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Były prezes Korony Krzysztof Zając (z prawej), 
Daniel Dziwniel (rozegranych 10 spotkań) 
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KŁOPOTY KORONY
W KOLEJCE PO PIENIĄDZE STOJĄ M.IN.: ZAJĄC, KUKIC, DZIWNIEL, PAPROCKI

wiĘCEJ na sTROniE 22



Poznaj zalety hybrydowych modeli Suzuki: Vitara i SX4 S-Cross!

Zapraszamy do salonu:

FOLWARK SAMOCHODOWY
25-332 KIELCE, UL.MORCINKA 1 folwark.suzuki.pl
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBy TyGoDNIa

12 / SPoJRZENIa
„Patrzeć – a widzieć” – Świat, Polska  

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Na szklanym ekranie”,
czyli Ryszarda Biskupa 

wspomnienia sprzed lat.

PRomoCJa/REKlama

1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 24

CyTaT TyGoDNIa

OD REDAKTORA

„Papierz w Kielcach!!!! 30 lat temu Był....Tysiąc 
lat wstecz, za tysiąc lat...nie będzie takiej chwi-
li...........”.

7 maja 2021 r., Jacek Sabat,  
dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 

Wpis z papieżem przez „rz”, to komentarz do wydarzenia 
z 6 maja. Tego dnia w WDK obradował „zespół ekspercki 
organizujący uroczyste obchody 30. rocznicy historycznego 
wydarzenia w dziejach naszego miasta - wizyty Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Kielcach i na lotnisku w Masłowie”.

Źródło: Facebook

1,70 – to kurs firmy bukmacherskiej STS na to, że referendum 
w sprawie odwołania prezydenta Kielc Bogdana Wenty 
nie zostanie przeprowadzone. Tak więc, za każde 

postawione 100 zł można wygrać 149,60 zł (po odjęciu podatku). Kurs 
w drugą stronę wynosi 2.00, czyli za każde 100 zł otrzymamy 176 zł. Dodajmy, 
że ewentualne głosowanie będzie  ważne, jeśli do urn pójdzie ponad 48 tys. 
mieszkańców miasta.

Nie dalej, jak dwa tygodnie temu pisałem na łamach 
2 tygodnika kieleckiego o partiach politycznych 
i partyjniactwie. 
Przypominałem, że partia to grupa ludzi związanych 
ze sobą wspólnością przekonań i dążących 
do osiągnięcia władzy dla urzeczywistnienia swych 
politycznych celów. Napisałem, że o partyjniactwie 
można mówić wówczas, jeśli rzeczywiste 
(w programach niekoniecznie spisane) cele partii 
otrzymują charakter wybitnie egoistyczny i mają 
niewiele wspólnego z dobrem ogółu. Po roku trudnej 
i wycieńczającej walki, koronawirus wciąż jest 
zagrożeniem dla tysięcy Polaków. 
Traf chciał, iż w tym wydaniu, Przewodniczący 
Rady Miasta Kielce, Kamil Suchański, pokazuje 
to partyjniactwo w wydaniu lokalnym, rzec by można, 
„od kości”. Zapraszam na stronę 8 tego wydania.
Suchański, w tekście „Prezydent szkodzi miastu” 
stawia pytanie: „Dlaczego ludzie prezydenta 
Bogdana Wenty w sejmiku województwa, wspólnie 
z Prawem i Sprawiedliwością, zagłosowali za skrajnie 
niekorzystną dla Kielc Strategią Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+?” I wyjaśnia: „W tej gierce nie 
chodzi o dobro naszego miasta. Stawką są osobiste 
i polityczne korzyści głównych aktorów”.
Zgadzam się także z puentą tekstu Kamila 
Suchańskiego: „Za tym skrajnie niekorzystnym 
dla Kielc dokumentem (mowa o Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego 2030+ - przyp. 
Marek Malarz), wespół z Prawem i Sprawiedliwością, 
zagłosowali doradcy prezydenta Bogdana Wenty 
i radni sejmiku, Grzegorz Świercz i Sławomir Gierada. 
(…) W tej grze chodzi tylko o utrzymanie władzy – 
Wenty w mieście, PiS w sejmiku – oraz stanowisk. 
Interes Kielc leży niestety odłogiem”.
Przypomniała mi się całkiem niedawna rozmowa 
z jednym z doświadczonych kieleckich polityków. 
Powiedział: „Sprawdź, kim kiedyś byli niektórzy 
z wysoko dzisiaj postawionych urzędników 
i członkowie ich rodzin. Co wówczas robili, gdzie 
pracowali. Zobacz kim są i co robią obecnie. Wszystko 
z partyjnego nadania”.  

Marek Malarz

Jerzy Mozolewski (z lewej) 
i Sebastian Michalski 
zapraszają na 11 edycję 
„Budzenia Sienkiewki”.  
Start w piątek 28 maja. 
W tym roku wydarzenie 
potrwa 10 dni – do 6 
czerwca. Osoby chętne 
do aktywnego wzięcia 
udziału w imprezie wciąż 
mogą zgłaszać propozycje 
– tel. 606 824 158.
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na skróty z Kielc

reklama

Obowiązują już zmiany w strefie płatnego 
parkowania w Kielcach. Głównie 
polegają one na podwyżkach opłat. 

Miejscy radni uchwalili, że opłata za pierwszą 
rozpoczętą godzinę wyniesie 2,00 zł , z tym, 
że nadal obowiązywać będzie bezpłatny 
45 minutowy postój. Jeśli pozostawimy 
samochód na dłużej, to za kolejne 60 minut 
zapłacimy już 2,40 zł, za trzecią godzinę 2,80 
zł, a za czwartą i kolejne 2,00 zł.
Dużo więcej zapłacimy za brak biletu 
parkingowego. Dodatkowa opłata to 

WAŻNE

160 zł. Jeśli zapłacimy mandat w ciągu 
3 dni roboczych od daty wystawienia 
zawiadomienia, poniesiemy koszt w wysokości 
połowy nowej stawki – 80 zł.
Strefa Płatnego Parkowania zostanie 
powiększona o Plac Niepodległości oraz płytę 
Placu Wolności, łącznie będzie to 250 miejsc 
postojowych.
Zlikwidowana została również stawka zerowa 
za postój dla pojazdów hybrydowych. Taki 
przywilej pozostanie jedynie dla pojazdów 
elektrycznych.    (red.)

KIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI

Do środy 25 maja mieszkańcy Kielc mogą 
zgłaszać pomysły do 9. edycji Kieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego. Propozycje 

są przyjmowane tylko drogą elektroniczną 
– www.bo.kielce.eu. Na realizację pomysłów 
mieszkańców została przeznaczona najwyższa 
w historii kwota 7 milionów 800 tysięcy złotych. 
To 50 tys. zł więcej niż poprzednim razem.
Uprawnieni do zgłaszania projektów są 
wszyscy mieszkańcy, w każdym wieku. 
W przypadku osób poniżej 13. roku życia 
wymagana jest jednak zgoda rodzica.
Kalendarz:
28 maja br. – opublikowana zostanie lista 
wszystkich zgłoszonych pomysłów.
6 września – poznamy listy projektów 
ocenionych pozytywnie i negatywnie.
17 września – opublikowana zostanie lista 
projektów dopuszczonych do głosowania.
27 września – początek głosowania, potrwa 
dwa tygodnie – do 11 października.
Głosować można jeden raz. Wybieramy: jeden 
projekt inwestycyjny duży, dwa projekty 
„zielone”, trzy projekty inwestycyjne małe oraz 
cztery projekty nieinwestycyjne.
15 października – wyniki głosowania. (oprac. red.)
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zdaniem senatora

30 lat temu Polska przeżyła wielki 
przełom. Po długich dekadach 
PRL-u, nasze marzenia o pań-

stwie, w którym warto żyć, wreszcie miały za-
cząć się spełniać. Niestety, były to lata trudne, 
prowadzące do głębokich podziałów w społe-
czeństwie i ekonomicznej niemocy. Mimo to cały 
czas tkwiła w nas wiara, że państwo, autentycz-
nie kierujące się solidarnością i sprawiedliwo-
ścią społeczną, w końcu stanie się faktem. 
Zmiana, którą przyniosły rządy Prawa i Sprawie-
dliwości od 2015 roku, okazała się rzeczywistym 
renesansem państwa bliskiego obywatelom. 
Dzięki sukcesywnej naprawie finansów pu-
blicznych, odpowiedzialnej polityce budżetowej 

i ambitnej polityce społecznej, Polska dołączyła 
do grona liderów rozwoju. Wysoki wzrost go-
spodarczy, rosnące płace, stabilizacja finansowa 
polskich rodzin, redukcja bezrobocia i ubóstwa, 
a także rekordowa liczba inwestycji w Polsce lo-
kalnej – tak dobrego okresu nie mieliśmy w całej 
historii III RP. 
Dokładnie w takim momencie zastał nas rok 
2020. Nagle naszym marzeniom drogę zagro-
dziła pandemia. Cios był potężny, ale dzięki na-
tychmiastowym i zdecydowanym działaniom 
udało nam się ochronić fundamenty polskiej 
gospodarki. 
Po roku trudnej i wycieńczającej walki, koronawi-
rus wciąż jest zagrożeniem dla tysięcy Polaków. 

Ach ten niedobry PiS!
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…

Z góry oznajmiam: nie mam zamiaru 
prowadzić naukowych i nienaukowych 
dociekań dotyczących spiskowych, 

pseudonaukowych czy innych, mniej lub 
bardziej głupich teorii i ich wpływu na po-
glądy naszego gatunku. Nie mam zamiaru 
zastanawiać się, skąd bierze się wiara w pła-
ską ziemię, rząd światowy, iluminatów i ma-
sonów. Dociekać, co to ludziom się porobiło, 
że na serio poszukują wokół siebie reptilian, 
kosmitów, kabalistów. Że gotowi bić się 
o prawdziwość dowodów, potwierdzających 
umieszczenie przez Billa Gatesa w szczepion-
kach na koronawirusa czipów, mających prze-
trzebić ludzki rodzaj na tym ziemskim łez 
padole. Ba – nie będę się nawet zastanawiał, 
jakim cudem, jak gdzieś wyczytałem, coś 
pod 60 procent wyborców starego cwaniuli, 
Donalda Trumpa, jest wyznawcami QAnon. 
Niech tym zajmują się mądrale z bardzo waż-
nych uniwersytetów. Niech badają, sprawdza-
ją, opisują i wyciągają wnioski. Potem opisują 
to w mądrych książkach i naukowych czy też 
popularnych, a okraszonych nauką wyzna-
niach w necie. Robią to moim zdaniem na tyle 
jasno, mądrze i dobrze, że moja osobista gło-
wa, nie popierając wymienionych bzdur, jak 
najbardziej rozumie skąd i jak się one rodzą 
i zyskują popularność. 

zza miedzy

Ludzi wiara w głupoty

Skoro rozumiem, to w takim razie zastanawia-
cie się skąd tytułowe pytanie?
Już Drodzy Czytelnicy odpowiadam: chodzi 
mi nie o wielkozakresowe ogólnoświatowe 
płaskoziemsko-reptiliańskie ogłupienie, tylko 
o nasze małe lokalne podwórko. To kielecko-
-świętokrzyskie i to nieco większe ogólnopol-
skie. Z góry podkreślam świadomości relacji 
Polski wobec takich Stanów Zjednoczonych czy 
innych Chin. Jak wiecie, zajmuję się w swoim 
życiu również (słowo również jest tu bardzo 
ważne) polityką. Zajmując się polityką na prze-
różnych szczeblach i poziomach, nader często 
stawiam sobie to tytułowe pytanie: dlaczego lu-
dzie wierzą w głupoty? Łatwo i bezkrytycznie. 
Wszyscy – młodzi i starzy. Rozumiem, że kie-

dyś ciemnota i zabobon. Ale teraz, kiedy ponad 
20 procent wszystkich dorosłych, a 44 procent 
młodych Polaków ma wyższe wyksztalcenie? 
Gdzież tu krytycyzm wobec atakującej głupoty, 
gdzie odpór jej szarży? Cóż, najwięcej poklasku 
zyskują niestety opowiadacze głupot (ktoś po-
wie „populiści” – i będzie miał dużo racji). A im 
większa głupota i nieliczenie się z rozumem, 
tym więcej ma wyznawców. Tak się dzieje i na 
arenie krajowej, tak się też dzieje na naszych 
małych podwórkach. Pointę mam, rzecz jasna, 
oczywistą: wiara w głupoty wyjdzie nam kie-
dyś bokiem.
I piszę te słowa w dzień po ogłoszeniu przez 
rządzących Polskiego (kilka dni temu jeszcze 
Nowego) Ładu. •

Mimo to, dzięki wysiłkom służb medycznych, 
mundurowych i personelu niemedycznego oraz 
szeroko zakrojonemu programowi szczepień, 
z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej powrotu 
do normalności. I choć nikt nie może przewi-
dzieć, jak długo jeszcze ta walka potrwa, jedno 
jest pewne. Najwyższy czas uruchomić strategię, 
która pozwoli nam dokonać przełomu i odzyskać 
to, co odebrał nam wirus – poczucie stabilizacji 
i pewną przyszłość dla naszych dzieci. Państwo 
nie jest bowiem własnością jednego pokolenia. 
Polska to dobro wspólne wszystkich obywateli 
– tych, którzy nam ją podarowali oraz tych, któ-
rym przekażemy ją dalej. Młodzi Polacy, którzy 
kończą edukację, rozwijają się zawodowo, zakła-
dają rodziny, zadają sobie pytanie, jaki będzie 
ich los w postpandemicznym świecie. To właśnie 
w trosce o nich państwo polskie musi „tu i teraz” 
udzielić ambitnej i stanowczej odpowiedzi. Dla-
tego nasz cel jest jasny: jak najszybciej powrócić 
na ścieżkę wzrostu gospodarczego i kontynu-
ować budowę polskiego państwa dobrobytu. Je-
żeli chcemy odzyskać nasze marzenia, musimy 
działać już dziś. 
Dlatego czas na kolejny przełom. Czas na Polski 
Ład – kompleksową strategię przezwyciężenia 
skutków pandemii. To nasz plan gospodarczej od-
budowy. I nowa nadzieja na dobrą przyszłość. •
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Dlaczego ludzie prezydenta Bogda-
na Wenty w  sejmiku województwa, 
wspólnie z  Prawem i  Sprawiedliwo-

ścią, zagłosowali za skrajnie niekorzystną dla 
Kielc Strategią Rozwoju Województwa Świę-
tokrzyskiego 2030+? W  tej gierce nie chodzi 
o  dobro naszego miasta. Stawką są osobiste 
i polityczne korzyści głównych aktorów. 
Nie mam wątpliwości, iż Kielce, jako stolica 
regionu, zostały zmarginalizowane w Strate-
gii opracowanej przez sejmik województwa. 
To bardzo ważny dokument, ponieważ na 
jego podstawie dzielone będą pieniądze unij-
ne z perspektywy na lata 2021-2027. Mówimy 
o  kwocie około pięciu miliardów złotych na 
finansowanie projektów zgłaszanych przez 
samorządy oraz przedsiębiorców. 
Czy kierownictwo Urzędu Miasta w  należy-

ty sposób zadbało o  sprawy najważniejsze 
dla Kielc? Czy wpisane do Strategii zadania 
dotyczące Kielc gwarantują wkroczenie na 
ścieżkę szybkiego rozwoju? Czy pod koniec tej 
dekady nie tylko powstrzymamy, ale wręcz 
odwrócimy wszystkie niekorzystne dla Kielc 
trendy, takie jak depopulacja, starzenie się 
społeczeństwa, niska atrakcyjność inwesty-
cyjna, wynikająca głównie z  braku terenów 
przemysłowych? 
Niestety, Strategia nie gwarantuje odwróce-
nia tych zjawisk. Największe wskazane w do-
kumencie inwestycje na terenie Kielc nie są 
związane z  obszarem kompetencji naszego 
samorządu. Skromny pakiet przedsięwzięć 
dla Kielc to modernizacja trzech dróg woje-
wódzkich, modernizacja dworca PKP, budo-
wa Inkubatora California w Kieleckim Parku 

Technologicznym oraz budowa wschodniej 
obwodnicy Kielc. 
Jako stolica województwa zostaliśmy z przy-
słowiowym koszykiem śliwek. A prosiło się 
o  wpisanie na sztywno w  Strategii takich 
projektów jak kompleksowy program ograni-
czania niskiej emisji poprzez wymianę kop-
ciuchów w  budynkach użyteczności publicz-
nej, jak i modernizację osiedlowych kotłowni, 
przebudowę wylotów głównych dróg z Kielc, 
budowę parkingów wielopoziomowych, 
w  tym podziemnego na Placu Wolności, czy 
tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 
w Niewachlowie, o czym mówili radni. Kielce 
powinny być napędem jądrowym dla święto-
krzyskiej gospodarki, a nie silnikiem od tra-
banta.
Za tym skrajnie niekorzystnym dla Kielc 
dokumentem, wespół z  Prawem i  Sprawie-
dliwością, zagłosowali doradcy prezydenta 
Bogdana Wenty i  radni sejmiku, Grzegorz 
Świercz i Sławomir Gierada.  To symboliczne 
przypieczętowanie kolejnego etapu romansu 
obozu prezydenta Wenty z  Prawem i  Spra-
wiedliwością. Obie strony wstydzą się tego 
związku, więc utrzymują jego nieformalny 
status. W tej grze chodzi tylko o utrzymanie 
władzy – Wenty w  mieście, PiS w  sejmiku – 
oraz stanowisk. 
Interes Kielc leży niestety odłogiem. •

Prezydent szkodzi miastu
z pierwszej ręki

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.

REKLAMA

Zapewniamy opiekę:
l lekarza
l pielęgniarki
l fizjoterapeuty
l psychologa lub psychoonkologa
l dietetyka
l pracownika socjalnego

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

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

tel. +48 662 293 293

Centrum Terapii Sp. z o.o.

ZAKRES I INTENSYWNOŚĆ OPIEKI SĄ DOBIERANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Ponadto oferujemy:
l załatwianie spraw formalnych 

w urzędach lub innych instytu-
cjach

l pomoc prawnika (m.in.: prawo 
ubezpieczeń społecznych, prawo 
cywilne, prawo umów, odszkodo-
wania)

Opieka nad osobami starszymi
bezpieczeństwo, godność, komfort dnia codziennego



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. + 48 662 293 293
e-mail: reklama@limaP.Pl
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Prosto z ratuszaŚmieci, koszt ich wywozu i utylizacji to 
dziś bolączka wszystkich samorządów. 
System, zgodnie z ustawą, musi się sa-

mofinansować, co oznacza, że miasto nie może 
do niego dokładać, a  koszty jego obsługi po-
winno pokryć z  wpływów uzyskiwanych od 
mieszkańców w ramach tzw. „opłaty śmiecio-
wej”. 
Każdy, kto wytwarza śmieci, jest zobowiąza-
ny partycypować w  kosztach, czyli składać 
się na działania proporcjonalnie do ilości 
produkowanych odpadów. Oczywiście sys-
tem nie jest idealny, mieszkaniec nie płaci 
wprost od liczby wyprodukowanych śmie-
ci, tylko na podstawie jednej z  określonych 
w ustawie metod. 
W Kielcach przyjęto zasadę, że stawka jest 
taka sama dla każdego mieszkańca. Brakuje 
też niestety odpowiedzialności producen-
tów za generowanie odpadów. Samorządy 
od dawna apelują o nałożenie na nich obo-
wiązku ponoszenia kosztów zagospodaro-
wania odpadów, w  jakie przekształca się 
produkt po zakończeniu jego użytkowania. 
Na razie jednak musimy sobie radzić bez 
tego wsparcia. 
Niby wszystko jest jasne, samorząd przy-
gotowuje zestawienie kosztów, określa licz-

bę osób i  podmiotów będących w  systemie 
i  ustala wysokość opłaty, która ma pokryć 
wysokość kosztów. I tu często zaczynają się 
schody. Po pierwsze pojawia się pytanie, czy 
system i obowiązek opłat obowiązuje solidar-
nie wszystkich, czyli wprost: czy system jest 
szczelny i  jak duża jest liczba tych, którzy 
takiego obowiązku unikają. Po drugie często 
przy takich dyskusjach wkrada się polityka 
w  postaci „bohaterskiego” bronienia miesz-
kańców przed ewentualną podwyżką i  zrzu-
canie odpowiedzialności na miasto.
Jedno i  drugie jest dla miasta wyzwaniem, 
ale koniecznym do podjęcia. W Kielcach ogło-
siliśmy tzw. abolicję śmieciową, dając miesz-
kańcom czas do końca sierpnia na zaktuali-

zowanie swoich deklaracji. Po tym okresie 
nie będzie sentymentów i za niedopełnienie 
obowiązku posypią się mandaty. Ale te 3 mie-
siące to także czas dla urzędników, żeby sys-
tem usprawnić i przede wszystkich wprowa-
dzić mechanizmy, które wymuszą terminowe 
i  sprawne odbieranie śmieci. Wydaje się, że 
drugi problem jest jeszcze bardziej wyma-
gający. Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że 
o  konieczności podwyżek nie decydują par-
tyjne przynależności, czyjeś widzimisię, tylko 
konstrukcja samego systemu i wciąż rosnące 
koszty? Argumentami, dyskusją i edukacją. To 
działanie długofalowe i proces, ale świadomi 
obywatele to najlepsza inwestycja dla każde-
go samorządu..•

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.

Śmieci nasze drogie

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.

Rozpocząłem pracę na stanowisku za-
stępcy prezydenta w okresie trudnym 
dla instytucji oświaty, kultury i sportu, 

czyli obszarów, za które odpowiadam. Pande-
mia i związane z nią rygory mocno ogranicza-
ją możliwości. Miasto jednak wraca do życia.

KultuRa
Tęsknimy za normalnością, a  jej przejawem 
są wydarzenia kulturalne. Miejskie instytucje 
kultury czekają w „blokach startowych” z no-
wymi wydarzeniami, repertuarami, warszta-
tami i spotkaniami. Tylko w ostatnim czasie, 
w ramach poluzowanych rygorów, już odbyło 
się kilka inauguracji wystaw. W Instytucie Di-
zajnu można oglądać wystawę „Szkło”, a całe 
Wzgórze Zamkowe można do końca mają 

zwiedzać bezpłatnie. W Muzeum Zabawy i Za-
bawek warta odwiedzenia jest wystawa „Ku-
kiełkowy świat - domowy teatrzyk”. 
I to dopiero początek atrakcji, bo ciekawe 
wydarzenia planuje też Miejska Biblioteka 
Publiczna, otwiera się Biuro Wystaw Arty-
stycznych, ruszają spektakle Kieleckiego Te-
atru Tańca, Teatru „Kubuś”, wydarzenia Kie-
leckiego Centrum Kultury, Domu Środowisk 
Twórczych, Domu Kultury „Zameczek”, a  na 
koniec czerwca z okazji Święta Kielc nastąpi 
kumulacja dodatkowych atrakcji. 
Przy tej okazji warto wyrazić uznanie dla 
działań podjętych przez kieleckie instytucje 
kultury w czasie lockdownu. To był duży wy-
siłek, żeby nie stracić potencjału i  utrzymać 
kontakt z  odbiorcami. To się udało, a  teraz 

trzymajmy jednocześnie mocno kciuki, żeby 
faktycznie pandemia nas opuściła, bo to dziś  
jedyna przeszkoda, która blokuje start otwar-
tych wydarzeń kulturalnych.

EduKacja 
Zdalne  nauczanie pozbawiło uczniów lub 
przynajmniej w znacznym stopniu ograniczy-
ło bezpośredni kontakt z rówieśnikami, co ma 
niekorzystny wpływ na ich rozwój psychiczny 
i społeczny. W rozmowach z dyrektorami szkół 
omawialiśmy te problemy. Jestem przekona-
ny, że nauczyciele wykażą się właściwą wy-
rozumiałością, bo powinniśmy zrobić wszyst-
ko, żeby powrót do normalnego trybu nauki 
kojarzył się uczniom pozytywnie. W  związ-
ku z powrotem do szkół, pojawia się pokusa, 
żeby szybko nadrobić to, czego nie dało się 
efektywnie przerobić przez Internet. Już na 
początku maja zwróciłem się do dyrektorów 
szkół z  prośbą o  wykonanie tego zadania 
w sposób na tyle łagodny, żeby nie stanowiło 
ono dla uczniów powodów do nadmiernego 
stresu. Jestem pewien, że nauczyciele rozu-
mieją tę sytuację. Jesteśmy odpowiedzialni za 
to, żeby ograniczyć do minimum negatywne 
konsekwencje czasu pandemii. To jest naj-
większe wyzwanie do pokonania w tym roku 
szkolnym i na starcie kolejnego. •

Wracamy do życia 
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Blisko trzy tygodnie minęły od mojego 
odwołania z  funkcji wiceprezydenta 
Kielc. Wciąż nie wiem dlaczego zosta-

łem odwołany. Ale… Pan Prezydent miał do 
tego prawo i  z  niego skorzystał. Czy tłuma-
czenia należą się mieszkańcom? Sam każdy 
powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. 
Podsumowałem swoją pracę. Na przedstawio-
nej publicznie liście znajduje się kilkadziesiąt 
zrealizowanych i  rozpoczętych projektów. 
Wiem co osiągnąłem, idę dalej i  obiecuję, że 
nadal będę pracować dla dobra naszej małej 
ojczyzny. 
Korzystając z  okazji dziękuję raz jeszcze 
wszystkim moim współpracownikom i  part-
nerom, bez których liczba zrealizowanych 
i rozpoczętych projektów na pewno nie była-
by tak imponująca. Zapewniam także, że będę 
w stałym kontakcie z moim następcą, Marci-
nem Chłodnickim, by weryfikować stan roz-
poczętych projektów. Żałuję, że nie udało mi 
się ich dokończyć oraz rozpocząć tych, które 
planowałem, ale liczę, że już niebawem przed-
stawię się Wam w nowej roli. 
Oto, tylko niektóre ze zrealizowanych zadań: 
wprowadzenie całorocznego systemu rekru-
tacji online do żłobków, otwarcie Centrum 
Kształcenia Zawodowego, wprowadzenie pro-

gramu MS TEAMS przy nauce zdalnej, wpro-
wadzenie monitoringu w  wielu placówkach, 
wprowadzenie programu stypendialnego dla 
sportowców indywidualnych, jako promocji 
miasta Kielce, pozyskanie środków unijnych 
na szkolenie dyrektorów, remonty szkół, prze-
niesienie SP8 do nowego budynku, wprowa-
dzenie wspólnych usług dla edukacji, np. bhp, 
wprowadzenie usługi IT dla wszystkich przed-
szkoli, wprowadzenie Międzynarodowego 
Programu Stypendialnego dla kielczan, wpro-
wadzenie darmowej opieki stomatologicznej 
dla wszystkich uczniów, sprawne przeniesie-
nie zespołu szkół informatycznych, uregu-
lowanie stanowisk i  wynagrodzeń w  całym 
systemie żłobkowym w  Kielcach, stworzenie 

Mediateki, stworzenie klasy bilardowej – je-
dynej w Europie, organizacja Jarmarku Bożo-
narodzeniowego w  zupełnie nowej formule.  
Są także duże projekty już rozpoczęte, dzisiaj 
w trakcie realizacji, m.in.: utworzenie szkoły 
dwujęzycznej w  SP 13, wprowadzenie karty 
mieszkańca, a  także kompletny plan wdro-
żenia Centrum Usług Wspólnych, włącznie 
z  analizami finansowymi i  projektami pod-
wyżek płac dla wszystkich pracowników ad-
ministracyjnych. 
Duże nadzieje wiązałem i wciąż wiążę z pod-
pisaniem umowy o współpracy pomiędzy Mi-
crosoftem, a CKZ (jest ona w trakcie negocja-
cji). Mojemu następcy życzę mądrych decyzji 
i wytrwałości.•

Co zrobiłem?
Podsumowując

Marcin różycki 
(44 lata), były zastępca prezydenta miasta Kielc. 
 

REKLAMA

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 MIGRENYREHABILITACJA PO COVID – 19
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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 konflikcie palestyńsko-izraelskim 
szczególne emocje wielu obserwatorów 

budzi przemoc stosowana przez obie strony. 
Można dyskutować, kto z nią przesadza bar-
dziej i dlaczego – można ponadto wzywać, by 
jej zaprzestano, i tym zajmuje się lwia część 
polityków, dziennikarzy i  tzw. zwykłych lu-
dzi.
Mało kto dostrzega, że owa przemoc (z obu 
stron!) znakomicie służy interesom tych, 
którzy ją prowokują i  stosują – a  więc bę-
dzie trwać, w różnych postaciach, dopóki nie 
znikną te interesy. Czyli: dopóki liderzy pa-
lestyńscy nie zaczną być przez samych Pale-
styńczyków rozliczani z  realnych osiągnięć 
politycznych i społeczno-gospodarczych, a nie 

tylko z  przelewania żydowskiej krwi. Dopó-
ki Iran nie przestanie bać się Izraela, i z tego 
strachu profilaktycznie sponsorować każdą 
możliwą dywersję przeciw niemu. I dopó-
ki Benjamin Netanjahu nie storpeduje prób 
utworzenia izraelskiego rządu przez innych 
polityków, niż on sam (a stan wojny bardzo 
mu w tym pomaga). A to nie koniec listy.
Żeby nie tylko patrzeć, ale także widzieć, nie 
wystarczą jednak dobre chęci i inteligencja – 
przydaje się też fachowa wiedza.

Polska
O „Nowym/Polskim Ładzie”, ogłoszo-
nym przez premiera Morawieckiego, 

powiedziano już sporo. Najwięcej o  tym, kto 

zyska. Trochę o  tym, kto straci. Najmniej 
o  tym, że na szczodrości dobrych wujków 
z  rządu, ewidentnie napędzanej przedwy-
borczą propagandą, stracimy jednak de fac-
to wszyscy. Nawet ci teoretycznie najhojniej 
obdarowani. Bo za te wszystkie ulgi i dotacje 
ceną będzie zapewne większa inflacja – a więc 
realny spadek siły nabywczej każdej złotówki 
naszego dochodu. Także, najprawdopodob-
niej, dalszy wzrost cen nośników energii. I tak 
dalej, i tak dalej.
Żeby nie tylko patrzeć, ale także widzieć, nie 
wystarczą dobre chęci i inteligencja – przyda-
je się też fachowa wiedza.
Kiedyś premier Tusk mówił, że lepiej być do-
brym spawaczem, niż kiepskim politologiem. 
I miał rację. Tyle, że to między innymi dzięki 
jego rządom (a także dzięki ich kontynuato-
rom, po Morawieckiego włącznie) w  Polsce 
praktycznie przestano kształcić już nie tylko 
kiepskich politologów – przy okazji również 
tych dobrych. Niebawem pewnie przestanie 
się kształcić także dobrych makroekono-
mistów. No bo niby jaką po takim dyplomie 
można znaleźć pracę?
I super. Po co ludzie mają cokolwiek widzieć, 
gdy próbują patrzeć na ręce premierom-hi-
storykom? • 

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ponad 30 lat dominacji w  życiu gospo-
darczym i politycznym świata (w tym 
także Europy) tendencji neoliberal-

nych, zawisło jako poważne zagrożenie. 
U  progu XXI wieku, z  głównych instytucji 
finansowych świata, płyną sygnały ostrze-
gawcze, że zdominowane przez teorie neo-
liberalne procesy globalizacji i  wynikająca 
z nich dominacja mechanizmów rynkowych, 
prowadzą do wzrostu nierówności ekono-
micznych i  społecznych – do zubożenia po-
ważnych części społeczeństwa. 
I w  drugiej dekadzie XXI wieku, zwłaszcza 
w  Europie, mamy tego polityczne konse-
kwencje – pojawienie się, a następnie gwał-
towny wzrost popularności ugrupowań 
populistycznych. Uzewnętrzniło się to we 
Włoszech, Niemczech, we Francji, a  także 
w  naszej części Europy - głównie na Wę-
grzech i w Polsce. Ugrupowania populistycz-
ne wyraźnie zaczęły wypychać z politycznej 
sceny partie mainstreamu neoliberalno-
-lewicowego (uznanego przez wyborców za 
współwinne wspomnianym wyżej negatyw-
nym tendencjom).
Potem przyszła dramatyczna pandemia 
i  uwidoczniła wszystkie negatywne strony 
dominowania praw rynku, świata biznesu 

i  pieniądza. Szybko się bowiem okazało, że 
interesy korporacji ponadnarodowych nie 
zawsze są zgodne z interesami społeczeństw 
zorganizowanych w państwa narodowe. Glo-
balizacja w  duchu neoliberalnym pokazała 
świat obcy, nawet dla takich wartości liberal-
nych, jak Solidarność.
Europa zaczyna się budzić z neoliberalnego 
snu. Świadczą o  tym, między innymi, treści 
Deklaracji z Porto z 7 maja 2021 roku, przy-
jętej w trakcie nadzwyczajnego szczytu Unii 
Europejskiej. Unijni politycy wezwali Europę 
do politycznego zwrotu w stronę budowania 
Europy socjalnej, zgodnej z koncepcjami „oj-
ców założycieli”, zarówno chadeckiego, jak 
i socjaldemokratycznego nurtu. 

W Porto zaproponowano, by temu właśnie 
podporządkowano cały proces ekonomicz-
nej odbudowy Europy po pandemii. A zatem 
zwrot w  stronę budowania zjednoczonej 
Europy w formule socjalnej, a nie rynkowej, 
solidarnej, a  nie narastających nierówności 
ekonomicznych i społecznych.
Zapowiedź ta ma swoje drugie polityczne 
dno. Rysuje się tu bowiem, wymuszona no-
wymi społeczno-gospodarczymi okoliczno-
ściami, zapowiedź nowego kompromisu poli-
tycznego w Europie. Tym razem może to być 
kompromis wymuszony pomiędzy siłami 
europejskiego mainstreamu neoliberalno-
-lewicowego i szeroko pojmowanymi, siłami 
ugrupowań populistycznych. •

Sygnały z Porto

Patrzeć – a widzieć



PRENUMERATA
Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

Napisz: kontakt@limap.pl 
Zadzwoń: +48 662 293 293

7 zł / wydanie
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TeksT: Ryszard Biskup

Program był tylko jeden, od rana do wie-
czora ten sam dla wszystkich. Wmonto-
wane w  drewnianą obudowę pokrętło 

umożliwiało ściszyć albo pogłośnić program. 
O  dostrojeniu odbiornika do jakichkolwiek 
stacji nikt nawet nie marzył, bo i po co. W każ-
dym mieszkaniu, każdy – o ile tylko zechciał 
– wysłuchiwał dokładnie tego samego: ludo-
wej kapeli, komunikatu, piosenki Koterbskiej, 
pogadanki politycznej, szlagieru Fogga, infor-
macji o  sukcesach produkcyjnych, koncertu 
mandolinistów Ciukszy, a po zmroku tasiem-
cowej sagi o perypetiach warszawskiej rodzi-
ny Matysiaków. 
Jakieś dziesięć lat po wojnie głośniki z  dnia 
na dzień zniknęły, a w mieszkaniach pojawiły 
się radioodbiorniki. Produkowane w  Dzier-
żoniowie „pioniery” i  „agi” w  drewnianych 
obudowach, z  wymalowanymi na szklanej 
tafli nazwami egzotycznych, bo zachodnich 
stacji, pozwalały dostroić aparat do emitowa-
nych na falach krótkich i średnich, całkowicie 
odmiennych od preferowanych przez władzę 
programów. 
Naród nie zdążył się jeszcze usadzić wygod-
nie na taboretach i  krzesłach przed migają-
cym filuternie zieloną poświatą „magicznym 
okiem”, lampą elektronową wmontowaną tuż 
przy głośniku, gdy pojawiły się telewizory. 

Najpierw obce, z importu z sąsiednich krajów: 
enerdowskie, węgierskie i czeskie, trochę póź-
niej krajowe: „wawel”, „belweder”, „ szmaragd”. 
Z  pstrykającym przełącznikiem kanałów, ale 
znowu z  najlepszym, bo wyłącznie jednym, 
ale za to polskim, programem. 
Pierwszy telewizor w  naszej kamienicy na 
Krakowskiej Rogatce kupił i  z  paradą, bo 
w  asyście przynajmniej trzydziestu wyrost-
ków z  całego podwórka, wniósł do sypialni 
na pierwszym piętrze, kierownik Jan Szew-
czyk. To był odbiornik „Wawel”. Nowy mebel 
ustawiono na etażerce pod oknem, szczęśli-
wy posiadacz tego cacka włączył aparat. Sza-
ry ekran najpierw zamigotał, potem zaraz 
zgasł, ale znowu błysnął i pojawiła się plansza. 
Z osłoniętą tarczą syrenką i wzniesionym do 
zadania śmiertelnego ciosu mieczem. Litery 
w lewym górnym rogu ułożyły się w wyraźny 
napis. Telewizja Warszawa. Co najmniej przez 
godzinę cała banda ośmiolatków lampiła się 
urzeczona w  falujący na ekranie w  śledzio-
wym kolorze obraz kontrolny. Obraz jednak 
nagle zniknął, zastąpiony na dobre przez 
migający napis „przepraszamy za usterki”, co 
sterczące w  pokoju audytorium skwitowało 
długim i przeciągłym jękiem zawodu. 
Drugi telewizor, też polskiej marki, posiadali 
Jędrychowscy, a trzeci – węgierski „Orion”, sta-

nął na wydzierganej z  białych nici serwecie 
u  Radomskich. Na programy dla małolatów, 
na filmy, nawet na transmisje oficjalnych uro-
czystości łaziliśmy całą bandą z  mieszkania 
do mieszkania. Zafascynowani nową techniką, 
odwróceni plecami do odbiorników radiowych, 
oderwani od głośników, przyklejeni na amen 
do ekranów. Interes w  tym pędzie do rucho-
mych obrazów zwietrzyła latorośl jednej z tego 
tercetu rodzin. Jurek kupił w kiosku „ruchu” ze-
szyt w kratkę, na wąskich, wyciętych nożyczka-
mi skrawkach papieru nasmarował kopiowym 
ołówkiem tylko jedno słowo – bilet. Sprzeda-
wał nam te talony po 20 groszy, kto karteczki 
nie posiadał, za drzwi do salonu nie wchodził. 
Nie oglądał więc przygód gąski Balbinki, pa-
cynek Jacka i Agatki, czy awantur pluszowego 
misia z okienka. O wyczynach kalifornijskiego 
szermierza Zorro mógł najwyżej pomarzyć. Bo 
przecież pacjent, który nie wiedział o co w se-
rialu chodzi, gdzie pojawiła się wycięta szpa-
dą zygzakowata litera, albo nie miał pojęcia, 
jakich czynów dokonał akurat uwodzicielski 
i ciężko przystojny amant don Diego, ten gapa 
i zwykły ogórek! Nie latał później z chłopakami 
po podwórku z  wystruganą z  leszczynowego 
kija szpadą, był infamisem i tyle. 
Wykluczeni z towarzystwa bywalców niebora-
cy radzili sobie, gromadząc się na projekcje te-

Techniczna cywilizacja w tamtych, odległych o całe dekady Kielcach, przyszła 
niespodziewanie, ale za to lawinowo. Najpierw z dnia na dzień znad framugi drzwi 
w dużym pokoju zniknął „kołchoźnik”. Głośnik, przez który podawano nie tylko 
komunikaty, ale przy okazji serwowano przaśne programy, pogadanki, audycje muzyczne. 

Na szklanym ekranie 

spacerkiem po mieście
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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.

lewizyjne w bibliotece w Wojewódzkim Domu 
Kultury. Miejscówka w zaciemnionej kotarami 
świetlicy posiadała jednak kilka mankamen-
tów. Dzieciarnia zazwyczaj zajmowała miejsca 
na podłodze, bo osiem krzeseł wygniatali do-
rośli. Pani Basia, która odkładała na moment 
segregację obłożonych w szary papier książek 
z wypożyczalni, włączała odbiornik i publicz-
ność do bólu upajała się programami przy-
rodniczymi, transmisjami debat politycznych, 
wysłuchiwała wiadomości. W  dodatku – kto 
wie, czy to nie była najgorsza szykana – cała 
banda przed wejściem do ciasnej i dusznej sali 
obowiązkowo zzuwała buty. Zaduch, jaki snuł 
się w  całym pomieszczeniu wytrzymywali 
dłużej tylko najbardziej odporni i  zdespero-
wani. 
Odmienne obyczaje i  styl obowiązywały 
natomiast w  świetlicy zlokalizowanej nad 
główną halą obróbki kamiennych bloków, 
w fabryce marmurów. Świetlicę w zakładach 
przy ulicy Ściegiennego na co dzień zamyka-
no na trzy spusty. Od czasu do czasu otwie-
rano, gdy akurat dyrekcja zwoływała załogę 
na nasiadówki, masówki, czy produkcyjne 
narady. Podłoga w  świetlicy zamienianej od 
czasu do czasu na salę konferencyjną była - 
doskonale to pamiętam – drewniana, z  dłu-

gich zawsze wyszorowanych wodą z  szarym 
mydłem, sosnowych dech. To ważny szczegół, 
bo w  świetlicy, w  ustawionej w  rogu szafie 
z  drzwiami zamykanymi na solidną kłódkę, 
stał węgierski telewizor „Orion”. W  wakacje 
i w pierwszym tygodniu września 1960 roku 
biegaliśmy tam na transmisje z  olimpiady 
w Rzymie. Siedzieliśmy w kucki, po turecku, 
na parapetach, podpierali ściany i  gapili do 
bólu w czarno – biały ekran, gwiżdżąc i wyjąc, 
gdy zamiast obrazu pojawiała się przez kilka 
minut plansza z  tym znienawidzonym napi-
sem „przepraszamy za usterki”… 
Wszyscy, ilu nas tam było, beczeliśmy ni-
czym barany, ocierali kułakami gorzkie łzy, 
gdy na ringu sędzia podnosił w  górę rękę 
Jurija Radoniaka, ogłaszając triumf nad swo-
jakiem Leszkiem Drogoszem, chociaż byli-
śmy absolutnie przekonani, że to Polak był 
zdecydowanie lepszy ! To nasz bokser, nasz 
zawodnik „Błękitnych”, a nie żaden tam ruski 
mistrz z  Syberii powinien walczyć o  złoto! 

Najważniejsza była jednak wieczorna trans-
misja w  sobotę, 11 września, relacja z  ma-
ratonu. Gapiliśmy się niczym zaczarowani. 
Ulicami biegł po medal Etiopczyk Bikila 
Abebe. Widzieliśmy, jak tłucze bosymi sto-
pami o rzymski asfalt, mija ruiny Colloseum, 
przebiega przez promenady, place. Wresz-
cie wpada zziajany w  bramę olimpijskie-
go stadionu, kończy na żużlu bieżni rundę, 
przerywa rozwieszoną na mecie taśmę, jest 
pierwszy. W świetlicy zrobiło się cicho, by po 
chwili w  niebo wzbił się okrzyk od którego 
zadźwięczały szyby. Wrzask jaki się wówczas 
podniósł był tak ogromny, że zagłuszył hałas 
traków przecinających bloki marmurowego 
kamienia. A  po kilku zaledwie latach w  co 
drugim domu stały już te „szmaragdy”, „to-
ski”, „ametysty” czy „topazy”. 
Do woli, do łzawienia podczerwienionych 
oczu, można się było wpatrywać w emitowa-
ny od popołudnia, najlepszy, bo przecież cią-
gle tylko jeden jedyny, program polskiej tivi.

REKLAMA

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

www.centrumterapii.net
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Podobno zdarzają się cuda. Inni mówią o takich momentach – „przypadek”. Jednak 
nie będę się o to spierał, akurat w tym momencie. Coś, co pozornie było już stracone 
na zawsze, ocalało i możemy tym się teraz delektować. Słowem, napiszę o tym, jak 
przetrwał niebanalny kawałek naszej „kultury”, wytwór ludzkiej pracy i talentu.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Ponad 10 lat temu (5 maja 2008 roku), 
trójka muzyków jazzowych (Andrzej 
Chochół, gitara, Henryk Gembalski, 

skrzypce, Krzysztof Majchrzak, bas elektrycz-
ny), dżemowała z  Michałem Zduniakiem, 
wybitnym perkusistą jazzowym – Z  jego pra-
cowni, którą zbudował ten ostatni własnymi 
rękoma Z Wąchocku. Jak się okazało, było to ich 
ostatnie wspólne granie. Michał niestety, rów-
no rok później, przedwcześnie Z wieku 51 lat, 
zmarł wskutek choroby nowotworowej. Sesja 
została utrwalona na „dysku”. Nośnik dźwięku 
został jednak uszkodzony i  jak orzekło wów-
czas wielu techników – „nagrania nie da się 
odtworzyć”. Była to niepowetowana strata.
Na szczęście „dysku” nie wyrzucono. Leżał 
sobie gdzieś na półce latami i  pokrywał się 
kurzem. Na nowo odkryła go żona Michała 
- Ewa Wiśniewska-Zduniak. Komuś wpadło 

do głowy, że może by spróbować jeszcze raz 
odzyskać „spakowane” tam dźwięki. I dzięki 
nowej technologii, która pojawiała się Z  tzw. 
międzyczasie Z  tej dziedzinie, udało się to 
zrobić! Potem, dzięki Fundacji im. Michała 
Zduniaka i wielu ludziom dobrej woli, na ba-
zie tego zapisu, wyprodukowano płytę (2019), 
zatytułowaną „Our last Session” (angielski to 
język uniwersalny Z  świecie jazzu). Składa 
się na nią 7 nagrań, z  czego odwołujące się 
do wrażeń organoleptycznych „The scent of 
wine” („Zapach wina”) jest najdłuższe - trwa 
13 minut i  11 sekund. Jest tam także „Lazy 
summer” i  wszyscy mamy nadzieję, że wła-
śnie takie będzie nasze zbliżające się lato. 
Znajdziemy na okładce „krążka” także sym-
bolicznie nieostry napis - „Michał Zduniak in 
memoriam”. Całość „plastycznie” zaprojekto-
wała Ewa Zduniak.

Na tych nagraniach muzycy zaprezentowa-
li swój niewiarygodny kunszt. Ta muzyka 
momentami brzmi niesłychanie mrocznie, 
boleśnie (np. dla mnie, który zna pozamu-
zyczne związane z  biografią Michała kon-
teksty), tak jak mroczne i  bolesne bywają 
fragmenty ludzkiego życia. Bo jak powie-
dział niegdyś Platon („Prawa”) – „nie można 
zrozumieć rzeczy poważnych […] i  Z  ogóle 
jednego z  dwóch przeciwieństw bez dru-
giego, jeśli ktoś ma być mądry”. Także ży-
cie nie miałoby wiele sensu bez śmierci. Po 
wysłuchaniu tej płyty na pewno jesteśmy 
„mądrzejsi”. Takich korespondencji można 
tam znaleźć wiele, można się oddać czynno-
ściom wyznaczonym przez hermeneutykę. 
Nie będę jednak recenzował tej płyty. O nie! 
Wolę pokłonić się talentowi, którego ponow-
nie mogę doświadczać dzięki „cudowi”, czy 

Małe „cuda” 
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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.

„przypadkowi” i  przypomnieć teraz jeszcze 
raz osobę Michała.
Na tym się jednak te artystyczne korespon-
dencje nie kończą! Ewa Wiśniewska-Zduniak 
zainspirowana ostatnimi nagraniami śp. 
męża, stworzyła m.in. cykl 9 obrazów, zatytu-
łowany „Partytura – notacje wizualno-dźwię-
kowe” (powstał Z  ramach obrony jej pracy 
doktorskiej Z dziedzinie sztuki). To przejmu-
jące, monumentalne, przytłaczające, suro-
we, ale zharmonizowane wg nieubłaganej 
matrycy przemijania - celowo nieoprawione 
Z  ramy płótna, ujęte Z  dwa cykle – „Biały” 
i „Czarny”, do których plastyczka dodała tak-
że kilka grafik. 
Nie będę przypominał biografii Michała, 
każdy nieco bardziej wyrafinowany odbior-
ca muzyki, mieszkający nie tylko Z  regionie 
Świętokrzyskim „coś tam” o nim mógł już wie-
le razy usłyszeć. Natomiast napiszę kilka zdań 

o Ewie Wiśniewskiej-Zduniak. Bo chociaż sta-
le obecna Z życiu kulturalnym regionu, mogła 
umknąć uwadze większości mieszkańców. Za-
tem trochę informacji formalnych - m.in. uzy-
skała dyplom Z  ASP Z  Łodzi, teraz uzyskała 
tytuł doktora sztuk pięknych na UJK. Słowem 
profesjonalistka. Tworzyła lub współtworzyła 
(od lat 90.) wiele inicjatyw muzycznych Z Kiel-
cach (Dom Środowisk Twórczych) i Wąchocku. 
Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią 
i  sztuką performatywną. Od lat prezentuje 
znaki plastyczne, przy pomocy których pró-
buje przekodować świat dźwięków na świat 
wizualny.
Właśnie i  niestety, wystawa wspomnianych 
obrazów, wystawionych Z  uniwersyteckiej 
bibliotece UJK Z  Kielcach, przeszła prawie 
niezauważona! A to ze względu na ograni-
czenia wynikające z  fałszywej pandemii, na 
bazie której także m.in. „nasz” rząd po cichu 

i z przyzwoleniem nieświadomej skali kłam-
stwa większości Polaków, zmienił ustrój de-
mokratyczny na dyktaturę sanitarną. I to 
dopiero początek terroru, który nas czeka! Nie 
łudźmy się chwilą „oddechu”, która nam teraz 
„podarował” rząd. Te dyktatury godzą Z nasze 
elementarne wolności konstytucyjne, także 
Z sztukę „żywą” ,wymagającą bezpośredniego, 
a nie zapośredniczonego przez Internet i etc. 
– kontaktu.
Czy jest nadzieja? Historia świata pokazuje 
nam, że chociaż niekiedy dyktatury wyda-
wały się niezwyciężone, to Z  przebudzonych 
ludziach jest taka potrzeba wolności, że Z re-
zultacie naszych działań nasi oprawcy zosta-
ną pokonani i osądzeni. Mam zatem głęboką 
nadzieję, że kiedyś zobaczę i usłyszę widowi-
sko skomponowane z  muzyki, którą współ-
tworzył Michał Zduniak i  towarzyszącymi 
temu obrazami Ewy Wiśniewskiej-Zduniak. 
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PROMOCJA

polecamy

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska zaprasza na kielec-
ki Street Food Polska Festival. O wydarzeniu 
opowiada w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

Obostrzenia są systematycznie luzowane, to i Ty 
nie próżnujesz…
Mam przyjemność zaprosić Państwa na pierw-
szy w tym roku w Kielcach Street Food Polska 
Festival. Po zniesieniu części obostrzeń gastro-
nomia powolutku zaczyna się odradzać, więc 
i ja zapraszam na ulicę Henryka Sienkiewicza 
w Kielcach na dobre jedzenie w towarzystwie 
przyjaciół i rodziny. 

Co nas czeka w weekend?
Na odcinku między ulicą Leśną, a mostkiem 
nad Silnicą stanie około 20 wystawców z bar-
dzo różną kuchnią. Będą takie klasyki jak: 
burgery i kanapki z szarpanym mięsem,  
frytki czy panierowane kurczaki, ale bę-
dzie również można zjeść dania  na co dzień 
w Kielcach nieobecne. 

Czyli?
Będą więc sajgonki ze strusiem, bułeczki 
Bao z różnymi dodatkami, będą oryginalne 
wenezuelskie arepy i emapnadas, będą, tak 
kochane przez kielczan, węgierskie lango-
sze. Znajdą także coś dla siebie fani kuchni 
meksykańsakiej, usatysfakcjonowani będą 
również miłośnicy kuchni indyjskiej i tune-
zyjsko-marokańskiej. 

Wiem, że będzie też słodko…
Nie zabraknie dobrych słodyczy, takich jak 
hiszpańskie churros, amerykańskie pancakes 
czy tajskie lody. Nie odejdą z kwitkiem wege-

tarianie, bo i oni będą mieli spory wybór bez-
mięsnych dań. 

Co nas jeszcze czeka, oprócz dobrego jedzenia, 
rzecz jasna?
Chcemy zapewnić kielczanom również roz-
rywkę innego typu. Na Placu Artystów trady-
cyjnie zagoszczą różne aktywności, takie jak 
np. warsztaty kulinarne. Pełny program i pre-
zentację wystawców znajdziecie Państwo na 
naszym fanpage’u na Facebooku. 

O której start?
W piątek, 21 maja, o godzinie 14.00. Tego dnia 
będziemy dla Was do godziny 21.00. Kolejne 
dni: sobota – od godziny 11.00 do 21.00, nie-
dziela – od godziny 11.00 do 20.00.  Zapraszam 
serdecznie i obiecuję - będzie pysznie! 

Obiecuję  
– będzie pysznie!

Michał SkOczek
(Żorż Ponimirski), twórca bloga Street Food Polska, 
na łamach 2 tygodnika kieleckiego oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem w zupełnie innej roli.

Śląski żur
Składniki:
mąka żytnia – grubo mielona lub pełno-
ziarnista, liście laurowe, ziele angielskie, 
pieprz czarny w ziarnach, czosnek, żeber-
ka, kiełbasa, jajka, ziemniaki, wędzona 
słonina lub boczek, sól, pieprz.

Przygotowanie:
Żur, w odróżnieniu od białego barszczu, 
nastawiamy na mące żytniej. Ja naj-
chętniej używam mąki grubo mielonej 
lub pełnoziarnistej. Ponieważ lubię żur 
gęsty, to wsypuję prawie połowę obję-
tości litrowego słoika. Dorzucam kilka 
liści laurowych, ziele angielskie i pieprz 
w ziarnach. A także czosnek. Ilość czosn-
ku zależy od osobistych preferencji. 
Następnie całość zalewam letnią wodą, 
dokładnie mieszam, przykrywam czystą 
ściereczką lub gazą, tak żeby mógł oddy-
chać. Słój odstawiam w ciepłe miejsce. 
Zakwas kisimy według upodobań – teore-
tycznie można go użyć już po trzech do-
bach. Jeśli preferujemy żur kwaśniejszy, 
to kisimy dłużej. Żeby przerwać proces 
kiszenia, zakręcamy słoik i odstawiamy 
do lodówki. 
Mój ulubiony sposób podania żuru, to 
wlanie go do wywaru z wędzonych żebe-
rek, razem z mąką, bo jak wspominałem, 
lubię żur gęsty. Do talerza dajemy ulubio-
ne dodatki – kiełbasę, jajko lub gotowa-
ne i ubite ziemniaki polane skwarkami 
z wędzonej słoniny lub boczku. 
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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

TEDDY 
To duży, puszysty kocurek, który trafił do 
schroniska z ul. Dobromyśl w Kielcach. 
Jego szeroki, puszysty pyszczek, może się 
kojarzyć z dziko żyjącym w Azji gatunkiem 
kota - manulem. 
Teddy jest jeszcze kotkiem wystraszonym 
kontaktami z ludźmi, trzeba mu dać czas 
na przyzwyczajenie się do ludzkiego towa-
rzystwa. Aktualnie mieszka w schronisku 
z innymi kotami, z którymi dobrze się do-
gaduje. Teddy i jego towarzysze są nosi-
cielami kociej białaczki. Ideałem byłoby 
więc znalezienie mu domu z innymi kota-
mi obciążonymi nosicielstwem lub domu, 
w którym będzie po prostu kocim jedy-
nakiem. Jedynym wykluczeniem są inne 
zdrowe koty w domu. Wirusem kociej  
białaczki nie może zarazić się człowiek ani 
inne zwierzę, bez problemu taki kot może 
więc zamieszkać, np. w domu w, którym  
jest już pies. 
Przypominamy również, że kocia białacz 
ka to nie wyrok! Kot z FelV + może wieść 
tak samo dobre, długie i szczęśliwe życie 
w domowych warunkach jak inne w pełni 
zdrowe koty. Prosimy o domek dla Teddy-
’ego, niech nie marnuje lat swojego życia 
w schronisku. 
Data urodzenia: ~2014 
Testy FiV / FelV: kocia białaczka

Czynne w godz. 10.00 -16.00

Interwencje nocne w godz. 16.00 - 08.00

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

SKAŁEK
To średniej wielkości psiak, po przejściach. 
Trafił do schroniska po tym, jak spadł ze 
skał na kieleckiej Kadzielni. Skałek jest już 
w pełni sił, niestety w trakcie badań, oka-
zało się, że psiak ma chorą wątrobę. Ska-
łek dostaje karmę Hepatic (obecnie Royal 
Canin, ale można stosować zamiennik) 
oraz preparaty Hepatiale Forte. 
Skałek dogaduje się z innymi psami, czę-
sto przebywa z nimi na wybiegu. Bacznie 
obserwuje swoich towarzyszy i czasem 
naśladuje radosne skoki młodszych od 
siebie psów. Jest też przyjazny w stosun-
ku do ludzi, choć nie jest wylewny w oka-
zywaniu uczuć. Ładnie chodzi na smyczy. 
Czeka na swój dom, który wynagrodzi mu 
to, co przeżył. 
Urodzony: ~2011 
Waga: 16kg Zd
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Już dzisiaj w Kielcach, w hali przy ul. Kra-
kowskiej, KS Vive I Kielce, czyli młodzicy 
kieleckiej drużyny, prowadzonej przez 

trenera Krzysztofa Palucha, walczyć będą 
o awans do ¼ Pucharu ZPRP. Początek me-
czu o godz. 18.00. Transmisja z całego turnieju 
na kanale You Tube (TVSPORTSPL).
KS Vive I Kielce awansował do Pucharu ZPRP 
Młodzików jako najlepsza ekipa na szczeblu 
wojewódzkim, czyli w Świętokrzyskiej Lidze 
Młodzików. Jako zwycięzcy, byli gospodarzami 
turnieju o awans do najlepszej szesnastki 
w Polsce. I dwa tygodnie temu, w hali przy 
ul. Krakowskiej, młodzi zawodnicy wygrali 
wszystkie trzy mecze. 
Pokonali kolejno: w piątek SSRiR Start Konin 
38:19 (19:6), w sobotę SKS Kusy Kraków 
35:24 (17:9). Najwięcej problemów sprawił 
im dopiero ostatni mecz z UKS Olimpią Białą 

1/16 wyniki:
Turniej I (Kielce):

KS Vive I Kielce – UKS Olimpia Biała Podlaska 
31:27 (22:14) 

Najwięcej bramek dla KS Vive Kielce: 
Malarz 9, Tkaczyk 8

KS Vive I Kielce – SKS Kusy Kraków 
35:24 (17:9)

Najwięcej bramek dla KS Vive Kielce: 
Malarz 8, Tkaczyk i Tobera po 6

KS Vive I Kielce – SSRiR Start Konin 
38:19 (19:6) 

Najwięcej bramek dla KS Vive Kielce: 
Pęczkowicz 8, Latosiński 6

Turniej II (Mielec):
KS Vive II Kielce – Azoty-Puławy 

46:31 (23:16)
Najwięcej bramek dla KS Vive Kielce: 

Tarłowski 17, Osuch 7

SPR Stal Mielec – KS Vive II Kielce 
29:31 (12:12) 

Najwięcej bramek dla KS Vive Kielce: 
Osuch 12, Tarłowski 4

MKS Pałac Młodzieży Tarnów – KS Vive II 
Kielce 22:20 (12:11)

Najwięcej bramek dla KS Vive Kielce: 
Tarłowski 7, Kowalski 5

PUCHAR ZPRP

Podlaską (31:27). Choć do przerwy, zespół 
z Kielc prowadził 22:14, to w drugiej połowie 
pozwolił rywalom zbliżyć się na 1 bramkę – 
było 27:26. Końcówka należała już jednak do 
KS Vive I.
Najskuteczniejsi byli Bartłomiej Malarz, Bar-
tosz Tkaczyk oraz Karol Pęczkowicz.
Warto zauważyć, że w 1/8 Pucharu ZPRP 
jest także drużyna prowadzona przez trenera 
Dominika Czerwińskiego, czyli KS Vive II Kiel-
ce. Młodzi kielczanie rywalizowali w Mielcu. 
Na otwarcie zmagań ulegli ekipie z Tarnowa 
(20:22) i przed kolejnym meczem zostali po-
stawieni pod ścianą. By awansować, w starciu 
z gospodarzami musieli zdobyć punkty. I poko-
nali Stal Mielec (31:29), a potem Azoty Puławy 
(46:31). Na wyróżnienie zasługuje zjawiskowy 
występ Piotra Tarłowskiego w ostatnim me-
czu, w którym zdobył 17 bramek. (red.)
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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

Górny rząd – od lewej: Bartosz Tkaczyk, Jan 
Nogaj, Jakub Janus, Wiktor Wotliński, Olaf Tobera, 
Bartłomiej Malarz, Krzysztof Lijewski, Krzysztof 
Paluch. Dolny rząd – od lewej: Krzysztof Nyga, 
Karol Pęczkowicz, Paweł Kaczmarski, Jakub 
Terpiński, Mikołaj Smysło, Marcel Latosiński. 
W szpagacie: Jakub Solnica.



Opieka nad osobami starszymi
bezpieczeństwo, godność, komfort dnia codziennego

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

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

tel. +48 662 293 293

Centrum Terapii Sp. z o.o.

ZAKRES I INTENSYWNOŚĆ OPIEKI SĄ DOBIERANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

pracownika 
socjalnego

dietetykapsychologa  
lub psychoonkologa

fizjoterapeutylekarzapielęgniarki

Zapewniamy opiekę:

Ponadto oferujemy:
l załatwianie spraw formalnych w urzędach lub innych instytucjach

l pomoc prawnika (m.in.: prawo ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, prawo umów, odszkodowania) 
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Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

W spółczuję mocno prezesowi Łuka-
szowi Jabłońskiemu. Nie skończył 
się jeszcze bieżący, mocno za-

gmatwany sezon a  – patrząc z  perspektywy 
Ściegiennego 8 – na horyzoncie zaczynają 
piętrzyć się już czarne, nisko zawieszone cu-
mulonimbusy. W chwili, gdy piszę ten tekst, 
wiele wskazuje na to, że lada moment Ja-
błoński będzie musiał wyjmować z klubowej 
kasy kolejne setki tysięcy złotówek. Obecny 
włodarz wiele już uczynił, by klub przeszedł 
suchą stopą przez prozę codzienności, ale jak 
bumerang powracają stare demony! 
Na biurko Jabłońskiego dotarło kilka dni 
temu pismo jednej ze śląskich kancelarii 
prawnych z żądaniem natychmiastowej spła-
ty – na rzecz Korony Invest Gmbh kilkudzie-
sięciu tysięcy euro (w sumie kilkaset tysięcy 
złotych)! Nieoficjalnie mówi się, że kancela-
ria działa nie w  imieniu byłych właścicieli, 
braci Hunsdorferów a  jest reprezentantem 
Krzysztofa Zająca! Tak, tego samego, który 
sprowadził do Kielc nie tylko wybitnego szko-
leniowca w osobie Gino Lettieriego, ale i całą 
armię „kopiących się po czole zawodników”. 
Śląscy prawnicy domagają się, by przelew zo-
stał zrealizowany jeszcze w miesiącu maju br. 

Z kolei o 35 tys. euro zapłaty domaga się me-
nager Luki Kukica, wyśmienitego golkipera, 
który w  Kielcach zrobił sobie… typowo pił-
karskie wakacje. Jak wieść gminna niesie, 
menago Bośniaka złożył odpowiednie do-
kumenty do FIFA, i lada moment, piłkarska 
centrala ma wydać końcowe, niekoniecznie 
zgodne z polityką klubu orzeczenie. 
W kolejce pod odbiór niewypłaconych zło-
tówek stoi Daniel Dziwniel. Władze Korony 
spisały z Dziwnielem niezwykle dziwną, acz 
interesującą umowę. W jednym z  punktów 
stoi czarno na białym, iż „za każdą asystę 
przy zdobytym golu, zawodnik otrzyma do-
datkowe wynagrodzenie”. 

MOIM ZDANIEM

Demony powracają

Na zakończenie tej niezbyt miłej wyliczanki, 
nie wolno zapomnieć o  Marku Paprockim, 
który złożył już stosowne dokumenty w  Są-
dzie Pracy. Zakładając wariant pesymistycz-
ny – klub może być zmuszony w najbliższym 
okresie do zapłacenia blisko pół miliona zło-
tych! 
A to nie koniec problemów. Coraz częściej bo-
wiem słychać o  narastających niesnaskach 
pomiędzy Koroną a KKP Korona na tle szko-
lenia młodzieży. Warto, by prezes Jabłoński 
dokonał dogłębnej analizy tematu. Kto wie, 
czy ten ostatni problem nie będzie najtrud-
niejszym do rozwiązania… •

REKLAMA

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
e-mail: kontakt@limap.pl

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






