Łotwie 
i Wilnie na Litwie. Ambicją ich organizatora 
jest zorganizowanie zawodów w Hiszpanii, 
Niemczech, Francji, Estonii.

wieści z klubu

Już za osiem dni piłkarze kieleckiej Korony 
wracają na ligowe boiska. Po fatalnej 
rundzie jesiennej cel mogą mieć tylko 

jeden: utrzymanie w gronie najlepszych 
drużyn w kraju.
Kielecki klub mają wzmocnić nowi piłkarze: 
napastnik Serb Bojan Cecarić (piłkarz 
zostanie wypożyczony do Kielc z Cracovii). 
W 2019 roku zawodnik przebywał 
na boisku 568 minut, w tym czasie zagrał 
w 10 spotkaniach, zdobył dwie bramki, 
przy jednej asystował. Łatwo wyliczyć, 
że na zdobycie gola potrzebował 284 minuty.
Koronę wzmocnią (?) też D’Sean Theobalds 
(ostatnio Tonbridge Angels FC) i Johnny 
Spike Gill (Watra Białka Tatrzańska). Mówi się 
także o powrotach: Bartosza Kwietnia oraz 
Jacka Kiełba. Z pierwszym zespołem Korony 
żegna się Uros Djuranović. Został odsunięty 
od treningów z pierwszym zespołem i będzie 
ćwiczył z drużyną rezerw.
Tymczasem już po zamknięciu tego wydania 
odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Korona SA. Miała na nim zapaść decyzja 
o dokapitalizowaniu spółki. Z pewnością ma 
ona wpływ na ruchy transferowe klubu. 
Wciąż też nie wiemy co z zawiadomieniem, 
które złożył do prokuratury prezydent Kielc 
Bogdan Wenta. Sprawa dotyczy ewentualnych 
nieprawidłowości przy sprzedaży w 2017 roku 
72 proc udziałów Korony SA spółce, którą 
reprezentował Dieter Burdenski.  Wątpliwości 
wzbudziło przede wszystkim to, komu 
ostatecznie sprzedano Koronę. Otóż radni 
na sesji 30 marca 2017 roku zgodzili się 
na sprzedaż akcji na rzecz spółki Phenecia 
Burdenski Investment. Tymczasem dzień 
później ówczesny prezydent Wojciech Lubawski 
w imieniu miasta zawarł we Wrocławiu 
warunkową umowy sprzedaży z Burdenski 
Invest, czyli innym podmiotem gospodarczym 
niż ten wskazany w uchwale.  (red.)

Najbliższe mecze Korony
21 kolejka

8 lutego (sobota), godz. 15:00
Korona Kielce – Górnik Zabrze

22 kolejka
16 lutego (niedziela), godz. 12:30

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce

23 kolejka
23 lutego (niedziela), godz. 15
Wisła Kraków – Korona Kielce

24 kolejka
1 marca (niedziela), godz. 12:30
Korona Kielce – Lechia Gdańsk



Profesjonalne  
Produkcje filmowe  

– spoty, relacje z wydarzeń,  
filmy reklamowe

Zakres prac:
Przygotowanie scenariusza programu

opracowanie tekstów lektorskich
Oświetlenie planu zdjęciowego

Realizacja zdjęć telewizyjnych Full HD
Obsługa dziennikarska

Nagranie wywiadów
Udźwiękowienie

Nagranie lektora wersji  polskiej
Montaż

Wykonanie animacji komputerowych
Postprodukcja

mastering
Przekazanie majątkowych praw autorskich

Konwersja filmu do różnych formatów (Internet, strona www, itp.)

tel. + 48 531 950 391
e-MaIl: ReKlaMa@lIMaP.Pl






