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TWARZE NOWE, KŁOPOTY TE SAME
„ŚWIATŁA W TUNELU NIE WIDAĆ”… jAK NA RAZIE

wiĘceJ na sTROnach 3 ORaz 9
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cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

Nikt nie zgłaszał roszczeń, więc nie ma tematu”.

Tomasz Porębski,  
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Kielce, w kontekście 

nowego logotypu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego  
i informacji, iż według specjalistów jest on plagiatem. 

246 lub 130 Tyle głosów 
trzeba było 
zdobyć startując 

w ostatnich wyborach samorządowych, by dzisiaj dostać się do Rady Miasta 
Kielce i współdecydować o losie stolicy regionu.
Nowe radne to: Monika Kowalczyk (246) z Nowoczesnej oraz Bożena Sieczka 
(130) z Lewicy. Panie zajmą miejsce Marcina Chłodnickiego oraz Agaty Wojdy, 
którzy objęli funkcję zastępców Bogdana Wenty.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta podziękował za pracę 
dwóm wiceprezydentom, Marcinowi Różyckiemu 
i Arkadiuszowi Kubcowi. Pierwszy z nich odpowiadał 
za oświatę, kulturę i sport, drugi za gospodarkę 
komunalną. Oczywiście nie podał powodów takiej, a nie 
innej decyzji. I tak mamy już od ponad 18 lat. Poprzednik 
prezydenta Wenty, także miał mieszkańców za nic. 
Różycki na pytanie „dlaczego stało się tak jak się stało” 
odpowiada: „Nie wiem. Pan prezydent ma takie prawo 
i nie ma obowiązku podawania przyczyny. Może takie 
wyjaśnienia należą się bardziej mieszkańcom, ja nie 
potrzebuję znać powodów odwołania”. 
Prezydent na zwolnione stanowiska powołał 
dotychczasowych, zaprawionych w miejskich bojach, 
doświadczonych radnych – Agatę Wojdę i Marcina 
Chłodnickiego.
Z pewnością ocieplił w ten sposób wizerunek Ratusza, 
jednak nie widzę na ten moment żadnych korzyści, 
np. politycznych, jakie miałyby wyniknąć z tej zmiany. 
W miejskiej kasie pieniędzy nie przybędzie, a stare 
kłopoty nadal pozostaną do rozwiązania. Przy obecnym 
podziale głosów w miejskiej radzie i uprawianiu polityki 
przez większość jej członków „światła w tunelu nie widać”.
Śmiem nawet twierdzić, że w Radzie Miasta Kielce 
pozycja prezydenta osłabła. Szykują tam się spore 
zmiany, no i pojawiają się nowe radne.  Za Chłodnickiego 
mandat powinien przypaść Bożenie Sieczce, która 
w ostatnich wyborach zdobyła zaledwie 130 głosów. 
To przedsiębiorczyni z branży ubezpieczeniowej. 
Za Wojdę wejdzie Monika Kowalczyk, która w ostatnich 
wyborach uzyskała 246 głosów. Jest prezesem spółki 
Cezas i zarządcą nieruchomości oraz członkinią 
Nowoczesnej, a także współpracownicą Krzysztofa 
Adamczyka, od niedawna pracującego w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. A to przecież 
spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 
a w tych rządzi przecież PiS.   
Do którego klubu trafią radne? Ponoć jedna z Pań już 
jest w klubie radnych Kamila Suchańskiego, stojącego 
w opozycji do prezydenta.
Zapraszam na stronę 9. Sprawdźcie, co mają do 
przekazania Agata Wojda i Marcin Chłodnicki.

Marek Malarz
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Kielczanie wybrali logo 
Kieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
Laureatka konkursu, 
studentka Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, otrzymała 
od Prezydenta Miasta 
Bogdana Wenty 
nagrodę. Nowe logo 
będzie wykorzystywane 
do działań związanych 
z promocją idei budżetu 
obywatelskiego. Ponoć 
logotyp jest plagiatem. 
Znaczek można kupić 
w Internecie za niecałe 
10 Euro. Logotyp KBO

Logotyp za 9,99 Euro



na skróty z Kielc

REKLAMA

„Mam wątpliwości, 
czy tacy doradcy są 
potrzebni prezyden-
towi Wencie, skoro 
ich działania opie-
rają się bardziej na 
Public Relations niż 
wiedzy”.

20 kwietnia 2021 r., 
Kamil Suchański, 

przewodniczący Rady 
Miasta Kielce, o Grze-
gorzu Świerczu i Sła-

womirze Gieradzie, 
w kontekście wyroku 
Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.

Temat referendum w sprawie 
odwołania Prezydenta Miasta Bogdana 
Wenty „jest otwarty”. Takie wnioski 

płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który odrzucił właśnie 
skargę doradców prezydenta dotyczącą 
uchylenia uchwały o nieudzieleniu wotum 
zaufania dla Bogdana Wenty. 
Doradcy prezydenta Kielc, Sławomir Gierada 
oraz Grzegorz Świercz twierdzili, że uchwała 
o nieudzieleniu wotum zaufania została 
przyjęta z naruszeniem prawa i złożyli skargę 
do WSA. Podnosili, że uchwała została 
wydana „z rażącym naruszeniem prawa 
czego dowodem jest brak sporządzenia 
uzasadnienia, który narusza m.in. artykuł 18 

CIEKAWE I WAŻNE

i 28 ustawy o samorządzie gminnym”. 
Sąd skargę doradców odrzucił. A właściwie to 
jednego z doradców - Gierady, gdyż Świercz 
nie wniósł nawet opłaty sądowej i został 
wyłączony ze sprawy.
Wyrok Sądu Administracyjnego powoduje, 
że nie ma już żadnych przeciwwskazań do 
możliwej organizacji referendum w sprawie 
odwołania Bogdana Wenty. Jak mówi Kamil 
Suchański, przewodniczący Rady Miasta: 
„temat na pewno wróci”. „Jeśli powiedziało 
się A to powinno się powiedzieć B. Natomiast 
mamy do czynienia wciąż z sytuacją 
pandemiczną, a zdrowie mieszkańców jest 
najważniejsze. Gdy tylko pandemia ustąpi, to 
uda się je zorganizować – dodaje.             (red.)

cytat

Stół Therma Top
to wszechstronny, dwusegmentowy stół 

do masażu z podgrzewanym blatem, który 
poprawia krążenie, zwiększa witalność, 

łagodzi zmęczenie i napięcie.

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy

– relaksacyjny
– sportowy

– tkanek głębokich
Hypervolt Plus Bluetooth

umożliwia wykonanie masażu dokładnie 
takiego jakiego potrzebujesz. 

To 3 stopnie intensywności wibracji 
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę) 

i 5 wymiennych głowic.

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

www.centrumterapii.net
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zdaniem senatora

Trybunał Konstytucyjny znów na cen-
zurowanym. Tym razem z  powodu 
orzeczenia dotyczącego przepisu, któ-

ry pozwala pełnić obowiązki Rzecznika Praw 
Obywatelskich po upływie kadencji, do czasu 
objęcia stanowiska przez następcę. TK orzekł, 
że ów przepis jest niezgodny z  Konstytucją. 
I  się zaczęło… Opozycja z  Konstytucją na  
t-shirtach podniosła wrzawę. Orzeczenie uzna-
no, jako atak na demokrację, no bo jak to moż-
liwe, żeby ledwie… 7 miesięcy po wygaśnięciu 
5-cio letniej kadencji Rzecznika dybać na to 
stanowisko tak podstępnie. 
Krótkowzroczność i  demagogia jest poraża-
jąca. Mnie akurat to nie dziwi, bo zwolnienie 

stanowiska Rzecznika przez pana Adama 
Bodnara to ogromna strata dla opozycji, któ-
rej przez ostatnie ponad 5 lat niezwykle się 
przysłużył, angażując swój urząd po jednej 
stronie sporu politycznego. Nikt tego nawet 
nie próbuje ukrywać. Do tego większość se-
nacka, ot tak, postanowiła panu Rzecznikowi 
wystawić laurkę w formie Uchwały Senatu RP. 
Peany, prawie jak z filmu „Miś”, za, mówiąc de-
likatnie, subiektywne i wybiórcze spojrzenie 
na wiele kwestii światopoglądowych i wyda-
rzeń w naszym kraju. 
Przykład pierwszy z brzegu, to wniosek Pana 
Bodnara do sądu aby uznał za nieważną 
transakcję zakupu przez PKN Orlen wydaw-

Tłumaczę i objaśniam
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

Lucjan M. Pietrzczyk
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk, 
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…

Zapowiadałem na dzisiaj ostatnią część 
„tryptyku szkolnego”. Pora więc na moje 
recepty dla polskiej szkoły. Będą one 

mocno hasłowe – wszak felieton to maks 2500 
znaków. Zapewniam, że każde z  tych haseł 
mogę, nie używając hermetycznego fachowego 
języka, objaśnić do najmniejszego szczegółu. 
Na początek kwestia podstawowa: zmiany 
muszą nastąpić w dwóch etapach. Pierwszy to 
drastyczne odchudzenie programów, bo ilość 
tzw. materiału, jaki muszą wchłonąć umysły 
uczniów są porażające. To pierwszy rok i krok. 
Jednocześnie z  pierwszym etapem zaczy-
namy etap drugi, czyli pracę nad zmianami 
fundamentalnymi reformującą naszą oświatę. 
Zmianami, których efekt ma być na najwyż-
szym, światowym poziomie. 
Drugi etap, żeby to „światowe” założenie speł-
nić, to czas do pięciu lat. Lat wypełnionych 
poważną debatą i  pracą teoretyków i  prak-
tyków, samorządowców i  polityków, rodzi-
ców i  uczniów. Wszystkich, którzy mieszczą 
się w  jakimkolwiek otoczeniu szkoły. I jakiej 
szkoły oczekujemy po zdemolowaniu i cofnię-
ciu jej o  pięćdziesiąt lat przez obecnie panu-
jącą ekipę? Przede wszystkim szkoły uczącej 
korzystania z  wiedzy, z  doskonałymi i  co 
ważne doskonale opłacanymi nauczyciela-
mi. Tu najważniejsza zmiana: nauczycieli nie 

zza miedzy

Recepty dla szkoły

mogą kształcić wykładowcy, którzy nie mają 
ani dnia praktyki w  pracy w  szkole. Do tego 
absolutnie niezbędnie istnienie przy uczel-
niach kształcących nauczycieli szkół ćwiczeń 
– nauczyciele nie mogą być kształceni teore-
tycznie, praktyki nie mogą być fikcją i winny 
stanowić nawet połowę czasu spędzonego na 
nauczycielskim kierunku. 
Pora na pytanie: jaka szkoła programowo, ja-
kie przedmioty? To odejście od pamięciówki 
na rzecz nauczania holistycznego i  edukacji 
multiinterdyscyplinarnej. Szkoła wykorzy-
stująca na najwyższym poziomie IT (od ang. 
information technology), czyli technikę infor-
matyczną. Wielką szkodą byłoby nie wykorzy-
stać kompetencji cyfrowych nabytych przez 

nauczycieli w  trakcie nauczania zdalnego 
w czasie pandemii. 
No i szkoła musi odejść od zmory prac domo-
wych. Fińskim wzorem, każdy uczeń dostaje 
pomoc w ramach zajęć szkolnych, a korepety-
cje są prawnie zakazane. Kolejna zmora, która 
musi zniknąć to bycie najlepszym ze wszyst-
kiego, czyli likwidacja zmory czerwonego pa-
ska. W to miejsce muszą się pojawić nagrody 
za szkolne osiągnięcia uczniowskie. Kończąc 
limit znaków: kompetencje społeczne, kształ-
towanie (tak właśnie!) obywatelskie i umiejęt-
ność pracy w grupie. 
Wiecie co powiem? Najlepiej od stu lat robią 
to organizacje harcerskie – skorzystajmy z ich 
doświadczeń.•

nictwa Polska Press, niby w  trosce o  zagro-
żoną wolność i obiektywizm w mediach, gdy 
będą w rękach polskiego kapitału. A czy gdy 
były w rękach niemieckich właścicieli, to wol-
ność i obiektywizm były niezagrożone? 
Przechodząc jednak do sedna orzeczenia TK… 
Stwierdził on, że przepisy określające pro-
cedurę powołania Rzecznika, które ostatnio 
doprowadzają do klasycznego pata, „bo Sejm 
wybiera, a Senat się nie zgadza”, nie przystają 
do zapisów Konstytucji, które mówią wyraź-
nie, że kadencja Rzecznika trwa 5 lat. Dał więc 
Trybunał czas suwerenowi, by ten w  ciągu 3 
miesięcy przepisy ustawowe zmienił i znalazł 
rozwiązanie na teraz i na przyszłość, również 
dla innych konstytucyjnych organów. Jest kil-
ka możliwych rozwiązań, w  jaki sposób taki 
„delikt” ustawowo usunąć. Tak czy inaczej, 
dotychczasowy Rzecznik sprawuje swój urząd 
jeszcze 3 miesiące. 
A co do akceptacji przez Senat wybranego 
przez Sejm na nowego Rzecznika Bartłomieja 
Wróblewskiego, to podchodzę do sprawy scep-
tycznie. Bo choć to kandydat kompetentny, 
pracowity, niezależnie myślący, to większość se-
nacka, wspinając się na szczyty hipokryzji, uzna 
go za zagrożenie dla swobód obywatelskich 
i w głosowaniu kandydatura przepadnie. •
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Świat wokół nas

Ja to wYtłUMaCZĘ

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

ŚwiaT
W cieniu wojennej awantury na Ukra-
inie szykuje się nam chyba inkorporacja 

Białorusi przez Rosję. Świadczy o  tym kilka 
kolejnych ruchów i  wypowiedzi w  Mińsku 
i Moskwie; być może, gdy przeczytają Państwo 
te słowa, będzie tych sygnałów jeszcze więcej.
Z punktu widzenia Putina, który w  obliczu 
poważnych problemów wewnętrznych bar-
dzo potrzebuje sukcesu – ma to sens. Dalsza 
eskalacja zbrojna nad Morzem Czarnym jest 
bowiem ryzykowna, wojskowo i  politycznie 
– to już nie rok 2014. Możliwe więc, że całe 
zamieszanie na tym froncie to tylko zasłona 
dymna dla celu bardziej ograniczonego, za to 
bezpiecznego i realnego. Na Białorusi aktywa 
rosyjskie są większe, niż na Ukrainie, zaś zna-

czenie strategiczne tego kraju dla Zachodu bez 
porównania mniejsze. Gdy więc albo osłabiony 
Łukaszenka, albo jakiś jego „demokratycznie 
wybrany” następca podpisze akt ostatecznego 
poddania się Moskwie, nikt nawet palcem nie 
kiwnie. Przeciwnie, o ile równocześnie nastąpi 
deeskalacja na kierunku ukraińskim, przy-
najmniej chwilowa i  taktyczna, to zachodni 
świat odetchnie z ulgą i na to położy nacisk, 
bo będzie można wrócić do polityki „business 
as usual” z kremlowską ekipą.

Polska
Na naszym podwórku czarne chmu-
ry zbierają się za to nad Zjednoczoną 

Prawicą. Wszystko rozłazi się tam w szwach, 
a dowodem szarże obozu ziobrystów przeciw 

rządowi Morawieckiego i  manewry Gowina, 
wyraźnie obliczone na przyjęcie roli „obro-
towego” między obecną koalicją a  opozycją. 
Mogą z  tego wyjść przyspieszone wybory 
albo bardzo egzotyczne przetasowania w par-
lamentarnych ławach – ale tak czy siak, dni 
politycznej supremacji aktualnego układu są 
raczej policzone.
Płakać po nim nie będę. Gorszych rządów, niż 
te zafundowane nam przez Kaczyńskiego, na-
sza Ojczyzna bowiem nie miała i raczej łatwo 
mieć nie będzie. I to ktokolwiek przejąłby po 
nim stery.
Rzecz jednak nie w tym, by było „trochę” le-
piej, albo przynajmniej mniej żałośnie. Polski 
na takie „trochę” już nie stać, bo skończyła 
się tzw. „pauza strategiczna” w  naszym śro-
dowisku bezpieczeństwa, wewnętrznym i ze-
wnętrznym. Nowe rządy powinny być dużo 
odważniejsze i mądrzejsze programowo oraz 
sprawniejsze wykonawczo, nie tylko od fajt-
łapów z PiS, ale także od tych wcześniejszych, 
z innych, wiadomych partii.
Za wszelkie sygnały, że nasi Burbonowie jed-
nak wyciągnęli wreszcie wnioski z  sukcesu 
jakobinów, albo że pojawia się na horyzoncie 
nowa, nieskompromitowana dynastia z  faj-
nymi książętami – będę niezmiernie wdzięcz-
ny. Żeby PiS miał w końcu z kim przegrać. •

Prof. kaziMierz kik
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

kraje Unii Europejskiej, w  tym także 
Polska, stoją przed ogromną szansą 
wyjścia z popandemicznej zapaści go-

spodarczej i  uniknięcia, prawdopodobnego 
na tym tle, kryzysu społecznego. Warunek 
wstępny jest jeden – ratyfikowanie przez na-
rodowe parlamenty porozumienia o  zwięk-
szeniu zasobów własnych UE i  opartego na 
tym unijnego Funduszu Odbudowy.
16 państw członkowskich już ma to za sobą. 
Teraz czas na Polskę. Od przyjęcia unijnego 
Funduszu odbudowy uzależniona jest reali-
zacja polskiego, krajowego Planu Odbudowy. 
Tymczasem… 17 kwietnia br. głos zabrała 
polska opozycja. Jej przedstawiciel, marszałek 
Senatu, Tomasz Grodzki, wezwał posłów i  se-
natorów opozycji do tego, aby nie dopuścić do 
ratyfikowania umowy unijnej przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości i nie dać tej partii tym samym 
ogromnych pieniędzy, tuż przed wyborami par-
lamentarnymi 2023 roku. Wezwał też wszystkie 
ugrupowania opozycyjne do natychmiasto-
wego porozumienia koalicyjnego i utworzenia 
rządu opozycyjnego, tak, by ratyfikacja porozu-
mienia z UE odbyła się na warunkach opozycji, 
z materialną korzyścią dla jej ugrupowań.
Głos Grodzkiego to jednoznaczny sygnał: opo-
zycja musi skorzystać na ewentualnym poro-

zumieniu. W przeciwnym razie, do takowego 
nie dojdzie. Interes społeczny jest w tym przy-
padku bez znaczenia. 
Ujawniła się niedobra strona polskiej demokra-
cji. Jest nią przewaga myślenia kategoriami par-
tyjnymi – nadrzędności interesów partyjnych, 
nad myśleniem w kategoriach polskiej racji sta-
nu, bądź też w kategoriach interesu społeczne-
go. Jest on utożsamiany z interesem partyjnym. 
Kwestie ideologiczne zaś, czy też etyczne, po-
strzegane są na ogół w sferze instrumentalnej.
To myślenie typu: „gdy zajdzie potrzeba, to bez 
względu na trudną sytuację w kraju, obalmy 
rząd i wprowadźmy kraj w opary polityczne-
go kryzysu. Jeśli porozumienie o ogromnych 
funduszach dla Polaków ma służyć głównie 

PiS, to lepiej, jeśli tych pieniędzy nie będzie 
wcale. Niech partyjne racje zwyciężą nad pol-
ską racją stanu”.
 Taki sposób myślenia prowadzi do poważnej 
troski o  stan polskiej demokracji. Pamiętać 
należy o tym, że w szeregach wszystkich par-
tii politycznych jest zaledwie około 0,5 pro-
centa wszystkich Polaków. Być może zatem, 
nadszedł już czas na reformę. Na wprowa-
dzenie, na przykład, w  ramach jednoman-
datowych okręgów wyborczych do Senatu, 
obowiązku konsultowania z wyborcami przez 
wybranych senatorów kwestii o szczególnym 
znaczeniu dla społeczeństwa. 
Senator nie stanowiłby wówczas partyjnej 
własności.•

Partia i pieniądze

Czarne chmury
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z pierwszej ręki

Jak jedna pięść

Od 13 miesięcy świat pogrążony jest 
w  mrokach pandemii. Koronawirus 
zbiera śmiertelne żniwo. Każdy z nas 

albo stracił bliską osobę, albo zna kogoś, 
kto doświadczył tej tragedii. Ja jako piszący, 
a  Państwo czytający niniejsze słowa także 
nie wiemy, kiedy podstępny drobnoustrój 
chwyci nas lub naszych najbliższych za kark 
i wciągnie do strefy cienia… 
Ekstremalnie trudny czas, w jakim się znajdu-
jemy, wywołuje skrajne emocje. Narasta spo-
łeczna frustracja. Podminowani siedzimy na 
beczce prochu. Wiele osób jest skołowanych. 
Fakt, iż po roku od wybuchu pandemii wra-
camy do lockdownu, nie nastraja nas opty-
mistycznie. Pojawiają się głosy kontestujące 

Kamil SuchańSKi 
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) –przedsiębiorca i społecznik, od 22 listopada 2018 roku 
przewodniczący Rady Miasta Kielce. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

wprowadzone ostatnio nowe, bardziej za-
ostrzone restrykcje sanitarne. Niektórzy 
lekceważą obostrzenia.
Ja również mam szereg zastrzeżeń co do 
działań podejmowanych w  ciągu ostatnie-
go roku. Ale wiem, iż wytyczne nie mają 
barw politycznych. Od przestrzegania zasad 
zależy życie i  zdrowie nas samych oraz na-
szych najbliższych. Postępując na przekór 
można wyrządzić szkodę sobie oraz ludziom, 
których kochamy. Nawet jeśli nie do końca 
akceptujemy sposób zarządzania sytuacją 
pandemii przez rząd, warto odwołać się do 
własnego zdrowego rozsądku i  postępować 
tak, by zabezpieczyć dobrostan swój i rodziny. 
Apeluję do Państwa: dbajmy o siebie i innych, 

kierujmy się solidarnością i empatią.
W tych trudnych chwilach duża odpowie- 
dzialność spoczywa także na barkach 
polityków wszystkich szczebli – prezyden-
ta, rządu, parlamentu, jak i  samorządu. Dla-
tego apeluję: nie dolewajcie oliwy do ognia 
i  nie przerzucajcie się odpowiedzialnością. 
Pamiętajcie, że „osiem ostatnich lat” minęło 
sześć lat temu i  wcale nie była to „Polska 
w  ruinie”; z  kolei „sześć ostatnich lat” to nie 
dla wszystkich czas „dobrej zmiany”. 
Od kłótni nie przybędzie nam lekarzy, łóżek 
i  respiratorów. Zanim znów z  przyzwy-
czajenia czy też wyrachowania, będziecie 
chcieli rzucić mięsem w  przeciwnika zza 
politycznej barykady, postarajcie się do-
strzec w  nim siebie samego – tak samo za-
troskanego o  losy Ojczyzny i Rodaków, lecz 
posiadającego inne recepty.  Szukajcie tego, 
co łączy, a nie dzieli. 
Niezależnie od oceny działań polityków oraz 
różnic politycznych między nami, każdy z nas 
musi wziąć indywidualną odpowiedzialność 
za siebie i  ludzi z  najbliższego otoczenia. 
Z  tego obowiązku nie zwalnia nas negatyw-
ny stosunek wobec modelu walki z Covid-19. 
Dystans, dezynfekcja, maseczka i szczepienia 
wpisują się dziś w definicję patriotyzmu. •

Rozstrzygnięcie konkursu Rządowego 
Funduszu Inwestycji Samorządowych 
pokazało, że mieszkańcy niektórych 

małych ojczyzn nie mogą liczyć na pomoc 
państwa w  obliczu kryzysu niespotykanego 
od dziesięcioleci.  A przecież Fundusz został 
utworzony jako wsparcie w  realizacji zadań 
inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z  jego ideą, rządowe 
środki miały trafić do miast, gmin i powiatów 
z  całej Polski na inwestycje bliskie ludziom, 
jako bezzwrotne wsparcie pochodzące z Fun-
duszu Przeciwdziałania Covid 19. 
Miał on odegrać rolę tarczy dla samorządów, 
które wzięły na swoje barki ogromne koszty 
walki z pandemią i zaniechały lub ograniczy-
ły realizację wielu inwestycji. Przyjęły na sie-
bie ponadto ciężar wsparcia, skierowany do 
lokalnych przedsiębiorców, rezygnując m.in. 
z  pobierania podatków, czynszów, opłat za 
koncesje, a  także zawieszając mieszkańcom 
opłaty za wodę, kupując środki ochrony dla 
domów pomocy społecznej, czy szkół. 
Pomimo braku wsparcia z tarczy antykryzy-
sowej dla instytucji kultury, takich jak domy 
kultury czy biblioteki, samorządowcy nie do-
konywali w  nich ograniczenia zatrudnienia, 
a duży wzrost kosztów mediów, w tym szcze-
gólnie energii elektrycznej, pokrywali z wła-

MOIM ZDANIEM

Jacek kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Rządu pomocniczość

snych, mocno ograniczonych dochodów. Nie 
redukowali także inwestycji w sferze kultury. 
Okazało się jednak, że podstawowe inwesty-
cje cywilizacyjne, związane z  budową dróg, 
remontów szkół i  ośrodków zdrowia oraz ze 
wsparciem modernizacji infrastruktury kul-
tury czy sportu, mają barwy polityczne. Są 
tacy, którzy chcieliby widzieć niektóre miasta 
i gminy wyłącznie w złej kondycji finansowej, 
zabierając ich mieszkańcom możliwość reali-
zacji ważnych inwestycji. 
W województwie świętokrzyskim, 31 samo-
rządów terytorialnych nie otrzymało żadnego 
wsparcia w ramach dwóch konkursów z Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Pomoc nie trafi-
ła do 370 tysięcy mieszkańców gmin i miast 

oraz do 190 tysięcy mieszkańców trzech po-
wiatów. Kolejnych 40 samorządów otrzymało 
wsparcie tylko w  ramach jednego konkursu, 
często w  bardzo ograniczonej wysokości, 
w porównaniu do wnioskowanej kwoty. 
Szczęśliwcami obdarowanymi wielkimi, po-
dwójnymi czekami, są samorządowcy z  30 
gmin. W całej dyskusji o transparentnym po-
dziale naszych wspólnych środków, nie cho-
dzi o zabranie jednym i przekazanie środków 
drugim, lecz o elementarną uczciwość w po-
dziale pieniędzy publicznych. 
Czy tak powinna wyglądać realizacja zasady 
pomocniczości? Czy ponad 1/3 mieszkańców 
województwa nie zasługuje na rządową po-
moc w tym szczególnie złym czasie?  •
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PrOstO Z rAtusZAW ostatnim czasie w naszym mieście 
nastąpiło prawdziwe, polityczne 
trzęsienie ziemi. Prezydent zdy-

misjonował swoich dwóch zastępców i dzień 
później powołał dwoje nowych. Stałam się 
częścią tej zmiany i przyjęłam propozycję ob-
jęcia funkcji wiceprezydentki Kielc. 
Nie będę odnosić się do decyzji prezydenta 
o rozstaniu się z dwoma zastępcami, była to 
jego autonomiczna decyzja i nie miałam na 
nią żadnego wpływu. Bardziej interesujące 
z mojej perspektywy i mam nadzieję, z per-
spektywy mieszkańców, jest to, co dalej. Minął 
półmetek pięcioletniej kadencji, którą Bog-
dan Wenta i jego najbliżsi współpracownicy 
zaczynali jako nowicjusze w  samorządzie. 
Dziś mają zdecydowanie lepszą perspektywę 
oceny szans, możliwości i zagrożeń dla Kielc. 
I doskonale wiedzą, że samorządy są obec-
nie w wyjątkowo trudnej sytuacji. Trwająca 
pandemia drenuje budżety lokalne, a współ-
praca z rządem dla wielu miast i miasteczek 
stała się nieprzewidywalną loterią. Niestety 
bardzo dobitnie pokazał to rozdział środków 
w ramach rządowego programu inwestycji 
lokalnych. Pieniądze trafiły przede wszyst-
kim do partyjnych działaczy, nie opracowano 

żadnych kryteriów naboru i oceny wniosków. 
Niestety kwitnie nam dziś na całego Polska 
partyjna, w której demokratyczni i niezależni 
samorządowcy muszą się znaleźć. 
W mojej ocenie, najlepszą metodą przetrwa-
nia niekorzystnych czasów dla samorządów, 
jest budowanie lokalnej wspólnoty i zaufania 
między władzą, a mieszkańcami. Wzmacnia-
jąc procedury współdecydowania podejmu-
jemy lepsze, bardziej oczekiwane decyzje, 
które przynoszą większą satysfakcję i lepiej 
zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz 
optymalizują wykorzystanie posiadanych 
zasobów. Jest też jeszcze jedna korzyść z ta-
kiego sposobu zarządzania miastem, moim 

zdaniem, nie do przecenienia. Jeżeli obywa-
tele utożsamiają się z podejmowanymi decy-
zjami, jeżeli czują się ich częścią, jeżeli mają 
realne poczucie, że ich zdanie jest ważne, są 
bardziej odporni na wszechogarniający po-
pulizm.
Jestem przekonana, że przede wszystkim ta-
kie zadanie stawia przede mną i Marcinem 
Chłodnickim prezydent Wenta. Żeby rzetelną, 
merytoryczną pracą, przemyślanymi decyzja-
mi i nową dynamiką w  naszych obszarach, 
obronić miasto przed politycznymi hipokry-
tami. Patrząc na lokalną politykę, wiem, że to 
niezwykle trudne zadanie, ale naszym naj-
większym błędem byłoby nie spróbować.•

agata woJda 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za Wydział 
Komunikacji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Ma również sprawować nadzór nad referatem 
ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zajmować się będzie także sprawami transportu publicznego.

Cel: obronić miasto

patrząc od środka

marcin chłodnicKi
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc.  
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

Półmetek kadencji samorządowej przy-
niósł duże zmiany na miejskiej scenie 
politycznej. Prezydent Kielc, Bogdan 

Wenta, powołując na stanowiska prezydenc-
kie radną Agatę Wojdę i mnie, dokonał no-
wego otwarcia. To duży zaszczyt, ale i  jesz-
cze większa odpowiedzialność. Czuję ogrom 
wyzwań, a  także oczekiwań jakie pokładają 
w tym nowym otwarciu kielczanie. Będzie mi 
oczywiście brakowało sprawowania mandatu 
radnego, bo dawało mi to wiele satysfakcji. 
Zwłaszcza, że w porównaniu z poprzednią ka-
dencją, moja współpraca jako radnego z obec-
nym Prezydentem, układała się o wiele bar-
dziej efektywnie. Dowodem na to był choćby 
start miejskiego programu „in vitro”, czy mo-
dernizacja infrastruktury drogowej w okręgu 
wyborczym, z którego zostałem wybrany. 

Zaczyna się nowy etap, ale będą ciągnęły się 
za nami stare sprawy. Trwa pandemia, która 
jest okresem trudnym, także dla samorządu 
i jego finansów. Pojawią się zapewne nowe 
wyzwania, o  których dziś jeszcze nawet nie 
wiemy. Natomiast wiem, że w  odnowionym 
zespole będziemy mogli im sprostać. Będę 
dążył do tego ze wszystkich sił i użyję całego 
mojego samorządowego i administracyjnego 
doświadczenia.
Jako wiceprezydent odpowiadam m.in. za ta-
kie obszary jak oświata, kultura i sport. Znam 
je od podszewki, ponieważ zajmowały moją 
uwagę przez cały okres mojej działalności 
w Radzie Miasta, kiedy przewodniczyłem pra-
com Komisji Budżetu i Finansów, czy ostatnio 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W  sku-
tecznym zarządzaniu będę wykorzystywał 

doświadczenie wynikające z  kilkunastu lat 
mojej pracy w administracji publicznej. Pry-
watnie cieszę się, że rozpocząłem wykony-
wanie zadania, które jednocześnie jest moją 
pasją.
Prezydent Bogdan Wenta uzasadniając powo-
łania powiedział, że dokonał takiego wyboru 
ze względu na nasze doświadczenie samo-
rządowe i kompetencje, a kwestie polityczne 
nie były tu decydującymi. Jestem oczywiście 
nadal przewodniczącym Lewicy w  Kielcach 
i mam wsparcie mojej organizacji. Wierzę, że 
ułatwi to wszelkie działania, gdzie znaczą-
cą, gdzie znacząca rolę odgrywa wrażliwość 
społeczna. Zapewne łatwiej mi będzie także 
budować relacje ze związkami zawodowymi, 
które w  jednostkach oświatowych stanowią 
jeden z ważniejszych podmiotów.
Bardzo dziękuję Prezydentowi za zaufanie. 
Jednocześnie gratuluję Bożenie Sieczce, któ-
ra obejmie po mnie mandat radnej z list Le-
wicy. Tego samego gratuluję także Monice 
Kowalskiej, która kandydowała z  list Kolacji 
Obywatelskiej. Gratulacje składam Agacie 
Wojdzie z  tytułu objęcia funkcji Wiceprezy-
dentki Kielc. Cieszę się, że nasze wspólne, 
dobre doświadczenia z pracy w Radzie Miasta 
możemy teraz przenosić na grunt współpracy 
prezydenckiej. Jestem pewien, że przyniosą 
one wiele dobrego dla Kielc. •

Kielce od nowa
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Frontowa analogia
W czasie działań zbrojnych, sztab ma różne 
możliwości rozpoznania potencjału linii obron-
nych przeciwnika, m.in.: działania wywiadow-
cze, zwiadowców, nasłuch, zdobycie „języka” 
i rozpoznania bojem. Ocena sytuacji na rynku 
pracy oraz wśród wszystkich grup uczestni-
ków (pracodawców, pracowników, kandydatów 
etc.) jest w pewnym sensie podobna. Analizu-
jemy dane, obserwujemy trendy, wyciągamy 
z tego wnioski i tworzymy prognozy, a życie to 
w kolejnych dniach weryfikuje. Pierwszy „test” 
w Kielcach wypadł optymistycznie. Za chwilę 
rozpocznie się drugi.

Pułapka prognozowania
Generał i  późniejszy prezydent USA, Dwight 
Eisenhower, powiedział: „przygotowując się do 
bitwy, zawsze  orientowałem się, że plany są 
bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzow-
ne”. Dodał też, że „pesymizm nigdy nie wygrał 
żadnej bitwy”. Warto te kwestie zapamiętać. 
Premier Mateusz Morawiecki pochwalił się 15 
kwietnia, że w oparciu o dane Eurostatu - głów-
nego ciała statystycznego Unii Europejskiej, 

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”.

Polska była jedynym krajem, w którym liczba 
zatrudnionych wzrosła w  ostatnim kwartale 
2020 roku. Warto dodać, że pod względem stopy 
bezrobocia, nasz kraj jest obecnie na pierwszym 
miejscu w UE. Zgodnie z analizami krajowymi, 
w Polsce bezrobocie wyniosło na koniec lutego 
6,5%, w  kraju 8,8%, w  województwie święto-
krzyskim i  w  samych Kielcach 5,9%. Tymcza-
sem Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, 
mając do dyspozycji te same dane, doszedł do 
wniosku, że w czasie pandemii  wzrosła szara 
strefa, a autorzy projektu „Diagnoza Plus”, fir-
mowanego m.in. przez Uniwersytet Warszaw-
ski, stwierdzili, że bezrobocie wzrosło, tylko 
nikt tego dotychczas nie zauważył…

Jak więc jest?
Wracając do myśli Eisenhowera, co znajdziemy 
też we współczesnej ekonomii, duże znaczenia 
ma optymizm. Jesienią 2020 roku, MUP ogłosił, 
że można wnioskować o uzyskanie dotacji na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 
Pierwszy raz od momentu powstania urzędu, 
zainteresowanie sięgnięciem po te fundusze 
było nikłe. Kolejny raz wnioski można było 

składać w  lutym 2021 roku. Tym razem war-
tość złożonych projektów przewyższyła ponad 
dwukrotnie wysokość środków, którymi dys-
ponował urząd. Kielczanie wyraźnie odzyskali 
optymizm.

Jak będzie?
Kolejne „rozpoznanie bojem” rozpocznie się 
26 i potrwa do 30 kwietnia. Firmy będą mogły 
uzyskać 22 000 złotych refundacji kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
utworzonego  dla osoby bezrobotnej. To stano-
wisko, którego powstanie zostało zrefundowa-
ne, trzeba utrzymać przez przynajmniej dwa 
lata. Dokumenty należy składać do skrzynki 
podawczej w  urzędzie, lub przesłać pocztą, 
ale decyduje data wpływu a nie nadania. Po-
nieważ środki pochodzą z trzech różnych źró-
deł: Funduszu Pracy, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go i  projektu „Zawodowy bumerang”, warto 
zapoznać się wcześniej z  kryteriami. Liczba 
złożonych wniosków pokaże, z  jak wielkim 
optymizmem kieleckie firmy patrzą w  przy-
szłość.

Optymizm i pieniądze

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Jakie nastroje panują na rynku? Pokaże to m.in. liczba firm z Kielc, które sięgną 
po pieniądze na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Przy okazji sprawdzimy, 
jak szybko w czasie pandemii życie weryfikuje prognozy.

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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Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

I mamy kolejne stowarzyszenie. Po co? W jakim 
celu?
człowiek jest z natury zwierzęciem towa-
rzyskim, lubi się spotykać, lubi pogadać, my 
Polacy także ponarzekać i… trzeba mieć do 
kogo. No i my mamy z kim, bo mamy stowa-
rzyszenie, wspólne towarzystwo i… tak sobie 
gadamy. 

A poważnie? 
Jako przedsiębiorcy jesteśmy rozważni, kiedy 
trzeba i tam gdzie trzeba śmiertelnie poważ-
ni, odpowiadamy za siebie i nasze biznesy, 
za zatrudnionych pracowników i wszelkie 
zobowiązania towarzyszące prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Patrząc na sytu-
acje demograficzną, zachodzące procesy in-
westycyjne, a raczej ich brak i mówiąc wprost 
sytuacje ekonomiczną Kielc, to margines na 
wszelkie żarty już dawno się wyczerpał. 

Kogo konkretnie reprezentuje, czy też ma 
reprezentować, stowarzyszenie?
Od drobnych sklepikarzy, przez przedstawi-
cieli firm produkcyjnych i usługowych, po 
znanych i znaczących na polskim rynku biz-
nesmenów z regionu. Już jest nas ponad set-
ka. I zapraszamy do współpracy kolejnych, 
wszystkich, którym leży na sercu rozwój 
i promocja Kielc i ziemi świętokrzyskiej. 

Brzmi dobrze i ciekawie. A wizja, założenia, 
pieniądze, etc.? 
Kielce to wyjątkowe miejsce w skali kraju 
i  Europy, mamy mnóstwo zieleni, ewene-

mentem w skali światowej jest 5 rezerwatów 
przyrody w granicach miasta, dookoła nas 
najstarsze, przepiękne i, co bardzo ważne, 
dostępne dla każdego Góry Świętokrzyskie, 
tajemnicza Jaskinia Raj, a obok unikatowe 
średniowieczne ruiny zamku w  chęcinach, 
Dymarki Świętokrzyskie, Dolina Nidy… 
długo można wymieniać. Baza hotelowa 
w  Kielcach to top krajowy, gastronomiczna 

podobnie! Wniosek nasuwa się sam, ul. Sien-
kiewicza powinna  być nie mniej gwarna jak 
Krupówki, Floriańska, czy sopocki Monciak! 

Ambitnie…
Oczywiście. Poprzeczkę zawieszamy wysoko.

W myśl powiedzenia „jak spadać, to z wysokiego 
konia”?
Absolutnie nie. Jest bardzo wiele do zrobienia. 
Przed nami ciężka i długa praca. Maruderów, 
czy też hejterów się nie boimy. Outsiderzy 
byli, są i będą. My idziemy po swoje, po na-
sze. Interesuje nas tylko pozytywny przekaz. 
A polityka nas w ogóle nie interesuje. Kielce 
i region zasługują na dużo więcej! 

Sienkiewicza pełna turystów. Region tętniący 
życiem. Czy to w ogóle realne? 
A czy ktoś całkiem niedawno przypuszczał, 
że w trudnych czasach pandemii, w Kielcach 
może odbyć się tak prestiżowa impreza, jak 
bokserskie Młodzieżowe Mistrzostwa Świata? 
Dzięki determinacji i uporowi jednego zapa-
leńca dzisiaj mamy ten turniej, miasto ożyło 
a kieleckie hotele tętnią życiem. Niemożliwe 
stało się możliwe. Wizja, wiara, upór i deter-
minacja jest niezbędna. 
Na koniec roku przygotowujemy kolejne 
wyjątkowe wydarzenie, które wpłynie na 
prestiż i promocję Kielc. Walczymy o mia-
no gospodarza z największymi ośrodkami 
miejskimi, prace trwają, a szczegóły wkrótce! 
Trzymajcie kciuki! 

sienkiewicza  
jak Monciak lub krupówki
Rozmowa z Kamilem Kamińskim, prezesem stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy 
Edukacja i Rozwój. Podpytuje Marek Malarz.

kaMil kaMiński
kielczanin, przedsiębiorca. Prezes Stowarzyszenia Kieleccy 
Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój.
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25-310 Kielce

Kontakt:
tel. 502 064 983

kieleccyprzedsiebiorcy@poczta.fm
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TeksT: Ryszard Biskup

W tej drugiej kategorii mieści się 
z  pewnością okolica wyznaczona 
przez garb najważniejszej z  ulic 

młodości – przed laty – Świerczewskiego, 
dzisiaj Jana Pawła II. Okolice, które prezen-
towały minimalny wielkomiejski sznyt. 
Szykowny, momentami odświętny, może 
i  siermiężny, jak wszystko co dominowało, 
wisiało ciemnym obłokiem nad miastem 

z epoki późnego Gomułki, ale przecież salon, 
decydujący o tożsamości i charakterze tam-
tych, odeszłych przez dobre pół wieku, Kielc. 
Miasto zaczynało się wówczas zaraz za kwa-
terami komunalnych cmentarzy. Od spła-
chetków ziemi na wytyczonych precyzyjnie 
działkach ogródków pracowniczych, przy 
ulicy Międzyszkolnej. Obok polnej, zasłanej 
wiecznie na wilgotnej trawie białymi, wa-

piennymi odpryskami z kamieniołomu, wy-
tyczonej do nikąd drogi bez żadnej nazwy. 
Na dobrą sprawę trakt, który spod inter-
natu budowlanki biegł na łeb na szyję 
w stronę zagajników Stadionu, był nikomu 
do niczego niepotrzebny, a  przez to całko-
wicie zbędny. Trudno przecież zarośniętą 
kępami turzycy, wydeptaną nie wiadomo 
kiedy, przez kogo i  po co ścieżkę, która za-

Cały kosmos szczęśliwego, chociaż trzeba to ze skruchą przyznać, czasem i zbyt często 
jednak durnego i chmurnego dzieciństwa, to Krakowska Rogatka i okolice. Te bliskie na 
wyciągnięcie ręki i ciut bardziej odległe. Raptem o dwa, może trzy ukradkowe spojrzenia 
przez ramię. 

Zakurzone wspomnienie
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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.

REKLAMA

czynała się za ostatnim kamieniem wymu-
skanej, zgodnie z sowieckimi standardami, 
alei Marchlewskiego w ogóle uznać za dro-
gę. To był urywający się w pół zdania płaj, 
budząca pusty śmiech karykatura. Nic tędy 
nie jeździło, nie toczyło się po wertepach. 
Ciągnik, samochód, rower, motor. Czasem 
na pustej przestrzeni, ograniczonej z jednej 
strony płotem ogródków, z  drugiej skarpa-
mi odkrywkowej kopalni, pojawili się jacyś 
ludzie. Wieczorami tupali po kamieniach, 
szurali po łachach białego, przesypywanego 
przez podmuchy wiatru wydmach podkuty-
mi buciorami żołnierze, którzy z przepustek 
spieszyli najkrótszą drogą z  centrum do 
ukrytych w koszarowych blokach Stadionu 
rejonów. 
Ulica bez nazwy przecięta była w  połowie 
swojego biegu stalowym drągiem, wyma-
zanym w  biało czerwone pasy. Wiecznie 
opuszczony szlaban niczego nie ograniczał, 
niczego nie zamykał. Był i  trwał zawsze na 
kompletnie opuszczonym posterunku. Prze-
cież nikt, tej czysto teoretycznej, ustawionej 
w poprzek przegrody nigdy nie respektował, 
zamknięta na cztery zardzewiałe na deszczu 
spusty metalowa rura, wsparta na dwóch 
wkopanych w  ziemię słupkach, sterczała 

przecież w szczerym polu. Niby była, ale nic 
nie przecinała, niczego nie odgradzała. Nie 
była wkomponowana w żaden parkan, płot, 
mur, przejazd. Sterczała nie wiadomo z  ja-
kiego powodu. Za szlabanem był podmiejski 
las z sosnowymi zagajnikami, przed szlaba-
nem elegancka, wytyczona przez miejskich 
urbanistów w 1950 roku, ulica Juliana Mar-
chlewskiego. 
Jakim cudem twórca SDKPiL, który posiada 
zapaprane utopijnym pomysłem sumienie, 
by po całkowitym triumfie proletariatu wy-
mazać z politycznej mapy Polskę raz na za-
wsze, został uhonorowany w Kielcach ulicą, 
nikogo nie interesowało, ani nie obchodziło. 
Marchlewski proponował, by Polska stała 
się szesnastą radziecką republiką, otrzymał 
więc prospekt zgodny z najlepszym sowiec-
kim wzorcem: wąska ulica, dwa razy szersze 
betonowe chodniki, okolone ogromnymi tra-
wiastymi gazonami. Z jednej strony skarpa 
sportowego kompleksu zrzeszenia „Gwardia” 

z  dyndającymi na metalowych masztach 
spłowiałymi proporcami, z  ustawionym 
pod sznur rządem idealnie jednakowych 
trzypiętrowych bloków z  czerwonej cegły. 
Marchlewskiego zaczynała się przy skwer-
ku w okolicy Wojewódzkiego Domu Kultury, 
urywała przy bruku Międzyszkolnej, przy 
której żadnej szkoły akurat nie było, tylko 
bursa hufców budowlanych „Świt”. Wszyst-
ko razem jak we wzorcowej książce, w której 
można wyczytać całą prawdę o kanonach es-
tetycznych sowieckiej architektury. Zgodnie 
z takim pragmatyzmem, poczciwa Międzysz-
kolna, w lipcu 1961 r., zmieniła się w słuszną 
Jurija Gagarina, majora radzieckiego lotnic-
twa, który w  tym roku rakietą Wostok po-
leciał w  kosmos. Po ustrojowych zmianach, 
Marchlewskiego, jako zaprzańca i  zmur-
szały relikt minionej epoki ulicy, słusznie 
i natychmiast pozbawiono, major z Moskwy 
reformatorów zmian z  gorszego na lepsze 
jakoś nie raził. 

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

POZBĄDŹ SIĘ MIGRENY
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Wspomnę, że prekursorzy postępu zmienili nazwisko mojej babci, ale bez jej zgody, bo 
„wiedzieli lepiej”, Stanisławy Sowińskiej, na numer 46499. Zmienili także jej ciało 
do wagi małego dziecka, przyznam jednak, że osiągnęli to klasyczną metodą redukcji 
kalorii. I w związku z tym mam prawo być nieufny do wszelkich ideologicznych nowinek.

TeksT: Krzysztof Sowiński

W 2019 roku pojawiła się książka 
Jacka Dukaja pt. „Po piśmie”, ale… 
rozpoczęła się wkrótce po jej wy-

daniu tzw. pandemia i  publikacja umknę-
ła uwadze zwykłego czytelnika. A  szkoda. 
M. in. dlatego, że to pasjonująca opowieść 
erudyty o  tym, jak widzi on naszą teraź-
niejszość, która stała się już (co wielu z nas 
jeszcze nie dostrzega) przyszłością.
Możemy się także przekonać, że nawet 
umysł tego kalibru „pięknie” nie przewi-
dział, że już tak szybko (nie w  odległej, 
bliżej nieokreślonej przyszłości) pod pretek-
stem „pandemii”, przy pomocy technologii, 
zamiast dobrobytu, zdrowia i wolności „dla 
każdego”, można wprowadzić dyktaturę sa-
nitarną i globalny obóz internowania.
Najpierw kilka zdań o  autorze „Po piśmie”. 
Dla miłośników fantastyki jest postacią nie-
zwykle ważną. Bo to najczęściej nagradzany 
polski pisarz w  swoim gatunku literackim, 
którego utwory są tłumaczone na wiele języ-
ków. M.in. „Ruch Generała”, także fragmenty 
„Katedry” zostały przetłumaczone na angiel-
ski przez Michaela Kandela, głównego tłuma-
cza Stanisława Lema (dziesięciu pozycji). 
Szerzej konsumenci kultury poznali Dukaja 
dopiero wtedy, kiedy „Katedra”, film animo-
wany Tomasza Bagińskiego, na podstawie 
opowiadania autora „Po piśmie”, został no-
minowany do Oscara (2003) . Wspomnijmy, 
oprócz „Imperium chmur” i pierwszego wy-
dania „Xavrasa Wyżryna”, okładki wszyst-
kich książek Dukaja są właśnie autorstwa 
Bagińskiego.

– „Katedra”. Opowiadanie niezłe. Ale wtórne 
do „Solaris” – podpowiada mi z sąsiedniego 
pokoju Agnieszka Majcher, autorka obszer-
nej dysertacji doktorskiej, zatytułowanej 

„Stanisław Lem w anglojęzycznym obszarze 
kulturowym”.
Mnie jednak (przyznam, że do niedawna 
nie doceniałem produkcji science ficition 
tak literackiej, jak i  filmowej, uważając to 
za wytwory kultury drugiego rzędu, nie za-
uważając ich m.in. roli predykcji), bardziej 
od utworów Dukaja, interesują jego wypo-
wiedzi filozoficzne, właśnie takie jak te za-
warte w „Po piśmie”.
Ta rzecz, to zbiór tekstów pisanych przez 
szereg lat. Ich autor podejmuje w nich m.in. 
zagadnienie przekazu informacji przy uży-
ciu słowa. Analizuję to zjawisko od czasów 
Platona do dzisiejszych. Zastanawia go, 
w  jaki sposób pisarz „odpowiada za swoje 
książki”? Pyta Dukaj – szerzej – o  granice, 
a  także warstwy („w intuicji-matrioszce”) 
ludzkiej podmiotowości. Po przeżyciu, które 
pojawia się po lekturze tekstu pisanego, kie-
ruje się ku „przeżyciu oryginalnemu, przed-
językowemu”. W  tym momencie jest bliski 
postrzeganiu świata, jakie oferuje tradycja 
buddyzmu zen. Medytujemy w  niej, nie po 
to, żeby lewitować, czy żeby czuć się bardziej 
komfortowo, ale po to, żeby dostrzec iluzje 
wytwarzane poprzez język, po to, żeby do-
strzec matryce metafor i  implikowanych 
przez nie naszych zachowań. Bo jak spointo-
wał te rozważania Shoma Morita, psychiatra 
zenista – nie mamy wpływu na nasze myśli, 
ale mamy wpływ na nasze działania.
Eseje Dukaja są okazją do jego autoanalizy 
jako pisarza i  narzędzi jakim się posługu-
je – jego języka i  struktury zdań. W końcu 

Odzyskajmy  
normalność

Jacek DukaJ
polski pisarz, autor fantastyki. Pisze głównie literaturę 
science fiction, choć niektóre z jego utworów zaliczyć można 
również do fantasy. Najczęściej nagradzany polski pisarz 
fantastyczny.
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Dr 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.

autor dochodzi do wniosku (nie jest w tym 
prekursorem), mówiąc o  jednym z  utwo-
rów: „Nie ja go napisałem; napisał się mną”. 
Ale co istotniejsze, dostrzega, że rolę lite-
ratury przejmują coraz doskonalsze (jeśli 
chodzi o  iluzję realnego uczestnictwa) np. 
gry „komputerowe”. Rezultatem tego są po-
wszechne u ludzi uzależnienia od technolo-
gii. Już są kliniki „deprogramingu”, których 
celem jest skłonienie pacjenta do powro-
tu… do własnego ciała.
Wiemy to. Nie oszukujmy się. Są elity pie-
niądza i władzy, które mając wszystko, chcą 
nieśmiertelności i  żywią m.in. nadzieję, że 
przyniesie im to technologia, że osiągną np. 
nieśmiertelność cyfrową. Dukaj nazywa to 
„przesiadką Umysłu Ciała w Cyfrę”.
Postęp ludzkości jest zagwarantowany 
przez prawo Moore’a, według którego nie-
ustannie podwaja się moc procesorów. 
Pojawia się zatem pokusa (?) podłączenia 
technologicznych implantów bezpośred-
nio do ludzkich mózgów, by je „wzmocnić”. 
A wszystko po to, żeby „poprawić kondycję 
człowieka”.
Przypomnijmy. W roku 1966 futurysta, F.M. 
Esfandiary, nazwał się „transczłowiekiem” 
(transhuman – skrót od transitory human, 
„przejściowa forma człowieka”) zmienił na-
zwisko na FM-2030. Transludzie mają być 
według niego „istotami pośrednimi między 
człowiekiem a postczłowiekiem, które przy-
swajają sobie najnowsze technologie, style 
życia i poglądy na świat”. O tych poglądach 
mówił niegdyś (1970) ideolog szeregu ludzi 
globalnej władzy, Zbigniew Brzeziński – elit 
przyszłości nie będą krępowały w ich decy-
zjach tradycyjne poglądy etyczne.
„Transhumanizm różni się od humanizmu 
przez przyzwolenie (a nawet oczekiwanie) 
na radykalne zmiany w naszej naturze i do-
stępnych nam możliwościach oferowanych 
przez różne nauki i technologie – dopowia-
da filozof Max More („Transhumanism To-
wards a Futurist Philosophy”, 2015).
Generalnie panuje przekonanie (także jak 
sądzę, podziela je Dukaj w  „Po piśmie”), że 
dzięki transhumanizmowi (zdobyczom ta-
kim jak: nanotechnologia, biotechnologia, 
technologia informacyjna, kognitywistyka 
czy sztuczna inteligencja) polepszymy ży-
cie człowieka. Co najważniejsze dla Dukaja 
– będziemy mogli dokonać bezpośrednie-

go transferu przeżyć. Pierwszą technologią 
transferu była fotografia – mówi polski 
pisarz za Susan Sontag. Później fonograf, 
radio. Teraz mamy internet, smartfony, ta-
blety, Virtual Reality, neuroczytniki, neu-
roindukcję. Będziemy mogli np. zdobywać 
obszerną wiedzę w  „jednej chwili”, bez 
żmudnego procesu uczenia się, poprawimy 
słabości naszego ciała, nasze ułomne geny 
i etc. I  to wszystko będzie dla dobra „ludz-
kości”!
W 2015 roku Zuckerberg zapowiadał: „Bę-
dziesz w  stanie zarejestrować myśl – co 
sobie akurat myślisz, czujesz co czujesz 
w  swojej głowie – jakby w  doskonałej for-
mie – i następnie podzielić się tą myślą ze 
światem w  formie dostępnej dla wszyst-
kich”. Po prostu nieograniczona niczym wol-
ność dla każdego! 
A jak wygląda rzeczywistość parę lat po tej 
deklaracji? Smartfony to dziś urządzenia 
pomagające w  stałej inwigilacji każdego 
z nas. A na fb projekt bezpośredniego trans-
feru pt. „podziel się każda myślą!” zakończył 
się wszechobecną cenzurą i  stygmatyzacją 
myślących, nie tak, jak życzą sobie globalni 
liderzy „postępu”. Coraz więcej naukowców 
dostrzega, że wraz z coraz większą z roku na 

rok serwowaną ludziom ilością farmaceu-
tyków… spada średnia inteligencja. Warto 
także odnotować, że przy pomocy „szcze-
pionki”, pod pretekstem walki z  wirusami, 
realizowano w  21 wieku „w biednych kra-
jach” programy sterylizacyjne.
Coraz mocniej wyłania się taki oto taki ob-
raz – ludzkość dzieli się na dwie różne rasy 
(być może trzy, trzecia to służba pierwszej) 
– pierwsza nieliczna, korzysta ze zdoby-
czy nauki – żyje w  komforcie, bezboleśnie. 
Niepokojona tylko myślą o  śmierci. Dzięki 
technologii osiąga wiek „biblijny”. Dla tych 
drugich wydaje się nieśmiertelna. Elity 
pilnują, żeby ta druga grupa – mniejsza, 
dychawiczna, umysłowo zapóźniona, osa-
dzona w  gettach, nie zużywała zbyt wiele 
zasobów planety i  w  rozsądnych ilościach 
się rozmnażała. A  dla buntowników ma 
sprawdzone izolatoria. 
W prozie pt. „Starość aksolotla” Dukaj poka-
zuje świat, w  którym po katastrofie ludzie 
przenieśli swoje umysły do sieci, ale nie są 
szczęśliwi za wszelką cenę, chcą jednak od-
budować organiczne życie.
Kończę zatem apelem - odzyskajmy normal-
ną normalność, zanim na to nie stanie się 
za późno.
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego go-
ściem jest Krzysztof Kubicki, właściciel Baru 
Prosiaczek & Chicken Flow. 

Od jak dawna prowadzisz swój lokal?
W 2008 roku kupiliśmy lokal na os. Pod Dal-
nią. Na początku podawaliśmy potrawy 
z  rożna, pieczone mięso na żywym ogniu. 
Mieliśmy też w ofercie golonki, żeberka, kieł-
basy i różne inne rarytasy... Kiedyś przypad-
kiem spotkałem producenta kebap z  drugiej 
części Polski i po kilku spotkaniach i szkole-
niach wprowadziłem doner kebap do swojego 
lokalu. 

Doner kebap to odmiana kebaba pieczona na 
pionowym różnie…
... i cięta specjalistycznym sprzętem. W tam-
tym czasie było zaledwie kilka takich punk-
tów i  tylko z  mięsem z  kurczaka, a  my 
wprowadziliśmy mieloną wołowinę, która 
podbiła podniebienia kielczan. Przyjeżdżali 
do nas ze wszystkich stron miasta, już nie tyl-
ko na golonkę, ale właśnie na kebaba z sosa-
mi i mięsem wołowym, które było i jest do tej 
pory najsmaczniejsze. 

Jak myślisz, dlaczego kebab stał się narodowym 
daniem Polaków? 
Kebab to „szybka potrawa”, przygotowana 
że świeżych składników i  to powoduje jego 
popularność. Po prostu można szybko, tanio 
i smacznie zjeść.

Oprócz kebaba masz w menu również smażone 
kurczaki… 
Zarówno klasyczne kubełki ze stripsami 
i skrzydełkami, jak również chicken burgery, 
tortille oraz naszą wersję quesadilli, czyli che-
ezadillę. Słyniemy także z frytek smażonych 
na sposób belgijski, czyli na tłuszczu woło-
wym. Tłuszcz ten nie zawiera w  sobie szko-
dliwych tłuszczów trans i według mnie frytki 
smakują dużo lepiej, niż te smażone na oleju.

Wracając do kebaba. Ile jest tutaj „mięsa 
w mięsie”? 
90 procent mięsa plus tłuszcz i  przyprawy, 
bez żadnych wypełniaczy. Tak powinno być. 

Mimo, iż te bele mięsa wyglądają wszędzie 
tak samo, potrafią mocno różnić się składem. 
Warto o to pytać, bo każdy bar ma obowiązek 
udzielić informacji i pokazać metkę. Są produ-
cenci, którzy dają 60, góra 70 procent mięsa, 
więc 1/3 takiej belki to wypełniacze.

Jak wygląda twoja sytuacja w czasach pandemii? 
Doprowadziła nas na skraj bankructwa. Lokal 
w centrum, takiej wielkości wraz z opłatami, 
to koszty rzędu 7 tys. na miesiąc. Dolicz do 
tego leasingi, raty... Sprzedałem prywatny 
samochód, żeby spłacić zaległości. Gdybym 
dodatkowo nie pracował w  innym miejscu, 
pewnie już dawno zamknąłbym lokal i zwol-
nił ludzi. Tarcze, które dostaliśmy, wystarczy-
ły na opłaty za 2 miesiące, a  lockdown trwa 
już siódmy miesiąc. 

Quesadilla

Składniki:
Tortilla z masy kukurydzianej, ser (najle-
piej mozzarella), kawałki mięsa, kawałki 
kiełbasy, kawałki szynki, kawałki kurcza-
ka, cebula, papryczka jalapeno skrojona 
w plasterki, sosy (ketchup lub BBQ etc.)

Przygotowanie:
Podstawą tej potrawy jest, zgodnie z na-
zwą, ser. Musi go być dużo. Pozostałe 
składniki według uznania. Na połowę 
tortilli należy wysypać warstwę żółtego 
sera (najlepsza będzie mozzarella), ka-
wałki mięsa, kiełbasy, szynki, kurczaka, 
itp., troszkę cebuli, papryczkę jalapeno 
skrojoną w plasterki.
Następnie całość polewamy ulubionym 
sosem (ketchup, BBQ etc.) i znowu posy-
pujemy serem, po czym całość składamy 
na pół i na średnim ogniu, na patelni bez 
tłuszczu, podpiekamy pod przykrywką. 
Gdy jedna strona się zrumieni, przekrę-
camy na drugą stronę.
Potrawa jest gotowa, kiedy ser dobrze się 
rozpuści. Wówczas zdejmujemy z patelni 
i kroimy w trójkąty. Podajemy z sosami. 
Quesadillę można również przygotować 
na grillu kontaktowym.

To danie kuchni meksykańskiej. Tradycyj-
nie stosuje się ser typu Oaxaca, lecz bywa 
on zastępowany również innymi rodzajami. 
Często do quesadilli dodaje się różne opcjo-
nalne składniki – ziemniaki, grzyby, cuitla-
coche, pokrojoną w paski paprykę jalapeno, 
kiełbaski chorizo itd. Na północy Meksyku 
używa się tortilli z pszenicy.

Krzysztof KubicKi
od 2008 roku prowadzi  znany wszystkim miłośnikom 
ulicznego jedzenia w Kielcach Bar Prosiaczek & Chicken 
Flow. To jeden z najdłużej nieprzerwanie prowadzonych  
biznesów gastronomicznych w naszym mieście.

Godziny pracy
poniedziałek: 10:00 - 22:45

wtorek: 10:00 - 22:45
środa: 10:00 - 22:45

czwartek: 10:00 - 22:45
piątek: 10:00 - 01:30
sobota: 10:00 - 01:30

niedziela: 12:00 - 22:45

Bar Prosiaczek & Chicken Flow 
ul. Świętego Leonarda 16

25-303 Kielce
Telefon 41 241 33 73
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WAŻNE

Adopcja musi być sprawą przemyślaną. 
Wzięcie zwierzęcia ze Schroniska 
jest dużym wyzwaniem, psiaki czy 

koty często wiele przeszły i są zwierzakami 
trudnymi. Jeśli zdecydujesz się zaadoptować 
zwierzaka ze Schroniska, poniżej możesz 
dowiedzieć się o tym, jak przebiega cały 
proces.

Przy adopcji najważniejsze dla nas jest 
przedstawienie warunków do jakich mają 
trafić nasi podopieczni. Jest to dla nas 
sprawa kluczowa – staramy się wybierać 
opiekunów, którzy nie traktują zwierząt jak 
rzeczy – szukamy kochających domków. 
Nowym opiekunom stawiamy określone 
warunki, w jakich mają przebywać 
nasi podopieczni. Podczas rozmowy 
z potencjalnym opiekunem, ustalamy, w jakich 
warunkach będzie mieszkał adoptowany 
zwierzak, kiedy będzie wychodził na spacery, 
czym będzie karmiony itp.

Po wstępnej rozmowie osoba 
zainteresowana jest proszona o wypełnienie 
ankiety przedadopcyjnej. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu ankiety, umawiany jest termin 
wizyty w schronisku. Podczas wizyty, osoba 
chętna na adopcję, jest oprowadzana po 
terenie schroniska, wtedy można dokonać 
wyboru konkretnego zwierzęcia. Podczas 
oprowadzania pracownik schroniska udziela 
informacji na temat zwierząt. Po dokonaniu 
wyboru potencjalny opiekun jest informowany 
o stanie zdrowia, kondycji psychicznej 
zwierzęcia oraz o wykonanych zabiegach 
profilaktycznych. 

Następnie podpisywana jest umowa 
adopcyjna. W przypadku zwierząt bardziej 
wymagających, dobrze jest zrobić sobie 
krótki spacer z naszym „wybrankiem”. 
Należy pamiętać, że osoba, która zamierza 
adoptować zwierzę ze Schroniska musi mieć 
ze sobą:
- dowód osobisty,
- smycz i obrożę (pies dorosły),
- transporter (kot),
- kocyk/transporter (szczeniak). 

Źródło: www.schronisko-dyminy.pl

VICO
To pogodny, energiczny i zawsze 
uśmiechnięty psiak. Został oceniony 
na ok. 10 lat ale zupełnie nie przejmuje 
się łatką wieku, którą mu przypisano. 
W boksie zachowuje czystość – przy 
regularnych spacerach, bardzo lubi 
wylegiwać się na posłaniu, jest łasu-
chem. Na spacerach pięknie masze-
ruje na smyczy przy nodze. Burszty-
nowymi oczami wypatruje człowieka 
przez kraty swojego boksu - nie ma 
problemu z poznawaniem nowych 
osób, wszystkich wita przyjaźnie, 
pragnąc ich uwagi. Z  pewnością bę-
dzie wiernym kompanem dla starszej 
osoby jak również dla rodziny z więk-
szymi dziećmi. Nie przepada za towa-
rzystwem innych psów, choć niektóre 
akceptuje. W sytuacjach spotkania 
psiaka za którym nie przepada – ko-
munikuje swoje niezadowolenie bez 
agresji, dając czas na wycofanie się. 
Vico jest w pełni gotowy do adopcji 
i wypatruje swoich ludzi, chcących po-
darować mu ciepły dom.

Czynne w godz. 10-16

Interwencje nocne w godz. 16-8

tel. 517 666 545

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dyminach

ul. ks. Piotra Ściegiennego 203 
25-116 Kielce

tel. 41 361 67 24
www. schronisko-dyminy.pl

LEVIS
Psiak znaleziony w marcu na kieleckim 
osiedlu Na Stoku. To duży pies w typie 
owczarka niemieckiego. Swój wielki 
urok zawdzięcza klapniętym uszom, 
oczom wpatrzonym wiernie w czło-
wieka i ciągłej ochocie na zabawę. 
Levis mimo energii jaką wykazuje 
– bywa niepewny siebie i ostrożny. 
Dlatego na spacerach nie spuszcza 
wzroku z człowieka, który jest dla 
niego najważniejszą atrakcją i wspar-
ciem. Po spacerach i zabawie trudno 
jest mu się rozstać z opiekunem, bar-
dzo domaga się poświecenia mu więk-
szej ilości czasu i uwagi. Nie wykazał 
jak dotąd agresji wobec innych psów. 
Obawia się tych, które są odważniej-
sze i bardziej dominujące. 
Levis potrzebuje opiekuna, który 
wzmocni jego pewność siebie, a rów-
nocześnie zapanuje nad jego tempera-
mentem, ale przede wszystkim – oto-
czy go troską i miłością. Zd
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palcem po mapie

Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu 



19NR 7 (54)/2021

TeksT: Marek Malarz

Nakazy, zakazy, obostrzenia, kwarantanna – te słowa opisują, w jakich czasach przyszło 
nam żyć. Obecnie nie pojedziemy bez przeszkód tam, gdzie chcemy i kiedy chcemy. 
Dla kochających podróże pozostają wycieczki palcem po mapie. Kiedyś jednak ten 
czas ograniczeń z pewnością minie i warto do tej normalności, także wyjazdowej, być 
przygotowanym. Na łamach „2 tygodnika kieleckiego” podpowiemy, gdzie warto zajrzeć.

To jedno z  najpiękniejszych i  najbar-
dziej romantycznych miejsc na ziemi. 
Zachwyca turystów na każdym kroku. 

Majestatyczne Koloseum, przepiękna Fontan-
na di Trevi, starożytny Panteon czy urokliwe 
Schody Hiszpańskie, to tylko nieliczne z cie-
kawych miejsc, które warto zobaczyć w Rzy-
mie. Wyjątkowy klimat Wiecznego Miasta 
można odkrywać spacerując wąskimi ulicz-
kami lub smakując specjały włoskiej kuchni. 
Jak przystało na  kolebkę cywilizacji i  kultu-
ry, w  Rzymie nie  sposób zliczyć wszystkich 
zabytków. Starożytne ruiny, zamki i  pałace, 
urokliwe kościółki i  zachwycające bazyliki, 
rzeźby, obrazy, piękne place i  setki fontann 
– każda wyjątkowa. Wieczne Miasto można 
zwiedzać i zwiedzać, by na koniec stwierdzić, 
że… nie zobaczyło się wszystkiego. Które 
miejsca trzeba koniecznie zobaczyć w pierw-
szej kolejności?

Koloseum
To symbol stolicy Włoch. Koloseum, a  wła-
ściwie Amfiteatr Flawiuszów to  największy 
amfiteatr świata i  jedno z  najpopularniej-
szych miejsc globu. To prawdziwy kolos. Nie 
do uchwycenia w jednym kadrze. Owalna bu-
dowla ma 527 m obwodu i w czasach Flawiu-
szów mierzyła 52 m wysokości. Dziś jest nieco 
niższa – ma ok. 48 metrów. Koloseum od 1980 
r. znajduje się na  liście UNESCO. W  2007 r. 
zostało uznane za  jeden z  nowych 7 cudów 

świata. Jest też inspiracją dla kolejnych po-
koleń. Nietrudno dopatrzeć się podobieństw 
w stadionach piłkarskich – ich owalny kształt 
i  ułożenie trybun są wzorowane właśnie 
na Amfiteatrze Flawiuszów. 

Forum Romanum
Najstarszy plac w  Rzymie, rozciągający się 
między Kapitolem a  Palatynem (dwoma 
rzymskimi wzgórzami). W  okresie republi-
kańskim było to  centrum życia obywatel-
skiego, później kwitło tu życie towarzyskie, 
kulturalne, polityczne i  religijne Rzymian. 
Dziś zostały gównie ruiny. 

Plac Hiszpański 
Czyli Piazza di Spagna. Jedno z  najbardziej 
rozpoznawalnych rzymskich miejsc skrywa 
dwie turystyczne perełki. Przede wszystkim 
XVIII-wieczne Schody Hiszpańskie, prowa-
dzące do kościoła św. Trójcy (Trinità dei Mon-
ti). Schody liczą sobie 174 stopnie. To  drugie 
pod  względem długości i  szerokości schody 
w Europie. Turyści upodobali je sobie tak bar-
dzo, że władze Rzymu zakazały piknikowania 
na nich, a w sierpniu 2019 roku został wpro-
wadzony tu zakaz siadania. W  „godzinach 
szczytu” schody bywały absolutnie niedroż-
ne, w dodatku siedzący na nich turyści wycie-
rali kamień, który stał się śliski – a co za tym 
idzie, również niebezpieczny. Za złamanie za-
kazu grozi od 250 do nawet 400 euro.

Fontanna di Trevi
Nawet, jeśli nie byliście w Rzymie, to znacie 
to miejsce z  filmów – „Rzymskich wakacji” 
z Audrey Hepburn i Gregory Peckiem, czy „La 
Dolce Vita” Federico Felliniego. Turyści mają 
w  zwyczaju wrzucać do  di Trevi monety – 
koniecznie stojąc tyłem, przez  prawe ramię. 
Jedna moneta ma zapewnić powrót do Wiecz-
nego Miasta, dwie – romans, a  trzy mają za-
gwarantować ślub. Pieniądze (niemałe) są 
systematycznie wyławiane przez miejskie 
służby i przekazywane na utrzymanie zabyt-
ków i na rzecz potrzebujących.

Panteon
To górujący nad  rzymskim Piazza della Ro-
tonda budynek, który powstał ok. 14 r. n.e. 
Czyli stoi tu od  ponad 2000 lat. Starożyt-
na świątynia została postawiona na  cześć 
wszystkich bogów. Wyróżnia ją wspaniała 
kopuła, która  pozbawiona jest okien. Ma je-
dynie otwór na  środku – okulus o  średnicy 
9 m, który nie jest niczym przykryty. Od stu-
leci wpadają tędy promienie słońca oświe-
tlające wnętrza tej  architektonicznej perły. 
Do  środka Panteonu dostają się również tą 
drogą krople deszczu, które są odprowadzane 
przez dyskretne otwory w posadzce. 

Piazza Navona
To kolejny piękny plac Wiecznego Miasta. 
Główną budowlą Piazza Navona jest Kościół 

Koloseum Forum Romanum
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św. Agnieszki w Agonie (Chiesa di Sant’ Agne-
se in Agone). 

Wzgórze Awentyńskie (Aventino) 
Awentyn przez  wieki był siedzibą mnichów. 
Po ich obecności zostało tu sporo klasztorów 
i  atmosfera spokoju i  wyciszenia. Nie  ma tu 
też dużego ruchu i tłoku. Są za to wyjątkowe 
zabytki - Circus Maximus, Termy Karakal-
li (Terme di Caracalla), Bazylika św.  Pawła 
za Murami. 

Piazza Venezia i Altare della Patria
Altare della Partia, czyli Ołtarz Ojczyzny lub 
inaczej Vittoriano, to  najokazalsza budow-
la w  Rzymie. Ogromny biały gmach mieści 
w  swoich murach Museo Centrale del Risor-
gimento, poświęcone zjednoczeniu Włoch. 
Głównym punktem Vittoriano jest stojący 
na  froncie budynku, ogromny posąg kon-
ny pierwszego króla Zjednoczonych Włoch 
– Wiktora Emanuela II. Stąd też rozciąga się 
wspaniały widok na Piazza Venezia (Plac We-
necki), przy którym stoją dwa budynki o pra-
wie bliźniaczych fasadach. 

Watykan
Wprawdzie to  nie  Rzym, ale  znajduje się 
w odległości godzinnego spaceru od centrum 
Wiecznego Miasta. To nie tylko najważniejsze 
miejsce dla katolików, ale też dla miłośników 
sztuki i architektury… Czekają tu na nas Plac 
św. Piotra - jeden z najsłynniejszych placów 
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świata, Bazylika św. Piotra, czyli największy 
kościół w  Europie,  druga na  świecie, naj-
dłuższa i  najpojemniejsza świątynia globu. 
W jej wnętrzu: brązowe drzwi – Porta Sancta 
z  XV wieku, Pięta Michała Anioła czy  figura 
św. Piotra, którą wierni po przybyciu do świą-
tyni gładzą po  stopie (dlatego jest mocno 
zdeformowana). I oczywiście grób św. Piotra 
oraz Groty Watykanu. To nie koniec… Dalej 
czekają na nas Muzea Watykańskie, i Kaplica 
Sykstyńska  ze  słynnymi freskami Michała 
Anioła, Pinakoteka z dziełami m.in. Rafaela, 
Leonarda da Vinci czy Caravaggio oraz Dzie-
dziniec Szyszki (Cortile della Pigma).
Atrakcji w Rzymie jest tak wiele, że nie spo-
sób wymienić wszystkich. 

Rzymskie rytuały…
I już na koniec… Oczywiście nie możemy po-
minąć rzymskiej kuchni.
Rytuałem jest poranna kawa w barze. Zazwy-
czaj zwykłe espresso, czasem macchiato, czyli 
kawa zaplamiona mlekiem. Do tego rogalik, 
cornetto, zwyczajowo gazeta i  pogawędka 
z  barmanem. To typowe śniadanie, czyli co-
lazione.
O godzinie 13.00 Rzym rusza na obiad. Miej-
scowi najlepiej czują się w zatłoczonych trat-
toriach, gdzie podaje się domowe makarony 
lub gnocchi (malutkie kopytka) w  sosie po-
midorowym z bazylią. Obiad składa się zwy-
kle z dwóch dań i deseru. Do obiadu pija się 
wino i wodę, a po deserze obowiązkowo kawę. 

Wszystko razem trwa do dwóch godzin, bo 
przecież nie można jeść w pośpiechu.
Jednak najważniejszym posiłkiem dnia jest 
cena, czyli kolacja, spożywana w  gronie ro-
dzinnym lub z  przyjaciółmi. Przystawki to 
przede wszystkim warzywa na zimno w  za-
lewach: karczochy, bakłażany, cukinie, często 
z mozarellą, lub bruschetta – grzanka z chleba 
z oliwą, czosnkiem i pomidorem. Pierwsze da-
nie to makaron, drugie mięso lub ryby. Różne 
gatunki sałat w sosie z oliwy i octu winnego 
podaje się po jedzeniu. Deser to najczęściej 
tiramisu, lody lub ciasto w towarzystwie fili-
żanki kawy, a na koniec coś na dobre trawie-
nie: amaro lub digestivo, np. likier cytrynowy 
czyli włoskie limoncello. 

… i specjały
Specjalnością kuchni rzymskiej jest przede 
wszystkim makaron we wszystkich jego po-
staciach. Najbardziej rzymski jest makaron 
rigatoni – grube rurki z sosem amartriciana, 
składającym się z bekonu, pomidorów i cebuli 
– oraz spaghetti alla carbonara, czyli z beko-
nem i ubitym jajkiem albo śmietaną.
Rzymskie specjały to także wspaniałe anti-
pasti, czyli przystawki. Należy wspomnieć 
tu o puntarelle, czyli pędach endywii w sosie 
anchois. 
A… zapomniałbym… Kawa najlepiej smaku-
je na Piazza Navona. Tu zawsze jest tłoczno, 
a  wielkomiejskie życie tętni w  tym miejscu 
przez całą dobę. 

MaRek MalaRz
dziennikarz. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu, AGB Metro, Życiu. Twórca i swego czasu redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Uwielbia 
podróże i zazwyczaj odkrywa miejsca mało popularne, lecz warte odwiedzenia.

Trattoria na Trastevere

Puntarelle – specjalność kuchni rzymskiejSchody hiszpańskie
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w świecie sportu

Maciej cender
sekretarz Biura Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

N ie pomogły buńczuczne zapowie-
dzi kilkudziesięciomilionowego 
wsparcia finansowego. Nie pomo-

gły warszawskie telefony. Nie pomogły wi-
zyty radnych – miejskich czy powiatowych 
w  gabinetach prezydentów, burmistrzów, 
wójtów. Nie pomogło odbieranie mandatów 
delegata w ostatniej chwili. Nic nie wskórały 
anonimy pisane do państwowych instytucji. 
Polityczna strona świętokrzyskiego futbolu 
poniosła sromotną porażkę podczas Wal-
nego Zebrania Delegatów Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej. Jeszcze raz okazało 
się, że futbol jest wielką enklawą, stroniącą 
od wpływów ludzi robiących karierę w  in-
nych dziedzinach życia. „Betony”, „Kim Ir 
Seny”, „leśne dziadki” – to najłagodniejsze 
określenia jakie mogli wyczytać o  sobie 
członkowie byłego Zarządu. Kuksańców, per-
sonalnych wycieczek, prób ośmieszania było 
wiele. Niewielu z   tych krytykantów wie-
działo jednak, że stan posiadania klubów, 
drużyn, zawodniczek i  zawodników, ilości 
dzieci uczestniczących w  różnego autora-
mentu turniejach i  rozgrywkach znacznie 
się zwiększył w ostatnich pięciu latach. Nie-
wielu wie, że kluby otrzymały w samej tylko 

gotówce 1,6 mln. złotych. Że kluby zwolnione 
zostały z konkretnych opłat, a prezes zarzą-
du, co rok przywoził z piłkarskiej centrali kil-
kaset tysięcy złotówek. Niedowartościowani, 
małostkowi krytykanci – ci sami od wielu lat 
– dzięki ekspansji politycznej, niespodziewa-
nie znaleźli sprzymierzeńca w młodym, nie-
opierzonym piłkarsko człowieku. Kimś, kto 
tak naprawdę nie ma ani doświadczenia, ani 
koneksji sportowych, ani pomysłu – oprócz 
obietnic finansowych – na poprowadzenie 
środowiska. Zjazdowy pojedynek młodziut-
kiego wilczka, w sumie sympatycznego czło-
wieka ze starym lisem był jednostronnym 
meczem. Z wielu względów nie mogło być 

MOIM ZDANIEM

Świętokrzyski przykład

inaczej. Chociażby dlatego, że piłka nożna 
nie chce babrać się w  politycznym błocie! 
Bardzo dobrze, że kandydat wszedł do za-
rządu. Jestem pewien, że wchodząc do biura 
napotka wyciągniętą, przyjazną dłoń preze-
sa. Oby tylko nie rozglądał się za bezzębnymi 
tygrysami opozycji szczekającymi cicho za 
klubowymi szatniami.
P.S. Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania 
na prezesa (86:37 dla Mirosława Malinow-
skiego), otrzymałem telefon od jednego 
z  okręgowych baronów. – Świętokrzyskie 
dało przykład całej Polsce – usłyszałem 
w słuchawce. Tylko się cieszyć … •

ŁUKASZ KORUS
Do soboty kandydat na Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Od soboty członek zarządu ŚZPN.

Kolejne wybory prezesa i zarządu Świę-
tokrzyskiego Związku Piłki nożnej za 
nami. Kolejny raz Walne Zgromadze-

nie wybrało na swojego sternika Mirosława 
Malinowskiego, i kolejne lata związkowy 
statek będzie płynął pod znaną wszystkim 
banderą. 
Do całej wyborczej procedury jest wiele za-
strzeżeń – już od chwili gdy ogłaszano ter-
min Walnego Zgromadzenia, aż do ostatniej 
soboty, gdy delegaci pojawili się w Kielcach 
– całej technicznej strony głosowania i nie-
kiedy wręcz żałosnych sytuacji, chwil, które 
wyborom towarzyszyły. Niemal przez cały 
dzień.  Kilkunastu wyeliminowanych for-
malnie delegatów, kilka klubów reaktywo-
wanych do głosowania i kilka nowych nazw 

na piłkarskiej mapie. Do tego masa „tech-
nicznych” trudności firmy obsługującej, pro-
blemy w zabieraniu głosu, czy głosowaniu. 
Rzec można… „życie”.
Piłkarscy delegaci w takiej czy innej formie, 
ale jednak, zdecydowali o kolejnych latach 
świętokrzyskiej piłki. Czy będą osoby pro-
testujące i czy przyniesie to jakiś efekt, dziś 
tego nie wiemy. Wiemy za to, że nie należy 
spodziewać się rewolucji, a raczej podążania 
torami wytyczonymi przez lata.
Ja osobiście dziś mogę odetchnąć, bo skoń-
czył się (być może) czas ataków na mnie, 
insynuacji i brudnych rozgrywek. Być może 
teraz zacznie się, po prostu, czas dla piłki, 
czego życzyłbym, zarówno sobie, ale przede 
wszystkim, samej dyscyplinie. 

WIDZIANE OD ŚRODKA

Kolejne cztery lata
Jestem bardzo wdzięczny za 57 głosów po-
parcia dla mojej obecności w związkowym 
zarządzie. Wdzięczny po trzykroć, bo głoso-
wanie na członków zarządu ponawiane było 
trzy razy… Swoją drogą ciekawe, jakie były 
wyniki głosowania pierwszego i drugiego 
– ale tego raczej się już nie dowiemy. Dziś jest 
już po wyborach.
Wielu z delegatów w sobotę pokazało, że do-
strzega konieczność zmian oraz zdecydowa-
nych działań.  Ja oczywiście także nie jestem 
zadowolony z dotychczasowego sposobu 
działania związku! 
Wiem, że można działać o wiele sprawniej 
i nowocześniej. Uważam, że związek powi-
nien służyć Klubom i Akademiom, a swe 
decyzje konsultować z piłkarskim środowi-
skiem. Według mnie związek ma pomagać, 
podejmować nowe inicjatywy, ma wspierać 
i dotować kluby. Ma pokazywać nowoczesne 
rozwiązania w zarządzaniu, możliwości fi-
nansowania określonych celów.  Jego rola to 
szkolić, doceniać, integrować i pomagać. Bo 
chodzi o sport: radość z gry, kształtowanie 
właściwych postaw, wychowanie, dumę z re-
prezentowania miasta i regionu.
Wrócił czas na pracę dnia codziennego. Pracę 
dla piłki nożnej i świętokrzyskich klubów.  •
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