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ŠKODA. Wszystko, co ważne. Od 125 lat.

Czy wiesz, że ŠKODA dba o Twoje komfort i bezpieczeństwo już od 125 lat? Z tej okazji zachęcamy Cię do skorzystania                                        
z wyjątkowej oferty jubileuszowej, w ramach której przygotowaliśmy nie tylko atrakcyjne upusty, ale też bardzo korzystne opcje 
finansowania oraz kompleksowe pakiety usług serwisowych i pogwarancyjnych.

Wejdź na stronę 125lat.skoda.pl i świętuj razem z nami.

Odwiedź salon ŠKODY i dowiedz się więcej o jubileuszowych ofertach. Nazwa dealera
Adres dealera, dane kontaktowe

Strona www

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,7 l/100 km do 6,4 l/100 km, emisja CO2 od 108 g/km do 
143 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.                   
O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA lub sprawdź na stronie skoda-wltp.pl.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie 
z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej 
realistyczne wartości zużycia energii w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

ŠKODA
FABIA

RATA OD
308 ZŁ

Autorud Kielce 
ul. Krakowska 285

tel. 41 346 55 88
www.autorudkielce.pl
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBa TyGoDNIa

10 / SPoJRZENIa
„Przyczyny i skutki” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

16-17 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Wiatr historii” 

– o kieleckich ulicach i ich nazwach
pisze Ryszard Biskup.

PRomoCJa/REKlama

1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28

CyTaT TyGoDNIa

oD REDaKToRa

„Hołota chamska”.

Jarosław Kaczyński, poseł, prezes Prawa 
i Sprawiedliwość, o posłach opozycji,  

w czasie dyskusji w Sejmie nad wnioskiem  
o wotum nieufności wobec ministra zdrowia.

7 750 000    
– to kwota kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszanie projektów 
do realizacji w 2021 roku potrwa od 15 do 29 czerwca br. Kielczanie mogą 
zgłaszać projekty inwestycyjne duże,  na które zarezerwowano 5 mln zł, projekty 
inwestycyjne małe, na które przeznaczono  2 mln zł  i projekty nieinwestycyjne, 
na które przewidziano 750 tys. zł. Więcej na www.bo.kielce.eu, oraz na stronie 6.

„Gdy moim przyjaciołom z Europy Zachodniej 
opowiadam o najnowszych skandalach rządowych, 
które wstrząsnęły opinią publiczną w Polsce – a to, 
że lider partii PiS złożył nielegalnie kwiaty na grobie 
brata, a to że antyrządowa piosenka zniknęła ze strony 
internetowej pewnej stacji radiowej, że premier 
odwiedzając restaurację – o zgrozo – nie utrzymywał 
dystansu 1,5 m od swoich współbiesiadników przy 
stole – to spotykam się zwykle z homerycznym 
uśmieszkiem i reakcją w rodzaju: To mają być 
skandale? Gdyby Polacy wiedzieli, co dzieje się 
codziennie u nas!” – to słowa prof. Davida Engelsa, 
wybitnego intelektualisty belgijskiego, historyka, 
wykładowcy na Université libre de Bruxelles, 
głównego analityka Instytutu Zachodniego 
w Poznaniu, autora m.in. „Schyłek. Kryzys Unii 
Europejskiej i upadek Republiki Rzymskiej”.
Słuchając całego, przyznam długiego, wywodu 
pomyślałem on ma rację mówiąc: „jak bardzo złe 
mniemanie o sobie samych i o polityce swego kraju 
mają moi nowi polscy współobywatele. To niebywałe, 
jak bardzo pielęgnowane jest tutaj – i to zarówno 
po stronie rządowej, jak i opozycyjnej – to wręcz 
fundamentalne przekonanie, że w Polsce wszystko 
musi być zawsze brzydsze i gorsze niż na tym 
mitycznym „Zachodzie”.
I chwilę później, nie szukam przyczyny dlaczego, 
przyszły mi na myśl zbliżające się wybory 
prezydenckie. Oczami wyobraźni ujrzałem głosujących, 
świadomych podejmowanych decyzji, skutków 
głosowania na takiego, czy innego kandydata, 
odrzucających emocje, kierujących się pragmatyzmem, 
czyli potrafiących dokonać oceny konkretnej sytuacji, 
a następnie realnie dostrzec jej wady i zalety, 
nie głosujących „przeciw”, lecz „za”. Nie szukających, 
kto ma szansę, lecz głosujących zgodnie ze swoim 
przekonaniem. Wyborców potrafiących rzetelnie ocenić 
zdolności kandydata do współpracy z rządem, Sejmem, 
Senatem, do podejmowania samodzielnych decyzji. 
Wiedzących jaką wizję Polski ma, o ile ma, kandydat. 
Zdających sobie sprawę ze skutków swojego wyboru. 
Ech… Rozmarzyłem się…

Marek Malarz 



na skróty z kraju

4 NR 4 (35)/2020

USŁYSZANE

Gościem Roberta Mazurka w Porannej 
Rozmowie RMF FM był Mikołaj Wild, 
prezes zarządu Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. 

Mazurek: Czy płaci pan ZUS czy KRUS?
Wild: Płacę ZUS.
Mazurek: Pytam dlatego, że ma pan taką 
robotę, która polega na pilnowaniu 
cudzej łąki. Za to, zdaniem Platformy, 
płacą panu 49 000 miesięcznie.
Wild: Rzeczywistość jest trochę bardziej 
skomplikowana…
Mazurek: Czyli łąka jest pańska?
Wild: Łąka nie jest moja, a nie doglądam 
żadnej łąki. Przygotowuję największą 
inwestycję, która jest realizowana 
przez Rzeczpospolitą od czasu… Myślę, 
że zaborów. 
Mazurek: Największa inwestycja od 
czasów zaborów. Dobrze, ale wie pan, 
bo my już słyszeliśmy takich magików, 
np. budujemy elektrownię jądrową i rok 
temu minister Tchórzewski mówił, 
że ta elektrownia będzie, ale w 2033. 
Tak ją budują od 10 lat i będą budować 
jeszcze 15. Z panem będzie tak samo? 
Ja dożyję w ogóle tego CPK? 
Wild: Koncepcja rządowa mówi jasno: 
CPK ma być gotowy na 2027 rok. 
Sieć kolei, która doprowadzi do CPK, 
cały system, ma być ukończony 
do 2034 roku, czyli pod koniec kolejnej 
perspektywy unijnej. 
Mazurek: Ale to wszystko na razie jest 
Power Point, a realia są takie, że ma 
pan 3000 ha do zabetonowania 
i podciągnięcia pary torów. A wszystko 
za niezłe pieniądze. Moje gratulacje. 
Wild: Powiem w ten sposób. Mogę 
przeprosić wszystkich, że zarabiam tak 
bardzo mniej niż Aleksander Grad, który 
odpowiadał za elektrownię atomową. 
Natomiast, jeżeli odnosimy to do 
benchmarków rynkowych, to jest to 3- 
do 5-krotnie razy mniej niż w firmach 
budowlanych i jest to również mniej  
niż średnia w spółkach giełdowych. 
Mazurek: Panie prezesie, z całym 
szacunkiem, skoro pan się powołuje, 
odwołuje do danych rynkowych, to 
skoro jesteście tacy świetni na rynku, 
to mogliście pójść do firmy rynkowej 
i zarabiać 5 razy tyle, trzy i pół raza tyle. 

oprac. red.

Źródło: RMF FM, 4 czerwca 2020 r. 

Kandydatów, by sprawować urząd 
Prezydenta RP jest wielu. 22, a może być 
więcej. W piątek, 6 czerwca, minął termin 

składania zawiadomień o utworzeniu komitetu 
wyborczego i zawiadomień o uczestnictwie 
w wyborach, dokonanych przez komitety 
wyborcze, które zarejestrowały się w związku 
z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r. 
Do PKW trafiło 25 zawiadomień. Państwowa 
Komisja Wyborcza zarejestrowała 22 komitety: 
Andrzeja Dudy, Władysława Kosiniaka-
Kamysza, Roberta Biedronia, Szymona 
Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Stanisława Żółtka, 
Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego, 
Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, 
Romualda Starosielca, Kazimierza Świtonia, 
Grzegorza Sowy, Marcina Bugajskiego, 
Leszka Samborskiego, Rolanda Dubowskiego, 
Krzysztofa Urbanowicza, Andrzeja Dariusza 
Placzyńskiego, Jerzego Walkowiaka, Piotra 
Stanisława Bakuna, Sławomira Grzywy, 
Wiesława Lewickiego. 

ciEkAwE

PKW wezwała do usunięcia wad dwa 
komitety: Waldemara Włodzimierza 
Witkowskiego i Zbigniewa Antoniego 
Wesołowskiego. Komisja odmówiła rejestracji 
jednemu komitetowi – Andrzeja Voigta. 
PKW wydała też komunikat o liczbie wyborców 
ujętych w rejestrach wyborców na terenie 
całego kraju. Według stanu na 31 marca 
2020 r. liczba ta wynosi 29 857 988 osób. 
W wyborach zarządzonych na 10 maja, które 
ostatecznie się nie odbyły, zarejestrowano 
35 komitetów wyborczych kandydatów na 
prezydenta, z czego tylko 10 kandydatom 
udało się zebrać wymagane 100 tys. podpisów 
poparcia. 
Zgodnie z postanowieniem marszałek 
Sejmu, Elżbiety Witek wybory prezydenckie 
w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one 
miały charakter mieszany – wyborcy mogą 
zdecydować, czy zagłosować w lokalach 
wyborczych, czy drogą korespondencyjną. 

oprac. red.

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 289 § 1 i art. 290 Kodeksu wyborczego 
marszałek Sejmu określiła dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych przewidzianych w ustawie. 

12 czerwca 2020 – termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do 
obwodowych komisji wyborczych

15 czerwca 2020 – termin powołania okręgowych komisji wyborczych

15 czerwca 2020 – podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na prezydenta

16 czerwca 2020 – początek emisji w mediach bezpłatnych spotów wyborczych

16 czerwca 2020 – termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

19 czerwca 2020 – termin składania wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika

23 czerwca 2020 – termin składania wniosków ws. głosowania poza miejscem zamieszkania

23 czerwca 2020 – termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania

25 czerwca 2020 – termin składania wniosków o wpisanie do spisu wyborców na statkach 
morskich

25 czerwca 2020 – termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą dopisania do 
spisu wyborców za granicą

26 czerwca 2020 – termin zgłaszania przez wyborców podlegających w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego

27 czerwca 2020 (godz. 0:00) – koniec rozpowszechniania audycji wyborczych, początek tzw. 
ciszy wyborczej

28 czerwca 2020 – pierwsze głosowanie w godzinach 7:00–21:00

kALENDARZ wYBORcZY
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Już od poniedziałku, 15 czerwca będzie 
można zgłaszać projekty do ósmej edycji 
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

W tym roku łączna kwota przeznaczona 
na realizację projektów, to 7 750 000 zł.
Tegoroczna edycja ma nową stronę 
internetową (www.bo.kielce.eu). Znajdziemy 
tam niezbędne informacje, m.in. regulamin, 
szczegółowy harmonogram, kalkulator 
przykładowych kosztów. Projekty można 
składać od 15 do 29 czerwca. Zalecane jest 

ważne

składanie projektów za pośrednictwem strony 
internetowej. Dla osób, które nie posiadają 
dostępu do komputera, przygotowano dwa 
stanowiska w siedzibach Urzędu Miasta przy 
Rynku i przy ul. Strycharskiej, ale wcześniej 
należy zadzwonić do Urzędu Miasta pod 
numer tel. 41 367 64 00 i umówić się 
na konkretny termin.
Zgodnie z regulaminem, do zgłaszania 
projektów uprawnieni są  wszyscy mieszkańcy 
Kielc, ale w przypadku osób poniżej 16. roku 

7 750 000 zł do podziału

zadania inwestycyjne duże  

5 000 000 zł

zadania inwestycyjne małe  

2 000 000 zł

zadania nieinwestycyjne  

750 000 zł

Budżet Obywatelski 
Jest specjalną formą konsultacji społecznych w  sprawie przeznaczenia 
części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców 
propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. 
Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca 
się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca 
na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu 
infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, 
oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców.

życia wymagana jest zgoda rodzica. Kielczanie 
mogą zgłaszać projekty inwestycyjne duże,  
na które zarezerwowano 5 mln zł, projekty 
inwestycyjne małe, na które przeznaczono  
2 mln zł  i projekty nieinwestycyjne, na które 
przewidziano 750 tys. zł. 
Głosowanie w ramach Kieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego również będzie możliwe tylko 
w formie elektronicznej. W celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, tym razem, każdy głos będzie 
potwierdzany sms-em.     (red.)



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
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zdaniem ministra

ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII, IX 
kadencji. 

Chciałbym w końcu napisać o sukcesie 
i konsekwencji w działaniu polityków 
partii rządzącej w naszym kraju. Moją 

cichą fanaberią jest, aby z pokornym ukło-
nem wskazać, że wreszcie mamy projekt, 
który od początku do końca, jest przemyśla-
ny, wdrożony i konsekwentnie realizowany. 
Żebyśmy wreszcie, jako Totalna Opozycja 
musieli wstrzymać się z krytyką i powiedzieć 
– dotrzymaliście obietnicy. Niestety znów 
muszę poczekać z tego typu ogłoszeniami.
Już na samym wstępie „wstawania z kolan” 
polski rząd stawiał elektromobilność jako 
gospodarczy sektor przyszłości. Rewolucja 
gospodarcza według PiS nastawiona była 
na produkcję rodzimego samochodu elek-

trycznego. Już wtedy wiadomo było, że takie 
działanie jest absolutnie nieopłacalne. Roz-
sądnym rozwiązaniem było wprowadzenie 
pośrednich rozwiązań. 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu po-
wołany w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r., 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,  
gwarantował inwestowanie w rozwój tej ga-
łęzi gospodarki. Deklaracje pobudziły zarów-
no działania importerów, jak i producentów 
branży samochodowej.  Po dokonaniu kalku-
lacji pojawiło się wielu chętnych gotowych 
zakupić auta elektryczne lub adoptowane na 
elektryczne. Kwota dopłat przewidywanych 
przez ministerstwo w wysokości 30% wartości 
pojazdu była tu kluczowym elementem. 

Obecnie wartość podana przez rząd na po-
czątku została zredukowana o połowę i tym 
samym zarówno obywatele przygotowani do 
tego zakupu, jak i dostawcy zostali przez wła-
dzę nabici w butelkę. W proponowanej formie 
jest to po prostu nieopłacalne dla nabywców. 
Zapowiadane preferencyjne warunki dla po-
siadaczy, a także rozwój tego sektora należało 
potraktować bardziej odpowiedzialnie. W tej 
chwili stajemy wobec sytuacji, gdy utrwalona 
w obiegu deklaracja zaczęła z niewiadomych 
powodów zmieniać formę. Takie działania za-
chwiały opłacalnością tego programu i  pod-
ważyły poważnie zaufanie do polskiego rządu 
w przedmiocie inicjatywy do tworzenia infra-
struktury dla elektromobilności. 
Bardzo ważne są także dane wskazujące na to, 
że rynek elektromobilności, w krajach europej-
skich, zajmuje od 1 do 3 %. Prognozy przewidu-
ją jego dynamiczny rozwój. Prąd wytwarzany 
z odnawialnych źródeł energii może być kluczo-
wym aspektem stworzenia samowystarczalne-
go modelu napędzania takich pojazdów. Znów 
mamy do czynienia z sytuacją, gdy patrzenie 
w przyszłość wymaga działania w teraźniej-
szości. I niestety po raz kolejny widzę nasz rząd 
robiący kroki wstecz, podczas, gdy inni biegną 
za innowacyjną perspektywą. •

Porażeni obietnicami 

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.

W ybory prezydenckie 2020 są waż-
ne, jak żadne dotychczas. 
Ostatnie lata to wielkie odrodze-

nie Polaków – w  sferze duchowej, tożsamo-
ściowej, ale też gospodarczej. 
Poczucie dumy narodowej, dumy z naszej hi-
storii i bohaterów, tłumione pedagogiką wsty-
du po 1989 r. Wybuchły ze szczególną mocą 
po 2015 r. Dzięki wygranej Andrzeja Dudy 
i  Prawa i  Sprawiedliwości, ten trend zyskał 
wsparcie władz. Równocześnie rozpoczęła się 
nowa polityka gospodarcza. Przestaliśmy być 
dostarczycielem taniej siły roboczej, a polskie 
firmy, przy wsparciu państwa, rozpoczęły 
ekspansję gospodarczą. Odeszliśmy od para-
dygmatu, że to co państwowe jest złe i najle-
piej jeśli zostanie sprzedane. 
Przykłady? Przede wszystkim PLL LOT oraz 
PKN Orlen. Symbolem polityki wobec pierw-
szej z nich były słowa byłego premiera Donal-
da Tuska, że „LOT nie musi być polski”. Dzisiaj 
krajowy przewoźnik jest wiodącą firmą w re-
gionie, przymierzającą się do przejmowania 
innych podmiotów. Z kolei PKN Orlen stał się 
podmiotem wokół którego tworzony jest cały 
wianuszek firm nastawionych na wspieranie 
rozwoju kraju, ale też ekspansję zagraniczną 
– symboliczne stało się ponowne uruchomie-
nie rafinerii w Możejkach.

Stawką jest przyszłość

Wygrana PiS w  wyborach parlamentarnych 
okazała się szczególnie ważna dzisiaj. Wy-
obraźmy sobie, jak wyglądałaby walka z wi-
rusem przez rząd PO. Bierne czekanie, brak 
pieniędzy na sprzęt. Pandemia pokazała też 
jak ważną rolę w  sytuacjach nadzwyczaj-
nych odgrywają państwowe firmy. Gdyby nie 
ich wsparcie trudno sobie wyobrazić walkę 
z pandemią. Rząd PO zapewne uznałby, że to 
nie ich rola i służba zdrowia musi sobie pora-
dzić bez ich wsparcia.
Jaka jest zatem stawka nadchodzących wybo-
rów? Zwycięstwo jakiegokolwiek kandydata 
poza urzędującym prezydentem, to przede 
wszystkim ciągły konflikt z  rządem i  bloko-
wanie jego działań. Oczywiście, kandydaci 
opozycji zapewniają, że tak nie będzie. Jednak 

nie miejmy złudzeń. Prawdziwy scenariusz PO 
i  jej sojuszników od Lewicy, po Konfederację, 
to blokowanie inicjatyw rządu i ustaw sejmo-
wych, tak by doprowadzić do szybkich wybo-
rów parlamentarnych.
Dowody? Niechcący scenariusz ten ujawnił 
w  jednym z  wywiadów Marszałek Senatu. 
Przegrana Andrzeja Dudy, to też odejście od 
twardej walki o polskie interesy w UE i NATO. 
Przykłady? Będzie zapewne presja na przyjęcie 
imigrantów, zgoda na realizację Zielonego Ładu, 
bez względu na ogromne koszty dla polskiego 
podatnika. To wreszcie wstrzymanie moderni-
zacji armii, zgodnej z wymogami NATO.
Czy chcemy realizacji rozwiązań korzystnych 
dla INNYCH państw, kosztem polskich podat-
ników? •
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zdaniem senatora

Polskie czerwce…
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.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25

REKLAMA

28 czerwca 1956 roku. Robotnicy w poznań-
skich Zakładach im. Stalina przystąpili do 
strajku generalnego. Ich protest przerodził 
się w  wielotysięczną manifestację i   w  wal-
ki uliczne. Władza ludowa użyła przeciw 
ludziom wojska i  czołgów. Demonstranci 
śpiewali pieśni patriotyczne i  religijne, a na 
ich sztandarach i  transparentach wypisa-
ne były hasła: „Jesteśmy głodni”, „My chce-
my wolności”, „Precz z  czerwoną burżuazją”. 
Zginęli ludzie, byli też ranni. Wobec tych co 
przeżyli i  ich rodzin, wprowadzono okrutne 
represje.
25 czerwca 1976 roku. W obliczu zapowie-
dzianych przez komunistów drastycznych 
podwyżek cen żywności, na ulice wyszli 

najpierw robotnicy Radomia, potem Ursusa, 
Płocka i  innych miast. Dziesiątki tysięcy lu-
dzi. Znowu były ofiary i zemsta władzy, poka-
zowe procesy i „wilcze bilety”. To w Radomiu 
sadyści w mundurach zastosowali tzw. ścieżki 
zdrowia, polegające na pałowaniu zatrzyma-
nych przez szpaler funkcjonariuszy.
4 czerwca 1989 roku. Pierwsze częściowo 
wolne wybory parlamentarne. Komuniści 
i cała elita władzy, choć wtedy ponieśli klęskę, 
to jednak ocalili majątki, wpływy, stołki i cały 
aparat oddziaływania na państwo przez rze-
sze swoich potomków i do niedawna tajnych 
oraz jawnych współpracowników. Nikt nie po-
niósł odpowiedzialności za zbrodnie, wyzysk 
i cierpienie Narodu w latach 1945-1989. 

4 czerwca 1992 roku. Zaledwie kilka miesięcy 
po objęciu władzy przez pierwszy niekomu-
nistyczny rząd z Janem Olszewskim na czele 
doszło do próby ujawnienia tajnych współ-
pracowników służb PRL-u. I tego wielu się 
przestraszyło. Pod osłoną nocy, na wniosek 
prezydenta Lecha Wałęsy, spanikowana i ste-
rowana większość sejmowa odwołała pierw-
szy, naprawdę Polski rząd, grzebiąc nadzieje 
Polaków na oczyszczenie władzy z  agentów 
i całkowite odcięcie od komunistycznej prze-
szłości. „Pierwsze skrzypce” grali wówczas: 
wspomniany już prezydent, Lech Wałęsa, Do-
nald Tusk, Waldemar Pawlak i  kilku innych 
zebranych przy stole „nocnej zmiany”.
4 czerwca 2020 roku. Premier Mateusz Mo-
rawiecki, wobec bezprzykładnego hejtu i kry-
tyki ze strony totalnej opozycji występuje do 
Sejmu o  wotum zaufania, bo chce wiedzieć, 
czy ma mandat do dalszego sprawowania 
władzy. Wotum otrzymuje, bo Polska i Polacy 
potrzebują takiego właśnie rządu: myślące-
go po polsku, mówiącego językiem polskich 
spraw i polskich interesów, bez kompleksów, 
z wyznaczonymi ambitnymi celami.
28 czerwca 2020 roku. Wybory prezydenta 
Polski. Oby myślącego po polsku, biegle mó-
wiącego językiem polskich spraw i umiejące-
go rozmawiać z Polakami. •
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Przez ostatnie lata prawie wszyscy 
trwaliśmy niejako w stanie bezsil-
ności, w  który wprawiały nas decy-

zje narzucane przez niewielką większość 
parlamentarną w tempie wprost kosmicz-
nie-ekspresowym. Raz po raz zaskakiwani 
byliśmy przez hybrydowe ustawy definiu-
jące jedynie słuszny polityczny kierunek 
jedynie słusznej hybrydowej partii. Narzu-
cane nam interpretacje otaczajacej rzeczy-
wistości z pewnością nie przyczyniały się 
do tworzenia zgodnej wspólnoty. Pogłębiały 
natomiast symboliczną fosę, po obu stro-
nach której tkwią do dziś spolaryzowane 

Konrad Cedro
(ur. 1966 r. w Kielcach) jest absolwentem Liceum im. S. Żeromskiego. Studiował filozofię, języki 
nowożytne i stosunki międzynarodowe we Włoszech, Niemczech i Kanadzie. Od 1988 r. współtworzy 
interdyscyplinarne projekty z dziedziny komunikacji międzykulturowej w Ameryce Płn., Ameryce Płd., 
Europie, Azji i Bliskim Wschodzie. 

Hybrydowe dylematy

ideologicznie i wzajemnie zwalczające się 
polityczne obozy.
Nasze hybrydowe państwo z dykty zarzą-
dzane jest z tylnego siedzenia strachem 
i niewidzialną ręką przez hybrydowego, ode-
rwanego od rzeczywistości pseudo-naczelni-
ka. Tenże pseudo-naczelnik gestem posłanki 
Lichockiej (f*** you) symbolicznie i dobitnie 
pokazuje nam, gdzie jest miejsce zdradziec-
kich mord chamskiej hołoty drugiego sortu. 
To one raz po raz bezczelnie zakłócają mu 
spokój, przeszkadzając tym samym we wła-
ściwej interpretacji oczywiście-oczywistych 
faktów. Ponadto od czasu katastrofy smoleń-

Stąd dotąd

Patrząc z boku

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

Świat
USA mają problemy, a  rasizm jest jed-
nym z nich. Podobnie jak kurczenie się 

klasy średniej i wzrost siły ugrupowań skraj-
nych. Ale naiwnością byłoby sądzić, że dra-
matyczne sceny z amerykańskich ulic to efekt 
tylko tych czynników wewnętrznych. Do ele-
mentarza „wojny asymetrycznej” należy bo-
wiem wspieranie ekstremistów i  dolewanie 
benzyny do tlącego się ognia, poprzez działa-
nia w cyberprzestrzeni i nie tylko. Warto więc 
przypomnieć, że niektóre media, w  oparciu 
o źródła wywiadowcze, już dawno alarmowa-
ły, że Kreml szuka sposobu podgrzania pro-
blemu rasowego w  Stanach, tworząc realne 
i wirtualne grupy aktywistów.
Miejmy to na uwadze, gdy wyrażamy oburze-
nie z  powodu brutalności oficera Chauvina. 

Który, zauważmy, czeka za kratkami na pro-
ces. Znacznie bardziej brutalni wobec nie-
winnych ofiar funkcjonariusze z  Rosji, Chin 
i dziesiątek innych niedemokratycznych kra-
jów świata nie muszą obawiać się więzienia 
– za gorsze rzeczy czekają ich raczej awan-
se i  nagrody od przełożonych. Co polecam 
rozwadze osób, w  przypływie emocji zrów-
nujących dziś USA z  najbardziej ponurymi 
reżimami stulecia.
A tak przy okazji: poznałem kiedyś wysokie-
go funkcjonariusza jednej z  amerykańskich 
agencji rządowych, o  skórze koloru hebanu, 
który powiedział mi, że na jego trudnej dro-
dze ze slumsów Detroit do gabinetu w  Wa-
szyngtonie najgorszymi wrogami nie byli 
biali rasiści, lecz „czarni bracia” z  lokalnego 
gangu, ciągnący go w  dół. Obawiam się, że 

afroamerykańska społeczność na charakte-
rze teraźniejszego protestu per saldo więcej 
straci, niż zyska. Takie kariery będą teraz 
jeszcze trudniejsze. Obym się mylił.

Polska 
„Już nie mogę patrzyć na tego głupka 
Morawieckiego” – gdybym usłyszał to 

od zwolennika KOD, nie byłoby zdziwienia, 
ale słowa te wypowiedział do mnie zaprzysię-
gły do niedawna zwolennik PiS i realny bene-
ficjent jego rządów (wcale nie z powodu 500+, 
lecz kwot grubo poważniejszych).
Wniosek jest prosty – już wiedzą, że jest 
z nimi źle. Nerwy puszczają nie tylko Nadpre-
zesowi Polski, zaś co bystrzejsi z aktywu za-
czynają się dystansować od dotychczasowego 
pana. Tak samo było z  upadającą PZPR, tak 
samo ujawniała się słabość schyłkowego SLD.
To nie jest zasługa PO ani Trzaskowskiego. 
To jedynie beneficjenci sytuacji. A tą spro-
wokowały błędy „partii i rządu”: skrajna nie-
udolność w  obliczu kryzysu epidemicznego, 
niepotrzebne zarżnięcie całych branż go-
spodarki, kretyńsko nadgorliwa opresyjność 
Policji, chaos informacyjny, a przede wszyst-
kim arogancja liderów i brak realnej pomocy 
w  newralgicznych obszarach – to wkurzyło 
nawet wielu wyborców PiS.
Rachunek niebawem. •

Przyczyny i skutki

skiej w 2010 r. stan duchowy pseudo-naczel-
nika znacznie się pogorszył. Jego hybrydowy 
ból jest przecież znacznie większy niż ból nas 
wszystkich, którzy pod Smoleńskiem także 
straciliśmy bliskich, znajomych i przyjaciół. 
Jest w tym wszystkim iście makiaweliczna 
doza pogardy dla wszystkich tych, którzy 
ośmielą się sprzeciwić przekazowi dnia pseu-
do-naczelnika i jego propagandowej tuby TVP.
Skoro w hybrydowym świecie nic nie działa 
tak, jak powinno, cała nasza nadzieja tkwi 
w nieuniknionych krytycznych momentach, 
podczas których można nadać hybrydowym 
wydarzeniom inny kształt, a nawet zmie-
nić ich bieg. To, co zdarzy się niebawem nie 
będzie jedynie próbą interpretacji koślawej, 
hybrydowej rzeczywistości. Stanie się fak-
tem. Nieobiektywnym, ale naszym własnym. 
Nasze hybrydowe dylematy pozostaną, gdyż 
mamy do nich prawo. Czas zakończyć epokę, 
w której hybrydowy pseudo-naczelnik bez-
krytycznie interpretuje wszystko pozornie 
dla nas i za nas. Niech białe znów stanie się 
białym, a czarne czarnym. Nie lękajmy się po-
nowoczesności. •

Ponidzie, Europa 4.06.2020 r.
konrad.cedro@2tk.pl
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w kryzysie wywołanym pandemią, 
samorządy mogą stracić nawet 20 
mld zł z powodu mniejszych wpły-

wów z PIT i CIT. Miasto Kielce nie jest samotną 
wyspą, którą ten kryzys mógłby ominąć. Szacu-
ję, że utrata wpływów w naszym mieście może 
sięgnąć 60 mln zł. Mniejsze wydatki odbiją się 
na funkcjonowaniu urzędu i miejskich instytu-
cji. Już teraz władze miasta szukają w  każdej 
pozycji budżetu oszczędności w wydatkach na 
poziomie 15%. To jedyne wyjście, żeby urato-
wać budżet.
W Kielcach oprócz przychodów z podatków dra-
stycznie spadły wpływy ze sprzedaży biletów 
komunikacji publicznej, wejść na obiekty spor-
towo-rekreacyjne. Kryzys dotyka także miejskie 
spółki, a najbardziej Targi Kielce, które niemal 
zamarzły na czas pandemii. W Kielcach dość 
kosztownym posunięciem było zniesienie przez 
Radę Miasta opłat za parkowanie, co zresztą do-
prowadziło do wielu utrudnień – brak rotacji na 
miejscach parkingowych niemalże uniemożli-
wia wizytę klientów w centrum.
Większość samorządowych zakładów budżeto-
wych straciła znaczną cześć przychodów. Rosną 
również wydatki, związane z pomocą społeczną 
oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 
wirusa. To jednostki samorządu terytorialnego 

Krach w samorządzie

w całej Polsce zapewniają podstawowy dostęp 
do smrodków ochronnych. Trzeba im pomoc.
Dlatego Lewica złożyła w Sejmie projekt usta-
wy o  rządowej subwencji rekompensującej 
samorządom straty powstałe w  wyniku pan-
demii. Projekt zakłada m.in. dofinansowanie 
przez państwo 50 proc. strat. Proponujemy 
dodanie do subwencji ogólnej dla samorządów 
w 2020 roku jednorazowej części rekompensu-
jącej, która obejmie dochody utracone w wyni-
ku wystąpienia COVID-19. Państwo i samorząd 
powinny solidarnie podzielić się kosztami epi-
demii COVID-19.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z  przeciwdziałaniem COVID-19 dała pre-

okiem radnego

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.

mierowi możliwość nakładania na samorządy 
zadań związanych z  walką z  epidemią. Słusz-
nie, ale PiS „zapomniał” dać samorządom pie-
niądze na realizację tych zadań. 
Lista zadań – pożytecznych społeczne, za które 
samorządy mogą rządowi wystawić rachunek 
jest długa: dodatkowe wydatki związane z wy-
borami prezydenckimi, zapewnienie środków 
bezpieczeństwa w  żłobkach i  przedszkolach, 
itd. Samorządy wykonały tę robotę. Teraz 
mają prawo wystawić rządowi za rachunek, 
a  Lewica mówi do premiera Morawieckiego – 
ZAPŁAĆ. Skoro ktoś wykonał za rząd robotę, to 
rząd powinien za to zapłacić w formie dotacji 
celowej. •

www.akademiamedycynyestetycznej.com.pl
informacje: tel. + 48 662 293 293

SZKOLENIA Z ZAKRESU 

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 
dla lekarzy 

dla lekarzy dentystów
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DAWID LEWICKI
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Wolnościowiec z przekonań. Wiceprezes partii Wolność. Kandydat 
Konfederacji do Parlamentu Europejskiego.

Pandemia jakby ustąpiła, ludzie wrócili 
do codzienności, coraz rzadziej używają 
maseczek. Jednak zakażeń wciąż sporo. 

Oznacza to, że od początku mieli rację Ci, którzy 
mówili o  epidemii, ale głównie strachu i  pa-
niki. Kartele farmaceutyczne zacierają ręce, 
udało się zastraszyć ludzkość, będą ogromne 
zyski na lekach i  szczepionkach. Kraje, które 
nie wprowadziły całkowitego lockdownu, jak 
np. Szwecja czy Białoruś nie poniosą takich 
strat jak te, które ugięły się propagandzie i za-
straszeniu. Od początku była mowa, że wirus 
szybko nie zginie, że będzie mutował i trzeba 
nauczyć się z tym żyć, podobnie jak z grypą.
W jednej z  marcowych audycji lokalnego ra-
dia, w  której brałem udział, niemal wszyscy 
politycy wieścili koronaapokalipsę, czułem 
się w  tym towarzystwie przynajmniej dziw-
nie, żeby nie użyć bardziej dosadnych słów. 
Zwracałem uwagę na to, że z czasem się uod-
pornimy, a chronić należy osoby schorowane 
i  w  podeszłym wieku. Cała reszta straciła od 
kilku do kilkunastu tygodni z  życia, podob-
nie jak gospodarka, która straty i spowolnie-
nie odczuje w  perspektywie kilku miesięcy. 
Niektóre firmy już zmniejszyły zatrudnienie, 
ograniczyły produkcję czy obcięły pensje 

patrząc z boku

swoim pracownikom. Niestety, ale to dopiero 
początek negatywnych konsekwencji, spo-
wolnienie gospodarcze i  tak już czaiło się za 
rogiem, paniczny lockdown przyczyni się do 
jeszcze większych strat, znacznego wzrostu 
bezrobocia, zapewne inflacji – bo już rozpo-
częło się drukowanie na potęgę – a w konse-
kwencji do zubożenia społeczeństwa. Celowo 
nie używam słowa kryzys, bo to nie kryzys 
a rezultat jak mawiał śp. Stefan Kisielewski. 
Polityka socjalizmu, etatyzmu, wysokich po-
datków i prawa tworzonego w ramach biegun-
ki legislacyjnej nie sprzyjają rozwojowi. Dziś 
Polsce potrzebna jest druga ustawa Wilczka, 
zamiast kolejnych wersji tzw. tarczy antykry-

zysowej, które przesuwają tylko agonię w cza-
sie. Wiele wskazuje na to, że jesienią zaczną się 
duże antyrządowe protesty, a władza tak silnie 
wzorująca się na rozwiązaniach gospodar-
czych, propagandowych i politycznych rodem 
z  PRL nadal będzie pluła jadem w  kierunku 
całej opozycji na łamach reżymowych mediów.
Poseł Janusz Korwin-Mikke mówi, że scenariu-
sze są dwa: cudowny – taki, że Naród przejrzy 
na oczy i  normalny – czyli jak zwykle uratu-
je nas Matka Boska. Ponieważ sam wyrażam 
spory sceptycyzm względem systemu ludowej 
demokracji, w którym przyszło nam żyć, to cu-
downy scenariusz uważam za mocno wątpli-
wy. •

Krajobraz po lockdownie

okiem radnej

Moje polityczne serce żyje obecnie pre-
zydencką kampanią wyborczą, ale 
samorządowe bije mocniej na myśl, 

o czekającej nas dyskusji i ocenie kondycji Kielc 
oraz jakości rządzenia przez Bogdana Wentę. 
Za kilka dni odbędzie się sesja, na której zde-
cydujemy, czy udzielić prezydentowi wotum 
zaufania i  czy otworzyć ścieżkę do zorganizo-
wania w naszym mieście referendum. Naiwnie 
można się łudzić, że będzie to dyskusja na me-
rytoryczne argumenty i  rzetelną ocenę sytu-
acji. Niestety, pewnie skończy się na politycznej 
ocenie, której efekt już dziś z dużym prawdo-
podobieństwem można przewidzieć. W  kie-
leckiej radzie miasta zasiada 11 radnych PiS, 
którzy pokazali, że nie przegapią żadnej okazji 
do krytyki. Nie mam nic przeciwko dyskusji 
na argumenty, ścieraniu się przeciwstawnych 

poglądów i wizji, ale w kieleckim samorządzie 
przeważa dyskusja na emocje, podparta osobi-
stymi i partyjnymi interesami. 
Drugą grupę największych oponentów prezy-
denta stanowią dziś radni klubu Bezpartyjni 
i Niezależni. To grupa ludzi, którzy w znacznym 
stopniu są kreatorami sukcesu wyborczego 
Bogdana Wenty i zakładali, że po tym zwycię-
stwie będą mieć wpływ na miejską politykę. 
Szybko okazało się, że prezydent i jego najbliż-
sze zaplecze „wie lepiej” i nie zamierza z nikim 
niczego konsultować. Rozgoryczenie jest więc 
w dużej mierze uzasadnione. Pytanie tylko, czy 
to wystarczający powód do zmiany prezydenta.
Czy rządy Bogdana Wenty w Kielcach to pasmo 
sukcesów, czy może same porażki? Ani jedno, 
ani drugie. To prezydentura nierówna, pełna 
wpadek, złych decyzji i nietrafionych nomina-

cji. Wszyscy pamiętamy sprawę szkoły dla Na-
zaretanek, która po kilku tygodniach nerwów 
zakończyła się w punkcie wyjścia. Pamiętamy 
spektakularne zwolnienie za pękniecie w ścia-
nie i pościgi przez miasto z wypowiedzeniem 
dla jednego ze świeżo powołanych dyrekto-
rów. Pamiętamy telenowelę z  odwoływaniem 
i  powoływaniem wiceprezydent i  konferencję 
na Rynku o zdrowiu prezydenta. Żadna z tych 
spraw chluby nie przynosi. Ale to też prezy-
dentura otwarta, pełna ciekawych inicjatyw. 
Nie pamiętam, żeby poprzednik Wenty był 
tak otwarty na sugestie radnych i  realizacje 
ich postulatów. Pojawiły się dobre rozwiązania 
w zakresie Budżetu Obywatelskiego, programu 
wymiany źródeł ciepła, czy pilotażu dofinanso-
wania instalacji do zbierania deszczówki.
Dla każdego radnego priorytetem powinna być 
rzetelna analiza faktów i rozważenie, czy obec-
na administracja daje szansę, że gdy pojawią 
się środki z przyszłej perspektywy finansowej 
UE, to zostaną dla Kielc wykorzystane w opty-
malny sposób. Czy jest szansa, że podejmowane 
działania będą elementem przemyślanej stra-
tegii, czy będą obliczone tylko na tu i teraz?
Osobiście mam ogromne dylematy w  oce-
nie czy jest więcej szans, czy zagrożeń. Życzę 
wszystkim radnym, żeby byli w stanie podjąć 
odpowiedzialną decyzję. Nawet, jeśli będzie ona 
trudna i nieoczywista. •

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

Czas oceny prezydenta
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Chodząc po ulicach Kielc, łatwo zauwa-
żyć, jak bardzo nasze lęki zmniejszyły 
się w porównaniu z drugą połową mar-

ca. Nim oficjalnie na to pozwolono, maseczki 
przesunęły się na brody, a dystans społeczny 
zmniejszył poza wymagane dwa metry. 

Strach przed nieznanym
Prognozy, że świat jaki znaliśmy przed dwu-
nastym marca odszedł w  zapomnienie, bo 
po pandemii „nic już nie będzie takie samo”, 
można zacząć traktować z  godnym przy-
mrużeniem oka. Wygląda raczej na to, że nie 
chcemy żadnej radykalnej zmiany, czy „nowej 
normalności”, ale żeby wróciło nasze stare ży-
cie. W kontekście rynku pracy fundamental-
nego znaczenia może nabrać optymizm, lub 
jego brak. Poniżej o tym, do czego są większe 
podstawy.
Mirosław Usidus na portalu Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich napisał w  kwietniu 
2020 roku: „niestety media niewiele uczą się 
z epidemii na epidemię, frymarczenie lękami 
uważając wciąż za doskonały wehikuł sprze-
dażowy”. Tuż za obawami o zdrowie znalazły 
się troski o miejsce pracy. Wieszczenie tąpnię-
cia na rodzimym rynku zaczęło się już w mar-
cu. Ta katastrofa została przesunięta już trzy 
razy (z marca na kwiecień, maj i wreszcie na 
czerwiec) i do dzisiaj nie nadeszła.

Rynek pracy po pandemii
Sytuacja na rynku pracy zmienia się stale. Obecnie bardzo nam daleko do kryzysu sprzed 
dekady. Warto postawić sobie pytanie o to, jak wiarygodne są przewidywania dla rynku 
zatrudnienia.

Rynek pracy w liczbach
W Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach naj-
mniej osób jako bezrobotne zarejestrowało 
się w kwietniu i maju 2020 roku (odpowied-
nio: 514 i 417). Co ważne w tym okresie prawie 
czterysta osób zostało wyrejestrowanych ze 
względu na podjęcie pracy. Na koniec maja 
w ewidencji MUP znajdowało się 6200 osób, 
czyli mniej niż w lutym 2019 roku, gdy uwa-
żaliśmy zgodnie, że pod tym względem sy-
tuacja na lokalnym rynku jest bardzo dobra. 
Do wyników z  czasu najgłębszego kryzysu 
jest nam dziś bardzo daleko. Warto przypo-
mnieć, że w  styczniu 2014 roku bezrobocie 
w Kielcach sięgało 11,6%, a bez pracy pozo-
stawało 12 585 osób. Dziś jest niższe od śred-
niego w  kraju (według danych za kwiecień 
2020 5,4% w  Kielcach wobec 5,8% w  Polsce) 
i wolniej rośnie – wzrost o 0,2% porównując 
marzec do kwietnia, wówczas gdy w  kraju 
odnotowano średni przyrost o  0,3%. Na za-
kończenie tej statystyki należy dodać, że na 
lokalnym rynku brakowało przed pandemią 
kandydatów do zatrudnienia, a pracodawcy 
złożyli rekordową liczbę oświadczeń o  po-

Zbigniew brZeZiński
specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, współpracuje stale z Akademią Webinaru z Poznania 
i Akademią Kultury Informacyjnej z Warszawy, doradca międzynarodowej platformy doradczej Recreate, 
mentor Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”, członek zespołu 
redakcyjnego branżowego kwartalnika „Doradca Kariery”.

wierzeniu pracy cudzoziemcowi – 2122, co 
stanowi mniej więcej jedną trzecią wszyst-
kich zarejestrowanych w  ubiegłym roku. 
Wpływ na stabilny poziom zatrudnienia ma 
też oczywiście Tarcza Antykryzysowa. Kielce 
pod względem stopnia jej realizacji znajdują 
się na siódmym miejscu w kraju, a na kon-
ta lokalnych przedsiębiorców wpłynęło już 
(stan na 04.06) ponad 34 miliony złotych.

Koniec rynku pracownika?
Do powtarzanych prognoz należy też koniec 
tzw. rynku pracownika. O tym, że taki rynek, 
w którym o wykwalifikowanych kandydatów 
trzeba postarać się bardziej niż w dobie rynku 
pracodawcy zaczęliśmy w Polsce mówić w 2017 
roku. Bezrobocie wynosiło wówczas 7,5%. Ko-
misja Europejska przewiduje obecnie, że liczba 
osób bez pracy, do takiego właśnie poziomu 
może wzrosnąć w naszym kraju w tym roku… 
Patrząc na te dane i utrudnienia w pozyskiwa-
niu do pracy obcokrajowców, warto pomyśleć 
o  tym, że o  kandydatów do pracy, zwłaszcza 
o  wymaganych kompetencjach, może wcale 
nie być łatwiej niż przed pandemią.

PROMOCJA

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293



14 NR 4 (35)/2020

wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

Warto Wiedzieć

Trwa rekrutacja na studia. W tegorocz-
nej, Politechnika Świętokrzyska oferuje 
cztery nowe kierunki studiów: elek-

tromobilność, teleinformatyka, informatyka 
przemysłowa i inżynieria środków transpor-
tu. Kandydaci na studia mogą rejestrować się 
w systemie internetowym już od 25 maja br. 
Zmieniły się zasady rekrutacji – szczegółowe 
informacje na www.tu.kielce.pl 
Studia są na pewno intelektualną przygo-
dą oraz przedłużeniem młodości, przede 
wszystkim jednak przygotowują do dorosłe-
go życia zawodowego. Wybór ten decyduje 
czy będziemy zadowoleni, pracując w wy-
branym zawodzie – podkreśla Prof. Wiesław 
Trąmpczyński, ustępujący rektor Politechniki 
ŚwiętokrzyskiejInnowacyjna gaśnica stłumi pożar falami 

dźwiękowymi. To co kilka lat temu mogło 
się wydawać naukową fantastyką dziś ma 

potwierdzenie w twardych faktach.  
Na Politechnice Świętokrzyskiej powstała 
akustyczna gaśnica. Jej autorem jest  
dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski.
Naukowiec zainspirowany próbami przepro-
wadzonymi na świecie, postanowił opraco-
wać urządzenie, które wśród wielu zalet ma 
też te najważniejszą: nie jest tak niszczyciel-
skie, jak w przypadku tradycyjnie stosowanej 
wody czy pian gaśniczych.
Do atutów technologii należą m.in. niższe 
koszty eksploatacji i gaszenia pożarów. 
Urządzenie gasi płomień z odległości blisko 
dwóch metrów. Można je obsługiwać zdalnie, 
co oznacza, że człowiek nie musi znajdować 
się blisko źródła ognia. Co ciekawe, nie każdy 
typ dźwięku nadaje się do gaszenia. Z ekspe-
rymentów dr Wilka-Jakubowskiego wynika, 
że najlepsze do tego są basy – fale o częstotli-
wości zbliżonej do dolnej granicy tego, co jest 
w stanie usłyszeć człowiek.
Działanie gaśnicy polega na wykorzystaniu 
fali akustycznej, które zwiększa ruch po-
wietrza na krawędzi płomieni. Tym samym 
zmniejsza się obszar, na którym następuje 
proces spalania, cząsteczki tlenu pod wpły-
wem fali dźwiękowej zagęszczają się i roz-
rzedzają. W wyniku tego falującego ruchu 
odchylone płomienie rozrywają się na części 
i przestają na siebie oddziaływać, gdyż tlenu 
jest coraz mniej w miejscu, w którym zacho-
dzi proces spalania. W efekcie, po zaledwie 
kilkunastu sekundach od uruchomienia 
urządzenia ogień udaje się ugasić.
Wynalazca prowadzi prace wspólnie z Paw-
łem Stawczykiem i naukowcami z Technicz-
nego Uniwersytetu w Bułgarii. Prototypy 
były już testowane na otwartej przestrzeni 
do gaszenia cieczy i gazu, a próby zakończyły 
się sukcesem. 

(red.)

CieKaWe i Ważne
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Politechnika Świętokrzyska nowoczesne spe-
cjalności uruchamia każdego roku. Studenc
i kształcą się m.in. na kierunkach: modelowa-
nie informacji o budynkach (BIM), inżynieria 
proekologiczna i komputerowe systemy 
sterowania i pomiarów, utworzone pod kątem 
współpracy z Głównym Urzędem Miar i reali-
zacją ogromnej inwestycji jaką jest budowa 
Świętokrzyskiego Kampusu GUM w Kielcach, 
automatyka i elektrotechnika przemysłowa.
Uruchomienie nowych kierunków studiów 
poprzedziły konsultacje z przedsiębiorcami 
i ekspertami od rynku pracy. Aktualnie obser-
wujemy duże zmiany w gospodarce, o dobrą 
posadę będzie trudniej – podkreśla Prof. Artur 
Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki 
Politechniki Świętokrzyskiej.   (red.)

Teleinformatyka 
Nie bez przyczyny – daje pewne miej-
sce pracy w  zawodzie. Wiedza zdobyta 
podczas studiów pozwala znaleźć za-
trudnienie w  firmach związanych z  sze-
roko rozumianą branżą IT. W programie 
studiów znajduje się aż 18 przedmiotów, 
w  ramach których nieodpłatnie można 
zdobyć międzynarodowe, renomowane 
w  skali całego świata certyfikaty Cisco 
Networking Academy. Certyfikujemy, 
między innymi, w  zakresach: CCNA, 
CCNA CyberOps, CCNP, IoT, C/C++, Python, 
Network programming, Linux, BigData. 
Wiedza ta uzupełniana jest zagadnienia-
mi sztucznej inteligencji, cyberbezpie-
czeństwa, tworzenia aplikacji mobilnych, 
Data Center, wirtualizacji oraz kontenery-
zacji czy też technologii 5G i języka JAVA.

Elektromobilność 
To innowacyjne studia inżynierskie, 
w  pełni dopasowane do dynamicznie 
rozwijającego się rynku pracy. Absol-
wenci tego kierunku będą posiadali wie-
dzę w  zakresie projektowania, budowy, 
sterowania i  użytkowania energoelek-
tronicznych przekształtników trakcyj-
nych, napędów pojazdów elektrycznych, 
magazynów energii, stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, układów auto-
matycznego sterowania, systemów mi-
kroprocesorowych. Politechnika Święto-
krzyska ma długoletnie doświadczenie 
w zakresie elektromobilności. Jest pierw-
szym ośrodkiem akademickim w Polsce, 
w  którym prowadzono badania nad sa-
mochodami z napędem elektrycznym. 

Inżynieria środków transportu 
To studia, które kształcą specjalistów z ob-
szaru jednej z najważniejszych gałęzi prze-
mysłu – transportu. Kierunek ten zapewnia 
wszechstronną wiedzę z  zakresu budowy, 
eksploatacji i  bezpieczeństwa środków 
transportu. Absolwenci będą posiadali 
niezbędną wiedzę z  zakresu inżynierii 
środków transportu drogowego, systemów 
transportowych, ekonomiki transportu, 
prawa transportowego, logistyki i spedycji 
oraz organizacji i  zarządzania przedsię-
biorstw transportowo-spedycyjnych wraz 
z zapleczem motoryzacji. Kształcenie ukie-
runkowane jest głównie na transport sa-
mochodowy, który dominuje w Polsce, przy 
czym poruszane są też zagadnienia zwią-
zane z  transportem bimodalnym i  multi-
modalnym. 

Informatyka przemysłowa 
Jest nowoczesnym kierunkiem odpowia-
dającym potrzebom rynku pracy w szcze-
gólności związanej z  czwartą rewolucją 
przemysłową (Industry 4.0) i Internetem 
rzeczy (Internet of Things IoT). Przemysł 
4.0 integruje inteligentne maszyny i sys-
temy oraz wprowadza zmiany w  proce-
sach produkcyjnych w celu zwiększania 
wydajności wytwarzania oraz wprowa-
dzenia możliwości elastycznych zmian 
asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie 
tylko technologii, ale też nowych sposo-
bów pracy i roli ludzi w przemyśle. Czym 
różni się od „standardowej informatyki”? 
Przede wszystkim stawia na projektowa-
nie urządzeń oraz systemów informatyki 
i automatyki przemysłowej. 



15NR 4 (35)/2020



spacerkiem po mieście

16 NR 4 (35)/2020

Wiatr historii

Kielce, ulica Pryncypalna, zmieniała nazwy wielokrotnie

Kielce, plac Partyzantow Armii Ludowej
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Pojawiające się na kieleckim widnokręgu zmiany, jakie by one nie były, polityczne czy 
administracyjne, przynosiły mniejsze lub większe trzęsienie ziemi. Z dnia na dzień okazywało 
się, że to, co wczoraj było słuszne, dzisiaj nie jest prawomyślne i odwrotnie. Zawirowania 
sprawiły, że nazwy kieleckim ulicom zmieniano z gracją elegantki mierzącej w salonie 
rękawiczki. Większość ulic, łącznie z pryncypialną Sienkiewicza, kilkakrotnie nazywano 
tak, jak słusznie uznali sprawujący władzę dygnitarze i politycy. Zgłaszane w magistracie 
pomysły bez żenady, ale za to w pośpiechu wypełniali wystraszeni zazwyczaj urzędnicy.

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.

Najpierw były w Kielcach cztery ulice, 
potem osiem, w  połowie dziewiętna-
stego wieku już kilkanaście, a  gdy 

miasto urosło w  wojewódzką metropolię, 
nawet kilkadziesiąt. Przed wybuchem wojny, 
inwentarz podaje – co skrzętnie odnotował 
prof. Jan Pazdur w swojej znakomitej mono-
grafii historycznej „Dzieje Kielc 1864 – 1939” 
– iż w Kielcach było ponad dwieście ulic. Inny 
Jan, ale nie profesor, tylko doktor Zieliński, 
w publikacji „Kielce w Polsce Ludowej” opu-
blikował tabelę, z  której wynika, że w  1977 
roku w Kielcach były 434 ulice. Jak zostało po-
wiedziane wyżej, większość z nich zmieniała 
swoje nazwy z dnia na dzień. 
Nazwy ulic zmieniali Rosjanie, tworząc przy 
tym dziwnie dziwaczne dziwolągi. Na przy-
kład Silniczna przez pewien czas była Sol-
nicą, Ogrodowa – Pienknają, a  część ulicy 
Kościuszki nazywała się prosto i  zrozumia-
le – Szpitalną, bo przecież przy tej ulicy 
były pawilony medyczne. Kościuszki miała 
w  ogóle pecha do urzędowej nomenklatu-
ry, bo jeden odcinek nazywany był Tade-
usza, drugi Miłą, a trzeci już Kościuszki, ten 
czwarty uczciwie i po rosyjsku Gosspitalną, 
a  z  czasem Aleksandra. Spacerowa nazy-
wała się Majorową, Mickiewicza – Wniebo-
wstąpienia. Dlaczego Domaszowska została 
przez Rosjan nazwana Antonia, nie wie nikt, 
nawet sam radca rządu gubernialnego, 
który na planie z 1872 roku wstydliwie nie 
umieścił w  rogu swojego podpisu. Gdy do 
Kielc weszli strzelcy, a  za nimi landwera, 
Austriacy natychmiast zerwali wypisane 
cyrylicą tabliczki i ulicom nadali nowe mia-
na: główna ulica w  mieście nie nosiła już 
miana Wielkiego Księcia Konstantego, tylko 
stała się poczciwą i neutralną Pocztową, Ru-
ska była teraz na jednym odcinku generała 
Dankla, za to na drugim już słusznie cesarza 
Franciszka Józefa I, chociaż nie nawykli do 
nowości kielczanie i  tak cały czas na trakt 
biegnący na przestrzał przez miasto, mówili, 
że to jest ulica Kolejowa. 

Po raz kolejny nazwy ulic w  Kielcach zmie-
niono radykalnie po przegranej wojnie 
z Niemcami. Pierwszy dekret okupantów gło-
sił, że nie ma już w Kielcach ulicy Sienkiewi-
cza tylko jest Adolf Hitler strasse. Nie ma też 
Rynku, bo jest teraz Adolf Hitler Platz. Jed-
nym, ale za to podporządkowanym ordungo-
wi pociągnięciem pióra, pozmieniano nazwy 
kilkunastu kolejnych ulic. Aleja Trzeciego 
Maja zmieniła się w Aleję Kasztanów, Mickie-
wicza w  Rynkową, Słowackiego kompletnie 
nie wiadomo z  jakiego powodu i  dlaczego 
w Słowacką, Kozia w Theodora Fritsh strasse, 
Aleja Legionów nazwana została Aleją Rze-
szy. Mało tego, na początku lat czterdziestych, 
Niemcy wprowadzili kategoryczny zakaz tłu-
maczenia na język polski nazw, jakie nadali 
pryncypalnym ulicom. Najdalej w pokrętnej 
kazuistyce doszli autorzy bałamutnej bro-
szury propagandowej, która określiła Kielce 
jako prastare niemieckie marmurowe miasto. 
W książce wydanej w Breslau, czyli we Wro-
cławiu, udowodnili oto naukowo, że nad Sil-
nicą wszystko, a więc i toponimia ma czysto 
germański rodowód. Stąd ma planie miasta 
znalazły się: Adolf Hitler Platz, Strasse der 
Deutsche Wehrmacht, Kommandanturstras-
se, Brombergplatz, Kaserenstrasse czy Gou-
vernementstrasse. Gdy niemiecki blichtr 
i glajza zostały starte, okazało się, że brunat-
na farba przykrywa Rynek, Dużą, Wesołą, 
plac Żeromskiego, Wojska Polskiego i Małą. Po 
utworzeniu w centrum Kielc getta, zmienione 
zostały nazwy wszystkich ulic w  dzielnicy 
żydowskiej. W  zamkniętym dla aryjczyków 
kwartale pojawiły się ulice: Abrama, Arona, 
Dawida, Izaaka, Jojnego, Mojszego, Sary, Ra-
binów, Szczęśliwa, Czosnkowa, Jerozolimska. 
Kartograf odpowiedzialny za zmiany wyka-

zał się przy okazji specyficznym poczuciem 
humoru, bo Jasną zamienił na Zaśniedziałą, 
a Pocieszki na Trefną. Kolejne dwie ulice na-
zwał z  talentem poetyckim, pierwsza nosiła 
bowiem nazwę Srebrnego Kamienia (niem. 
Silbernsteinstrasse), druga Figowego Liścia 
(niem. Fajgenblattgasse). Przy tych ulicach 
osiedlono przeznaczonych na zagładę w obo-
zie Treblinka Żydów translokowanych do Ge-
neralnej Guberni z cesarskiego Wiednia.
Zmiany w  nazewnictwie odnotowano też, 
bo jakże inaczej, w  okresie Polski Ludowej. 
Zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki wszystkie nazwy niemieckie, pojawi-
ły się zgodne z nowym porządkiem. Nie było 
już Bazarów, placu Bazarowego i placu Wolno-
ści, bo pojawił się plac Obrońców Stalingradu, 
Rynek ustąpił miejsca Partyzantom Armii 
Ludowej, kielczanie z  ulicy Markowskiego 
dowiedzieli się, że teraz mieszkają przy Sta-
lina. Na szczęście tylko przez kilka lat, bo po 
1953 roku, nie ruszając się z miejsca, zmienili 
adres ze Stalina na Żeromskiego. Dłużej przy 
ulicy Buczka mieszkali ci, którzy wprowadzili 
się do domów stojących dawniej przy Focha. 
Po wielu latach znów wymieniali dowody 
osobiste, gdy okazało się, że w odpowiedniej 
rubryce jako adres zamieszkania powinno fi-
gurować – ulica Paderewskiego.
Zanim Kozią zmieniono w  okresie PRL na 
Świętokrzyską, ciasną uliczkę, w ścisłym cen-
trum, próbowano przechrzcić na Wilhelma, 
ale pomysł nie został w życie wcielony. Za to 
w okresie, gdy na terenie skleconych byle jak 
chałup i pokracznych budynk
ów Niemcy urządzili Getto, nazwę zmieniono 
na Mojszego, by zaraz po wojnie wrócić na 
moment do  Koziej, zastąpionej przez Świę-
tokrzyską, która z  kolei zmieniła się znowu 
w Kozią.  
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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.

Są spektakle wobec których zawiesza 
się zwykłe odczytania (oparte na 
interpretacjach, wskazywaniu 

metatekstów i etc.), bowiem ich siła przekazu 
jest aż tak wielka, że nie zostawia zbyt wiele 
przestrzeni na tego typu rozważania.  Takim 
jest propozycja Teatru TeTaTet, zatytułowana 
„Bóg jest kobietą o jednej piersi".
Autorką scenariusza, reżyserką i wykonawcą 
jest kielczanka Anna Iwasiuta – Dudek. 
Spektakl jest oparty na jej własnych 
przeżyciach związanych z chorobą 
nowotworową, jakiej aktorka doświadczyła 
w przeszłości.
Dawno nie widziałem tak skupionej 
publiczności teatralnej, jak ta w trakcie 
premiery spektaklu (29 lutego 2020 roku 
na małej scenie KCK). Wszyscy wiedzieli 
bowiem, że nie mają do czynienia 
z wydumanym pseudofeministycznym 
problemem, ale z autentyczną historią 
kobiety, która stała przed nimi na scenie.
Rozmawiałem z  wieloma osobami 
i większość  z nich bała się, że będą epatowani 
cierpieniem chorej osoby. Jednak tak się nie 
działo – owszem i o cierpieniu była mowa, 
ale nie to było istotą tej propozycji.
Dla wielu zapewne jest to spektakl o miłości, 
która wobec przypadkowości życia, 
miażdżącej jego dotychczasowe sensy, nadaje 
życiu „Amazonki” inny wymiar. Ocala ją. 
Może lepiej - pozwala żyć dalej.
To prawda - spektakl jest w pewnej części 
jakże zrozumiałym lamentem nad stratą 
części samej siebie, własnych wyobrażeń 
na swój własny temat, które towarzyszyły 
kobiecie dotychczas, ale ostatecznie jest 
okazją do… afirmacji życia i wypowiedzenia 
peanu na temat miłości.
W jednej ze scen, w chorobie, fizycznie 
niesprawna bohaterka ma obsesyjny sen, 
o tym że swobodnie biega, płynie w powietrzu 
nie powstrzymywana przez biologię. 
Tę tęsknotę zrozumie tylko ten, kto utracił 
swoją dawną sprawność. Można ją utracić 
na dwa sposoby: wskutek nagłej choroby, 
kontuzji, albo wskutek entropii, którą funduje 
nam starość.
Jednak dla mnie to była sztuka jeszcze 
o czymś innym i wierzę, że jej autorka się ze 
mną zgodzi. „Myśl przychodzi, gdy <<ona>> 
tego chce, a nie gdy <<ja>> tego chce; kto 

W teatrze

mówi, że podmiot <<ja>> jest warunkiem 
orzeczenia <<myślę>> ten zafałszowuje stan 
faktyczny” – mówił Fryderyk Nietzsche 
w „Poza dobrem i złem”.
Widowisko Anny Iwasiuty-Dudek to 
opowieść o obsesyjnych myślach, które wciąż 
przypominają o stracie. Myślach z którymi 
trudno się uporać. Niektórzy mówią nawet, 
że to niemożliwe. Inni, że przydarza się 
oświeconym. W przypadku nas, zwykłych 
ludzi, tak przywiązanych do tego na co 
składa się życie (czyli także do swoich myśli 
ujętych w różne matryce), niekiedy tylko 
miłość drugiego człowieka unieważnia to 
reprodukowanie przeszłości i osadza istotę 
ludzką w tu i teraz, pozwala poczuć się 
znowu… szczęśliwym. Przynajmniej od czasu 
do czasu.
Nie mamy mocy zmieniania myśli, nie 
jesteśmy za nie odpowiedzialni, ale mamy 
moc wpływania na nasze działania. A nowe 
działania produkują nowe myśli. Trwa 
nieustanna zmiana. To nasze ludzkie 
przekleństwo, ale i… wybawienie.
Annie Iwasiucie-Dudek (m.in. świetny 
wokal, dykcja bez tej nieznośnej panującej 
powszechnie postmodernistycznej maniery, 
którą szybciej byłoby sparodiować niż teraz 
opisać) na scenie jako druga osoba śpiewająca 
obok niej, towarzyszy udanie młody pianista 
Wojciech Lisowicz. Spektakl jest niesłychanie 
ascetyczny. Za scenografię wystarcza kilka 

luster deformujących odbicia. Przygotowany 
na tę okoliczność tekst jest podawany w formie 
mówionej i śpiewanej. Aktorka mogłaby, ale 
nie epatuje chorobą. Np. mamy tylko czytelne 
sygnały - biały makijaż twarzy i bandaże 
krępujące kobiece ciało. Dwa sceniczne stroje. 
I tylko tyle. Plus światło. A całe widowisko jest 
”uszyte” wg tradycyjnego teatralnego Logosu. 
A i tak całość ma nietuzinkową moc przekazu.
Niektórzy myśliciele mówią, że po epoce 
słowa nadeszła teraz epoka bezpośredniego 
transferu przeżyć, w tym celu już się 
wykorzystuje doświadczenia i technologie 
związane z rzeczywistością wirtualną (np. 
w teatrach jest teraz mnóstwo zdobyczy 
techniki, często aktor zaczyna być tylko 
do tego dodatkiem). Kolejna propozycja 
Teatru TeTaTet pokazuje, że jeśli w aspekcie 
twórczości chodzi o to, żeby ktoś chociaż 
chwilowo wszedł w cudzy świat i go 
doświadczył, niekoniecznie potrzeba 
zaawansowanych technologii, wystarczy 
szczerze i dobrze opowiedziana, choć 
zapośredniczona, istotna historia drugiego 
człowieka. I co najważniejsze - bez pretensji 
do zmieniania w sferze społecznej świata.
Zatem propozycja Anny Iwasiuty-Dudek, 
chociaż autentyczna i wzruszająca, będzie 
kompletnie nieużyteczna w  propagowaniu 
dyktatów i utopii współczesnego 
dominującego ruchu, który niestety podszył 
się "pod" i wyparł feminizm.
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Wieloletnie doświadczenie, szeroki wybór ciast, 
świeże i naturalne składniki, najwyższa jakość 
wyrobów, sprawdzone receptury… O czym mowa?
O naszej cukierni?

Zgadza się…
Jesteśmy obecni na kieleckim rynku ponad 
35 lat. Założycielką tego, mam nadzieję, nie-
zwykłego miejsca jest moja mama Katarzyna 
Sajecka, kreatorka smaku. Swoją wielką pasję 
do cukiernictwa przekazała mnie, a ja staram 
się godnie kontynuować tę tradycję, cały czas 
pod czujnym okiem mamy, oczywiście.

Sławę cukiernia zyskała jeszcze pod szyldem 
„Sołtyki”…
Znajdowała się wówczas na kieleckim Ryn-
ku. Od 2010 roku działamy pod nazwą Świat 
Słodyczy w samym centrum Kielc, przy ulicy 
Paderewskiego. 

Przechodząc obok, trudno powstrzymać się przed 
odwiedzinami „Świata Słodyczy”..
Cieszę się, że Klienci doceniają wysiłek całego 
zespołu. Nasza cukiernia przez minione lata 
stała się wyjątkowym miejscem na cukierni-
czej mapie Kielc. Mało tego, jest znana i doce-
niana w całym naszym województwie. 

Przyciągają z pewnością eleganckie wnętrza, 
które utrzymane są w stylistyce lat dwudziestych 
ubiegłego stulecia....
Zapewne, ale sądzę, że także ilość i różnorod-
ność ciast i  ciasteczek, kruchych, z  kremem, 
francuskich, czy serników. Może on przypra-
wić odwiedzających o  zawrót głowy. Tak bo-
gata oferta to efekt ciągłych szkoleń, chęci 
eksperymentowania oraz wynik wytężonej 
pracy całego zgranego zespołu moich pracow-
ników.

Cały czas pracujemy dla was
Rozmowa z Iwoną Wójcik, współwłaścicielką cukierni Świat Słodyczy, znajdującej się 
przy ulicy Paderewskiego w Kielcach. Lokal odwiedziła Agnieszka Rogalska.

Ciasto jest naszą pasją

Cukiernia Świat Słodyczy

ul. Paderewskiego 34/9a

25-502 Kielce

tel.: 41 345 25 67

e-mail: cukierniaswiatslodyczy@gmail.com

Czekamy więc na grudzień…
Mam nadzieję, że nic, żadna epidemia, już nie 
stanie na przeszkodzie. I jak co roku świątecz-
ne wypieki, które są przygotowywane przez 
zespół wykwalifikowanych cukierników przez 
całą noc przed rozpoczęciem kiermaszu, a tak-
że pieczone na bieżąco w trakcie jego trwania, 
będą cieszyć nasze oczy i oczywiście podnie-
bienia.

Jaki jest przepis na sukces?
Nasze ciasta są wypiekane z  sercem. Pa-
sja i  umiłowanie zawodu przekładają się 
na jakość naszych wypieków, wyrabianych 
tylko z  naturalnych składników. A reszta? 
Hmmm… Moja marka? Pysznie, pachnąco 
i naturalnie! Moja pasja? Ma na imię cukier-
nictwo. Moje miejsce? To moja cukiernia, po-
łączenie tradycji z nowoczesnym glamourem 
– towarzyskie centrum Kielc, której wyjątko-
wą atmosferę i wyśmienite wyroby doceniają 
ludzie z całej Polski. 

Iwona Wójcik z mamą Katarzyną Sajecką, 
właścicielki cukierni Świat Słodyczy

Cukiernia Świat Słodyczy

jest czynna codziennie:

od godziny 8.00 

do godziny 19.00

Zawsze przed wielkimi świętami cukiernia 
organizuje specjalne kiermasze. W tym roku było 
inaczej… 
Niestety, choć mam nadzieję, że pomimo trud-
nej sytuacji, nie zawiedliśmy naszych Klien-
tów. Kiermaszu wielkanocnego wprawdzie 
nie było, ale z  naszej cukierni na stoły kiel-
czan trafiły pyszne słodkości. Zawirowania, 
związane z koronawirusem, spowodowały, że 
musieliśmy zamknąć nasz lokal. Na szczęście, 
nie trwało to długo, i pomimo obostrzeń, wró-
ciliśmy do pracy z jeszcze większym zapałem.

Moja marka? 
Pysznie, pachnąco i naturalnie!  
Moja pasja?  
Ma na imię cukiernictwo. 
Moje miejsce?  
To moja cukiernia, połączenie 
tradycji z nowoczesnym  
glamourem – towarzyskie  
centrum Kielc, której wyjątkową 
atmosferę i wyśmienite wyroby  
doceniają ludzie z całej Polski. 

Iwona Wójcik, 
współwłaścicielka  

Cukierni Świat Słodyczy
Fo

t. 
A

gn
ie

sz
ka

 R
og

al
sk

a



smaki regionu

20 NR 4 (35)/2020

Ukończyłeś Politechnikę Lubelską na kierunku 
drogi, ulice, lotniska, masz firmę budowlaną 
specjalizującą się, m.in. izolacjach mostów, 
wiaduktów, estakad, obiektów kubaturowych oraz 
remontach i termomodernizacji dachów. Skąd 
wzięły się w Twoim życiu nagle sery i pasja do ich 
wytwarzania?
To wszystko, to w  większości prace specjali-
styczne wymagające ścisłej technicznej wie-
dzy oraz umiejętności współpracy z  ludźmi 
i sprzętem. Obarczone dużym stresem. Nato-
miast sery… to trochę przekory, że się jeszcze 
coś chce zrobić osobiście. Od projektu, po-
przez realizację, wszelkie uzgodnienia, bada-
nia i  odbiory prze służby weterynaryjne, aż 
do produktu końcowego. Udowadniając przy 
okazji tym co wątpili, że jest to możliwe. A na 
prawdziwą pasję, która jest we mnie, przyj-
dzie jeszcze czas, teraz to bardziej hobby.

Czyli Serce - ser całkiem ekologiczny, to …? 
Sery stawiają mnie w  roli gospodarza od 
którego wszystko zależy. Może wszystko 
poza mlekiem, które dają krówki jedząc 
wszystkie trawy i  zioła jakie daje nam Na-
tura 2000 w  gminie Chęciny. Uczą dbałości 
o  środowisko naturalne i  zdrowie moich 
klientów.
Sery to czynność wykonywana dla relaksu 
w  czasie wolnym od obowiązków. Łączę ją 
z zdobywaniem wiedzy o ich produkowaniu, 
doskonalę umiejętności. To czasem kończy 
się zarobkiem. Jednak głównym celem pozo-
staje przyjemność płynąca z ich produkowa-
nia, odkładania do dojrzewalni i częstowania 
gości, którzy odwiedzają moją małą agrotu-
rystykę.

Czy to prawda, że Twoje sery trafiają na stoły we 
Włoszech i Norwegii?
To zasługa moich klientów, którym smakują 
moje produkty i dzielą się nimi z przyjaciółmi 
w Polsce i poza nią.

Jakiego rodzaju sery produkujecie?
Mamy cztery podstawowe – ser biały lipowic-
ki, gouda chęcińska, szwajcar kielecki , par-
mezan świętokrzyski oraz okazjonalnie Feta 
Nocą, Halloumi Hania, Cheddar Maciej, Kop-
ciuszek Jurek.

To po kolei. Co to za sery?
Ser biały lipowicki to ser dojrzewający, wy-
rabiany z niepasteryzowanego, pełnego mle-
ka krowiego z  dodatkiem podpuszczki oraz 
soli kuchennej. Ma kształt spłaszczonej kuli 
o średnicy do 30 cm. Wielkość sera zależy od 
ilości masy serowej włożonej do cedzaka (od 
2,5 kg do 5 kg) i okresu dojrzewania. Ser biały 
lipowicki ma specyficzny wygląd, z  charak-
terystycznymi karbowaniami na powierzch-
ni. Pochodzą one od cedzaków w  których 
osącza się masę. Ser powinien być wilgotny 
i  elastyczny z  licznymi, równomiernie roz-
łożonymi drobnymi oczkami różnej wielko-
ści i  kształtu. Poszczególne sery różnią się 
od siebie okresem leżakowania.   Ten, który 
dojrzewa od 2-4 dni określany jest mianem 
„świeży”. Na zewnątrz i w przekroju ma bar-
wę kremową, wewnątrz jest bardzo wilgotny 
– możliwy jest nawet niewielki odciek ser-
watki. Jest miękki i  łatwo go pokroić, a  jego 
miąższ jest jednolity w całej masie, o charak-
terystycznej elastycznej konsystencji. W sma-
ku świeży ser swojski jest łagodny, delikatnie 
kwaskowaty i o wyraźnie maślanym zapachu. 
Ser leżakowany od 5 do 14 dni zmienia bar-
wę na słomkowo-żółtawą, jest bardziej suchy, 
nieco twardszy na powierzchni i  mniej ela-
styczny wewnątrz. Oczka w  przekroju stają 
się nieco większe, a smak ewoluuje w kierun-
ku pikantnego. Pojawiają się nutki orzechowe. 
Ser swojski dojrzały leżakuje nawet do kilku 
miesięcy, choć nie ma w zasadzie górnej gra-
nicy. Staje się mocniej żółty, a jego zewnętrz-
na powierzchnia robi się dużo twardsza. Taki 
ser jest znacznie bardziej słony – zwłaszcza 
na zewnątrz, dominuje w  nim też zapach 

Sławek kaliniak
ukończył Politechnikę Lubelską, jest wspólnikiem kieleckiej 
firmy East West, specjalizującej się, m.in. w izolacjach 
mostów, wiaduktów, estakad, obiektów kubaturowych oraz 
remontach i termomodernizacji dachów. Serowar z przekory, 
udowadniający wątpiącym, że wszystko jest możliwe.

O serach wiemy wszystko

Najsmutniejsi ludzie, jakich w życiu spotkałem, to ci, którzy nie interesują 
się niczym głęboko. Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, 
a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwilowe, nie ma bowiem bodźca, 
który by je podtrzymywał. 

Nicholas Sparks

Niektórzy żyć bez nich nie mogą, inni bardzo je lubią, a jeszcze inni specjalnie za nimi nie 
przepadają. Jedno jest pewne. Mało wiemy o tym, jak się je wytwarza. Ponadto każdemu 
z nas wydaje się, że w swoim życiu jakieś sery już jadł. Do momentu, aż spróbuje tych 
wytwarzanych koło Kielc. Są jedyne w swoim rodzaju. Tajemnice ich wytwarzania zdradza 
Sławek Kaliniak, serowar z pasji. Rozmawia Agnieszka Rogalska. 
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podsuszonego sera. Aby wzbogacić smak wy-
robu można do niego dodać przyprawy i zioła 
suszone: pieprz, chili, bazylię, koperek, pie-
truszkę, lubczyk, miętę, czarnuszkę, czosnek 
niedźwiedzi, paprykę, majeranek, kminek, 
oregano, a nawet suszone grzyby. Mleko wy-
korzystywane do produkcji pochodzi od krów 
wypasanych na pastwiskach co najmniej 150 
dni w roku, a żywienie bydła odbywa się tra-
dycyjnymi metodami. 

Ponoć sposób produkowania sera pozostaje 
niezmienny od lat?
Oczywiście. Ser biały lipowicki otrzymuje się 
w wyniku szybkiego zsiadania mleka, po pod-
grzaniu go oraz po dodaniu podpuszczki i soli. 
Kolejnym etapem jest oddzielenie serwatki, 
nadanie serowi odpowiedniego kształtu i fak-
tury poprzez przełożenie masy serowej do ce-
dzaka, ugniatanie jej, odciekanie i nacieranie 
solą. Następnie ser przekładany jest do miski, 
w  której odcieka solanka i  umieszczany na 
półkę serowarni, do dojrzewania. W  czasie 
leżakowania, serowar odwraca ser i  czyści 
z osadu, gdyby się taki ewentualnie pojawił.

Kolej na popularną Fetę… 
Nasza feta nocą powstaje z  mleka krowiego. 
Najpierw pozyskiwane i  dobierane jest mle-
ko z  ekologicznego gospodarstwa. Następnie 
poddaje się je procesowi dojrzewania przy 
udziale kultur starterowych, czyli odpowied-
nio wyselekcjonowanych  drobnoustrojów. 
Później mleko przechodzi w  fazę  koagulacji. 
Powstałą serwatkę umieszcza się następnie 
w  zalewie solnej, dzięki czemu feta staje się 
wilgotna i nabiera słonego smaku lub słodka 
bez dodawania do zalewy solankowej. 

Czyli Feta nocą może być bardziej łagodna lub 
pikantna, mniej lub bardziej słona?
Feta nocą jest produktem charakterystycz-
nym – słona i pikantna doskonale komponuje 
się z warzywami, oliwą oraz owocami morza. 
Można ją zapiekać, dodawać do farszów oraz 
podawać do sałatek czy przekąsek. Zawar-
tość  tłuszczu w fecie wynosi do 40% – sporo 
jak na  ser, ale przypomnijmy, że to produkt 
najwyższej jakości, który oferuje nam boga-
tą dawkę pełnowartościowego  białka  (ponad 
14%), wapń, witaminę A, witaminę K, sód oraz 
pokaźną dawkę  naturalnych  probiotyków, 
które wspierają  mikroflorę  jelit, a  co za tym 
idzie dbają o  naszą  odporność. Występuje 
również w słoiczku w zalewie z oleju słonecz-
nikowego. 

Czas na Parmezan świętokrzyski…
Metody produkcji Parmezanu pozostały nie-
zmienione od stuleci. Nad procesem jego 
wytwarzania czuwa mistrz serowar. Staje on 
przy kotle, w którym pod wpływem tempera-
tury i dodatku podpuszczki tworzą się serowe 
grudki i  ocenia, kiedy zakończyć podgrze-
wanie i mieszanie. Po stopniu rozdrobnienia 
grudek mistrz przewiduje ostateczną konsy-
stencję sera. W  solance parmezan spędza 3 
dni. Potem przenoszony jest do dojrzewalni; 
gdzie leży na półkach od dwóch do trzech 
lat. Przecieramy ser i  obracamy gomułki 
z  określoną częstotliwością. Po około roku, 
aby stwierdzić, czy ser nadaje się do sprze-
daży, każde koło poddawane jest testom. Ser 
opukuje się młoteczkiem. Jeśli wydaje głuchy 
dźwięk, to znaczy że dojrzał. 
Dodam, że Parmezan jest źródłem dobrze 
przyswajalnego wapnia, bowiem 100 g sera 

www. sereko.pl

dostarcza aż 1380 mg tego pierwiastka. 
W  100  g parmezanu zawarta jest taka ilość 
białka jaką zawiera 185 g wołowiny, 190 g 
mięsa wieprzowego czy 225 g pstrąga. 

Pozostała nam Gouda chęcińska
Gouda chęcińska jest serem podpuszczko-
wym, dojrzewającym, twardym. Ten ser 
produkowany jest z mleka krowiego. Nazwa 
jego pochodzi od holenderskiego miasta 
Gouda. Jest zwarty, o maślanym smaku, do-
brze się kroi. Produkowany jest w  kształcie 
kręgów z żółtą lub czerwoną woskową otocz-
ką. Miąższ jest kremowy, gładki, z  kilkoma 
dziurkami o  nieregularnej wielkości. W  za-
leżności od stopnia dojrzałości sera ma on 
różną kwasowość i  słodycz. Każdy ser może 
mieć zaskakujący i przyjemny smak, zawsze 
jednak daje się wyczuć posmak orzechów. 
W trakcie dojrzewania Gouda staje się coraz 
bardziej pikantna. Ser Gouda jest dobrym 
źródłem białka zwierzęcego, tłuszczu, fosfo-
ru, sodu, wapnia oraz witaminy A i beta-ka-
rotenu.

Jak wygląda produkcja tego popularnego sera?
Gouda produkowana jest z  mleka krowiego. 
Po oddzieleniu serwatki ser ten osusza się 
i dodaje wodę. Następnie masę serową wtła-
cza się w okrągłe formy i pozostawia na kilka 
godzin. Po upływie tego czasu ser moczy się 
w solance, a następnie suszy przez kilka dni. 
Po tym czasie sery zawija się w odpowiednie 
tkaniny i  pozostawia aby dojrzały. Czas doj-
rzewania wynosi od kilku dni do nawet 7 lat. 
Do produkcji 1 kg sera potrzebnych jest 10 li-
trów mleka. 

Informacje i zamówienia:

tel. +48 533 303 164; 

e-mail: info@sereko.pl
SerCE

SER CAŁKIEM EKOLOGICZNY
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miasto od kuchni
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Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twór-
ca bloga Street Food Polska oprowadza nas 
po  kulinarnych Kielcach. W  tym wydaniu 
2  tygodnika kieleckiego rozmawia z  Micha-
łem Kostrzewą, właścicielem kieleckiej re-
stauracji Sushiya.

W gastronomię „wszedłeś” około 5 lat temu. 
Niewiele osób jednak wie, że o mały włos zamiast 
Sushiya byłaby… firma budowlana. 
Długo się wahałem, czy pracować w gastrono-
mii. Stanąłem na rozdrożu – zakładać firmę 
budowlaną, gdzie są lepsze pieniądze, czy 
spróbować swoich sił w gastro. Jednak praca 
na budowie nie dawała mi satysfakcji. Osta-
tecznie stwierdziłem, że spróbuję w  kuchni 
i  tak trafiłem do krakowskiej Hana Sushi, 
gdzie przez około 2 lata zdobywałem do-
świadczenie pod okiem sushimastera z reko-
mendacją Michelina. Następnym logicznym 
krokiem było otwarcie własnej restauracji. 

To był odważny ruch, bo nikt wtedy nie wiedział, 
czy Kielce są gotowe na sushi z najwyższej półki, 
czy znajdą się chętni by zapłacić więcej za dobry 
produkt. 
Na szczęście udało się. Dzisiaj Sushiya przy-
ciąga nie tylko kielczan, ale i osoby z innych 
miast. Mamy stałych bywalców, którzy przy-
jeżdżają na omakase i ramen z Warszawy, czy 
Krakowa. 

No właśnie… Ustalmy raz na zawsze co to jest 
ramen? I co to jest omakase, bo nie każdy wie. 
Ramen z definicji to makaron i jednocześnie 
danie, bo ramen podaje się w  różnych od-
słonach. Najczęściej w  wywarze z  różnymi 
dodatkami, ta forma jest najpopularniejsza 
i  najbardziej znana. Omakase oznacza do-
słownie „zostawiam to tobie”, czyli oddanie 
inicjatywy w  ręce sushimastera. Klient cał-
kowicie zdaje się na inwencję sushimastera, 
w myśl zasady „rób co uważasz, ważne abym 
bym zadowolony”. 

To dość odważne, zarówno ze strony klienta, 
który ryzykuje, że wyda (niemałe) pieniądze na 
coś, co mu nie posmakuje, ale przede wszystkim 
ze strony sushimastera, który stawiając na szali 

Przepis na tori-kaarage, czyli 
kurczaka w panierce po japońsku. 
Udka z kurczaka. Bez kości, ale ze skórą. 
Pokroić w kostkę. Do miski wlać sos sojo-
wy i dodać starty imbir. Do tak przygoto-
wanej marynaty wrzucić kurczaka na ok. 
dwie minuty. Zamarynowane mięso obto-
czyć w  skrobi ziemniaczanej. Następnie 
smażyć w 170-180 stopniach na głębokim 
oleju, aż panierka nabierze złotego kolo-
ru. Można podać z cytryną.

Michał Kostrzewa
pochodzi z Kielc. Właściciel kieleckiej restauracji 
Sushiya. Studiował kierunki: zarządzanie, mechatronika, 
projektowanie wnętrz, jednak pokochał gastronomię.

Jada się go jako zakąskę 
do sake albo przekąskę. 
Wybrałem przepis pro-
sty, by danie każdy mógł 
sobie zrobić w domu i jed-
nocześnie chciałem Wam 
zaproponować coś innego, 
o smaku niecodziennym.

Michał Skoczek

polecamy

swoją reputację musi umieć odczytać smaki i gust 
zamawiającego. 
W Sushiya od ponad dwóch lat z  powodze-
niem prowadzimy omakase, które cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Niezmiernie 
nas cieszy, że wyprzedajemy wszystkie miej-
sca na te wydarzenia. 

Jakiś czas temu postawiłeś w lokalu szafę do 
sezonowania ryb. Sezonujesz je jak wołowe 
steki! Miałem okazję spróbować tuńczyka, który 
dojrzewał 116 dni i muszę przyznać, że smaku nie 
da się porównać do niczego, co dotąd jadłem… 
Tak, sezonujemy ryby ekstremalnie długo, co 
pozwala wkroczyć na zupełnie nowe poziomy 
smaku. Dość powiedzieć, że smaki uwalniają 
się przez około 10 minut, więc przez 10 minut 
po zjedzeniu kawałka takiej ryby co chwile 
docierają do nas nowe bodźce smakowe. Trze-
ba samemu tego doświadczyć. Zapraszam do 
restauracji.

Sushiya
ul. Św. Leonarda 1 lok. G, 

25-311 Kielce
Telefon: 730 260 534

„Kto by pomyślał, 
że na najlepsze sushi 
w Polsce będziemy jechać 
do Kielc. 

Agata Godlewska, redaktor 
naczelna Food Service
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Pralnia. Jaki to biznes?
To usługi specjalistyczne. W porównaniu 
do  prostych, masowych usług wymagające 
zatrudnienia fachowej kadry zapewniającej 
usługi z pełną gwarancją jakości. 

Jak stan epidemii wpływa na usługi pralnicze?
Stan epidemii to bardzo trudny czas dla całego 
społeczeństwa i gospodarki. 7 pralni w  Kiel-
cach jak na 200 tysięczne miasto nie tworzy 
istotnej konkurencji, ale, co ciekawe, mimo 
rozwijającej się pandemii notujemy spadek 
popytu na usługi.

Prawie każdy biznes ucierpiał…
Tak, jednak w czasie epidemii spadek popytu 
na usługi pralnicze stoi w sprzeczności z na-
turalną koniecznością zachowania szczegól-
nej higieny. 

Czyli korzystanie z pralni w tych czasach to 
konieczność?
Pandemia charakteryzuje się  wysoką zaraźli-
wością i długim panowaniem, a jak wskazują 
dotychczasowe badania nie wiadomo kiedy 
uda się opracować stosowne leki czy szcze-
pionki, zwłaszcza, że ich skuteczność może być 
wątpliwa. I niestety, wszystko na to wskazuje 
będziemy musieli nauczyć się żyć z wirusem  
zagrażającym zdrowiu i życiu. Dlatego tak 
ważne jest zachowanie szczególnej higieny.

Korzystanie z pralni  
to w tych czasach konieczność
W czasie epidemii spadek popytu na usługi pralnicze stoi w sprzeczności z naturalną 
koniecznością zachowania szczególnej higieny – mówi mgr inż. Mieczysław Brych, 
właściciel pralni Uniskór w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

Jak ustrzec się zakażenia wirusem? 
Nie ma miejsca gdzie można się przed nim 
schować. Wszelkie zalecenia należy brać pod 
uwagę, ale na pierwszym miejscu powinna 
być higiena osobista. Wszelka użytkowana 
odzież, bielizna, pościel, materace, koce, dy-

Uniskór Phu, Kielce
UL. ROMUALDA 3

25-322 Kielce
Tel. 41 3455843
Fax. 41 3455843

Mgr inż. Mirosław Brych
właściciel pralni chemicznej Uniskór. Ponad 40 lat pracuje 
w branży skórzanej. Pełnił obowiązki głównego technologa 
w garbarni oraz funkcje kierownicze wszystkich szczebli. Ma 
na swoim kącie różne opracowania technologiczne i wiele 
publikacji w prasie branżowej. Obecnie prowadzi własną 
działalność gospodarczą również w branży skórzanej.

wany itd. powinny być wyjątkowo często 
prane i czyszczone ponieważ może to być źró-
dłem zakażenia. Profesjonalna pralnia gwa-
rantuje, że każdy przedmiot usługi będzie 
odkażony i bezpieczny.

A co ze skórami?
Odzież skórzana również może być źródłem 
zakażenia zwłaszcza, że często nieczyszczo-
na jest nawet kilka lat. Zwykle decyzja o po-
trzebie czyszczenia wyrobów skórzanych  
pojawia się w chwili gdy pokazują się oznaki 
zużycia. To błąd. Długo noszona odzież bez 
prania posiada kolonie różnych drobnoustro-
jów i wirusów. 

W obiegowej opinii wygląd odzieży skórzanej po 
czyszczeniu ulega pogorszeniu i może już ona nie 
nadawać się do noszenia. Jest błędna?
Tak. Takie skutki, to wynik korzystania ze 
zwykłych pralni. Odzież skórzana czyszczona 
w profesjonalnych zakładach usługowych lub 
pralniach specjalistycznych z całą pewnością 
będzie wyglądać jak nowa. 

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293
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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

Mediacja  
w postępowaniu cywilnym
Spory pomiędzy Stronami nie zawsze muszą zakończyć się orzeczeniem Sądu. Coraz częściej 
dochodzi do sytuacji, kiedy porozumienie może być osiągnięte innymi, alternatywnymi 
metodami, bez konieczności stosowania drogi sądowej, przy użyciu mediacji.
TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Zgodnie z art. 1831 k.p.c. poddanie się me-
diacji jest zawsze uzależnione od woli 
stron. Postępowanie mediacyjne prowa-

dzi się na podstawie umowy o mediację albo 
na podstawie postanowienia sądu, kierującego 
strony postępowania sądowego do mediacji.
Postępowanie mediacyjne jest niejawne, ma 
sformalizowany charakter i prowadzi je bez-
stronny mediator. Mediator, strony i  inne 
osoby biorące udział w postępowaniu media-
cyjnym są obowiązane zachowa
ć w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się 
w związku z prowadzeniem mediacji. Strony 
mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące 
udział w  postępowaniu mediacyjnym z  tego 
obowiązku.
Zgodnie z  art. 1832 k.p.c. mediatorem może 
być osoba fizyczna posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych, korzystająca 
w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie 
może być czynny zawodowo sędzia, a jedynie 
ewentualnie sędzia znajdujący się w  stanie 

spoczynku. Przepisy przewidują możliwość 
prowadzenia list stałych mediatorów oraz 
tworzenia ośrodków mediacyjnych.
Zgodnie z  art. 1836 k.p.c. wszczęcie mediacji 
przez stronę następuje z  chwilą doręczenia 
mediatorowi wniosku o  przeprowadzenie 
mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia 
jego odpisu drugiej stronie.
Jednakże mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli: 
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia 
doręczenia mu wniosku o  przeprowadzenie 
mediacji, odmówił przeprowadzenia media-
cji, albo 2) strony zawarły umowę o  media-
cję, w  której wskazano jako mediatora osobę 
niebędącą stałym mediatorem, a  osoba ta, 
w  terminie tygodnia od dnia doręczenia jej 
wniosku o  przeprowadzenie mediacji, odmó-
wiła przeprowadzenia mediacji, albo 3) stro-
ny zawarły umowę o mediację bez wskazania 
mediatora i  osoba, do której strona zwróciła 
się o przeprowadzenie mediacji, w terminie ty-
godnia od dnia doręczenia jej wniosku o prze-

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293

prowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na 
przeprowadzenie mediacji albo druga strona 
w  terminie tygodnia nie wyraziła zgody na 
osobę mediatora, albo 4) strony nie zawarły 
umowy o mediację lub druga strona nie wyra-
ziła zgody na mediację.
Zgodnie z art. 18310 § 1. k.p.c. kierując strony 
do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na 
okres do trzech miesięcy.
Jeżeli postępowanie mediacyjne zakończyło 
się zawarciem ugody przed mediatorem, sąd 
przeprowadza postępowanie co do zatwier-
dzenia ugody zawartej przed mediatorem.
Zgodnie z  art. 184 § 3. k.p.c. sąd odmawia 
zatwierdzenia ugody zawartej przed media-
torem, w  całości lub części, jeżeli ugoda jest 
sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego albo zmierza do obejścia prawa, 
a  także gdy jest niezrozumiała lub zawiera 
sprzeczności.
Pamiętajmy o  możliwych, alternatywnych 
sposobach rozwiązywania sporów.
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warto wiedzieć

Nikt z nas nie jest zupełnie wolny. Żyjemy we władzy własnych przekonań. Nieświadomi 
ich mocy i wpływu, bezwiednie odgrywamy w życiu różne role jak marionetki w teatrze 
kukiełkowym. Nie zdajemy sobie sprawy ze sznurków, do których jesteśmy podpięci. 
Nie mamy pojęcia o ich grubości, rodzaju wiązań oraz o tym, dokąd nas one prowadzą. 
Złudnie tylko mamimy się, że to my za nie pociągamy. Konrad Wilk, trener rozwoju, 
psycholog biznesu w rozmowie z Markiem Malarzem.

wiek szczęśliwy jest w  takim stopniu, w  ja-
kim się na to decyduje, a jego decyzje zależą 
właśnie od rodzaju jego przekonań. Co więcej, 
wyróżniamy dwa główne rodzaje przekonań. 
Te, o których myślimy że je mamy, należą do 
grona przekonań świadomych. Poniżej świa-
domych przekonań, w  głębszych warstwach 
naszej osobowości kryją się przekonania nie-
świadome, które mają największy wpływ na 
nasze życie i sposób, w jaki przez nie idziemy.

Skąd biorą się w nas przekonania?
Są owocami naszych życiowych doświadczeń. 
Najistotniejszy okres, w  którym powstaje 
zdecydowana większość przekonań, które na-
zywam przekonaniami uruchamiającymi, to 
przedział wiekowy od 0-7 roku życia. W tym 
czasie programuje się baza, na której w póź-
niejszym wieku rosną nasze postawy i  wy-
obrażenia o sobie, innych ludziach i świecie. 
Od charakteru bazy zależy rodzaj później-

szych przekonań. Od gleby i od jakości nasion 
zależy to, co z nich wyrośnie. 

Czym objawiają się przekonania w naszym 
dorosłym życiu?
Przekonania mają to do siebie, że człowiek 
zrobi wszystko, by się u  niego potwierdziły. 
Jeśli ktoś jest przekonany o  tym, że jest na 
przykład niezbyt bystry, to zrobi wszystko, by 
wyłowić ze słów, postaw, reakcji innych ludzi 
oraz własnych zachowań potwierdzenie wła-
snego przekonania. W określeniu „wszystko” 
mieści się każda forma działań prowadzą-
cych do wyrobienia u  innych takiego o  nim 
przekonania. W trakcie rozmowy nie zrozu-
mie prostych myśli, będzie rozkojarzony, po-
wierzchowny, banalny. Jeśli i to nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów, to będzie gotów nie 
usłyszeć pochlebnych słów na temat swojego 
intelektu, bądź wypaczyć ich zrozumienie 
w taki sposób, by potwierdziło się to, co sam 
o sobie uważa. 

To brzmi jak ciężka choroba. Jesteś pewien, że ta 
opowieść o przekonaniach dotyczy normalnych, 
psychicznie zdrowych ludzi?
Całkowicie. Proszę przyjrzeć się własnym re-
akcjom na moje słowa. Jakie towarzyszą im 
przemyślenia, jakie argumenty, jakie emocje. 
Czyż nie jest tak, że pod nimi kryją się rów-
nież jakieś przekonania o które rozbija się to, 
co mówię? Kwestia naszych ograniczających 
przekonań jest na tyle istotna i ma tak duży 
wpływ na jakość naszego życia, w  każdej 
jego przestrzeni, w życiu osobistym, relacjach 
z  najbliższymi, finansach, historii życia, wy-
borach i  decyzjach, ścieżce kariery zawodo-
wej, stosunku do ludzi i świata, że praca nad 
ich neutralizacją okazuje się nieodzowna. 
Każdy człowiek, zwykle nieświadomie, zmaga 
się ze szkodliwym wpływem własnych, ogra-
niczających przekonań. Jeśli chcemy spraw-
nie i  skutecznie przekraczać siebie, kreować 
osobisty i  zawodowy sukces, potrzebujemy 
poznać swoje przekonania i nauczyć się efek-
tywnie nimi zarządzać. 

KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista.
Prowadzi sesje indywidualne, szkolenia, wystąpienia, zajęcia 
na uczelniach, mowy motywacyjne, pisze artykuły i książki. 
Z pasją oddaje się praktyce jogi i medytacji zen, zdrowemu 
stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, 
żegluje, nurkuje, biega maratony. 

Marek Malarz: Czy jest w tym coś złego, że mamy 
swoje przekonania? Przecież to jest jak najbardziej 
ludzkie uważać coś, mieć swoje zdanie, wyrabiać 
własne opinie, wiedzieć. 
Konrad Wilk: Jednym z  podstawowych prze-
konań mających rozległy wpływ na nasze 
życie jest postrzeganie świata przez pryzmat 
dualizmu poznawczego. Wszystko jest dla nas 
albo dobre, albo złe, smaczne, albo niesmacz-
ne, honorowe, albo niegodne, mądre, albo głu-
pie. Jak wyglądałby świat, gdybyśmy zaczęli 
dostrzegać, że nic nie jest takie, jakie chcemy 
to widzieć? Dualizm poznawczy, w  oparciu 
o który działa nasza zdolność odbioru otocze-
nia, jest tylko efektem zaprogramowanego 
w nas zestawu danych, z którego bezwiednie 
korzystamy w  procesie percepcji otaczającej 
nas rzeczywistości. 

Czyżby? Sugerujesz, że takie zdarzenia jak na 
przykład choroba lub śmierć osoby bliskiej można 
postrzegać w innych kategoriach niż zło? 
Wszystko zależy od naszych przekonań. Szcze-
gólnie w  takich sytuacjach. Żyjemy w  świe-
cie ukształtowanych wzorców. Nasze ego ma 
swoje potrzeby, a hołdowanie tym potrzebom 
z  naszej strony niesie za sobą pewne koszty. 
W sytuacjach trudnych uruchamiają się nasze 
największe ograniczenia, lęki, emocje, z  któ-
rymi wchodzimy w stan głębokiego kontaktu. 
Jeśli jednak we wspierający sposób skorzysta-
my z takiego doświadczenia, to z perspektywy 
czasu rozwód, choroba, śmierć często okazują 
się szansą, darem, impulsem zmian, przewar-
tościowań, nowych początków, nowej jakości 
i wartości życia. Na koniec, w takim kontekście, 
może pojawić się w nas głęboka wdzięczność. 

Jak zatem definiujesz przekonania? Czym są i jaki 
mają na nas wpływ?
Przekonania mają charakter bardzo indy-
widualny. Określają niemalże każdy aspekt 
naszego życia. Kształtują nasze postawy, wy-
obrażenia, zachowania, relacje, wartości, wie-
rzenia, poczucia tożsamości i przynależności, 
co rzutuje bezpośrednio na nasze życie. Czło-
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REKLAMA

To już za tydzień – o ile nic nie stanie na przeszkodzie (pandemia?). 
19  czerwca, na płycie kieleckiego Rynku, rozpocznie się II  edycja 
piłkarskiego turnieju „Piątki na Rynku Sport CK” organizowanego 

przez Stowarzyszenie Sport CK. 
W trzy dni, od piątku do niedzieli, w sercu miasta rywalizować będzie po-
nad 400 zawodników – w większości z województwa świętokrzyskiego, 
jednak swój przyjazd zapowiedziały mocne ekipy spoza naszego regionu. 
To obecnie jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. 
– Obecnie dopinamy szczegóły tegorocznej edycji. Wierzymy, że dzięki 
grupie przyjaciół turnieju – Partnerów, Sponsorów, Patronów piłkarskie 
zmagania w centrum Kielc, na Rynku, na stałe wpiszą się w kalendarz du-
żych polskich imprez, a miasto Kielce zawsze będzie ich gospodarzem – 
mówi Marcin Zychalski, prezes Stowarzyszenia Sport CK.
Podobnie jak w  roku ubiegłym, przy organizacji imprezy Stowarzysze-
nie Sport CK współpracuje ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej. 
Zmagania honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Sportu, Polski 
Związek Piłki Nożnej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Prezydent Miasta Kielce. Patronat 
medialny objęły redakcje: Telewizji Świętokrzyskiej, TVP 3 Kielce, 2 tygo-
dnika kieleckiego, Echa Dnia, Gazety Wyborczej oraz Radio Kielce. 
– Cieszy nas, że ubiegłoroczna, premierowa edycja turnieju zyskała po-
zytywne opinie. Nasz wysiłek doceniło m.in. Ministerstwo Sportu, które 
zdecydowało się objąć tegoroczny turniej patronatem. Warto podkreślić 
także, że drugi rok z rzędu współpracuje z nami Polski Związek Piłki Noż-
nej – mówi Marcin Zychalski.                 (red.)

PIĄTKI NA RYNKU SPORT CK 2020 Organizator Współorganizator

Patronat

Patronat medialny 

trwa nabór dziewcząt i chłopców w wieku 6-12 lat (ur. 2007 – 2013) do klubu piłkarskiego

Sport CK
ZAPEWNIAMY:

– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerską (licencja UEFA A)
– dogodne miejsce i terminy zajęć
– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
– spotkania rekreacyjno-integracyjne dla dzieci i dorosłych

Szczegółowe informacje:
tel. +48 604 332 636

Zapraszamy!
www.sportck.pl
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