
p i s m o  b e z p ł a t n e
n r  1 0  ( 5 7 ) / 2 0 2 1
D a t a  w y d a n i a :  1 8  c z e r w c a  2 0 2 1 r .

piszą dla was m.in.: 

BISKUP, CENDER, KIK, MALARZ,

SKOCZEK, SOKAŁA, SOWIŃSKI

w w w . 2 t k . p l

pRzYGaRniJ

MNIE
s.17

ZGRZYT

W OPRAWIE
s.18

inTEliGEnTnE

KIELCE?
s.4

partner wydania

www.centrumterapii.net

Fo
t. 

U
rz

ąd
 M

ia
st

a 
K

ie
lc

e

is
sn

 2
54

5-
21

42

POLITYCZNY DEAL, CZY KARA ZA STYL?
KARYŚ POWOŁANY, SUCHAŃSKI ODWOŁANY I KONTROFERTA

wiĘCEJ na sTROnaCH 3,8,9

Na pierwszym planie Jarosław Karyś, 
nowy przewodniczący Rady Miasta Kielce, 
w tle były, Kamil Suchański. Stan na 
16 czerwca w południe.
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„Polacy nic się nie stało” – przyszło nam w ponie-
działek w smutku zanucić, w zasadzie tradycyjnie 
już, po pierwszym meczu polskiej piłkarskiej kadry 
na Mistrzostwach Europy. Jutro (sobota, 19 czerw-
ca), o godzinie 21 mecz z Hiszpanią. Będzie kolejna 
okazja?

92 000 – oczywiście złotych. Prezydent Kielc 
podpisał umowę na opracowanie 
„Strategii promocji Miasta Kielce 

2030+”. Dokument ma „ukształtować markę stolicy województwa oraz określić 
nowoczesne i skuteczne sposoby jej marketingu”. Wykonawcą strategii jest 
konsorcjum stworzone przez spółkę CPoint oraz Radosław Kubaś - Doradztwo 
Gospodarcze. Zespół kierowany przez Kubasia przygotowuje też inny dokument 
na zlecenie samorządu kieleckiego - „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+. 
W kierunku Smart City”.

Zmiany w Radzie Miasta Kielce wywołały emocje. 
Oczywiście większości Kielczan to w ogóle nie interesuje, 
mimo, że tak naprawdę pośrednio wszystkich nas 
dotyczy.
W tym wydaniu „2 tygodnika kieleckiego” do 
wspomnianych roszad odnoszą się: odwołany z funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta Kielce, Kamil Suchański 
oraz obserwujący spory rajców już „z boku”, były radny, 
dzisiaj wiceprezydent Kielc, Marcin Chłodnicki.
Suchański twierdzi, że Bogdan Wenta oddał władzę 
w mieście PiS: „Ludzie prezydenta Wenty zrobili deal 
– spokój w Radzie Miasta za spokój w sejmiku. Przyszłość 
Kielc i regionu schodzi na dalszy plan…”. 
Chłodnicki z kolei utrzymuje, że odwołanie 
przewodniczącego „to nie efekt domniemanej koalicji 
niemal wszystkich sił w radzie, ale skutek niezadowolenia 
radnych ze stylu, metod i jakości prowadzenia obrad”. 
Zdecydowanie zaprzecza: „…nie miało miejsca zawarcie 
żadnej koalicji – zarówno z prezydentem, ani klubami 
radnych. To kłamstwo wyssane z palca. Takie twierdzenie 
wynika z próby odwrócenia uwagi od sromotnej porażki, 
która była efektem destrukcyjnej polityki konfliktu”.
Osobiście uważam, że po raz kolejny takie zmiany nic 
wymiernego nie dadzą. Miastu pieniędzy w magiczny 
sposób nie przybędzie. Miejska sakiewka jak była pusta, 
taką pozostanie. Władza w Warszawie też nagle groszem 
nie sypnie. 
I jeszcze jedno… Matematyka podpowiada, iż faktycznie 
w Kielcach władzę przejęło PiS. Wyobraźmy sobie 
sytuację, w której radni klubu Suchańskiego – 4 osoby 
– konsekwentnie wstrzymują się od głosu. Z 25 radnych 
pozostaje 21. Większość do przegłosowania jakiejkolwiek 
uchwały, to 11 radnych. Tylu liczy miejski klub PiS.
Tymczasem we wtorek Suchański powiedział „sprawdzam 
czy zawarliście nieformalną koalicję” i zapowiedział 
wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji 
nadzwyczajnej (start środa g. 16:30 – już po oddaniu 
„2 tygodnika kieleckiego” do druku), o punkt dotyczący… 
odwołania Jarosława Karysia i powołania na stanowisko 
przewodniczącego Rady Miasta, Michała Brauna, szefa 
klubu Koalicji Obywatelskiej. 
Co zrobi KO?

Marek Malarz

Przed Wojewódzkim Domem 
Kultury w Kielcach trwa III 
edycja piłkarskiego turnieju 
„Piątki na Rynku Sport CK”.
Na dzisiaj, sobotę i niedzielę 
organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji.
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K ielce są miastem dysonansów 
i  skrajności. Dla przykładu: jeden 
z najbogatszych Polaków jest z Kielc. 

Jednocześnie Świętokrzyskie znajduje się 
wśród czterech województw w kraju o  naj-
wyższej wartości granicy ubóstwa relatyw-
nego i ustawowego. Z  Kielc pochodzi wielu 
wybitnych artystów, ale… żaden z miastem 
się nie związał. 
Czy możemy powiedzieć, że Kielce są miastem 
rozwijającym się w  sposób zrównoważony? 
Czy Kielce są inteligentne?
W badaniu Bartlett School of Planning w Lon-
dynie, wskazuje się, że niektóre hiszpańskie 
i greckie miasta, szukając możliwości rozwo-
ju, obniżały standardy środowiskowe w celu 
przyciągnięcia inwestorów. Takie decyzje 
w zarządzaniu pogłębiały kryzys na poziomie 
lokalnym. 
Z podobną sytuacją mamy do czynienia 
w Kielcach. Brakuje szerokich i długofalowych 
konsultacji społecznych, dotyczących zarówno 
strategii rozwoju miasta, jak i  konkretnych 
inwestycji. Komponent społeczny jest margi-
nalizowany, co prowadzi do narastającej fru-
stracji i  poczucia bezradności. Pokutuje też 
przekonanie, że miasto jest dla ludzi, nie dla 
przyrody.
Jest to destrukcyjne podejście, godzące 
w  biologiczne podstawy funkcjonowania, 

Inteligentne Kielce?

ale także w  bezpieczeństwo publiczne. An-
gażuje się wielkie środki w rozbudowę infra-
struktury, zapominając o dwóch pozostałych 
komponentach równowagi – kielczanach 
i wartościach przyrodniczych. Dominują me-
galomańskie wizje rozwoju miasta, nienawią-
zujące do lokalnej specyfiki, folkloru i tradycji 
oraz dziedzictwa przyrodniczego. Lunaparki-
zacja Kielc i regionu osłabia jego atrakcyjność 
i  rozmywa tożsamość i  lokalność. To nie jest 
inteligentne podejście. Ani inwestorzy, ani 
turyści nie zechcą korzystać z miasta, które-
go nie lubią jego mieszkańcy. Inteligentne 
miasto to miasto uważne i posiadające daleką 
perspektywę, która uwzględnia potrzeby spo-
łeczności i przyrody. Infrastruktura jest tylko 
siecią scalającą tę całość. Bez mieszkańców 

Łukasz Misiuna
przyrodnik, pedagog, współpracownik Miesięcznika Dzikie Życie, prezes Stowarzyszenia MOST, członek 
grupy Fota4Climate,  specjalista zarządzania zasobami przyrody i środowiska.

i  środowiska nic nie oznacza. Rozwój infra-
struktury nie wpłynie na budowanie silnej, 
autonomicznej tożsamości miasta i jego mar-
ki. Miasto bez tożsamości jest miastem bez 
inteligencji i wrażliwości oraz bez przyszłości. 
Inteligencja miasta to komunikacja społecz-
na, dialog, dyskusja, otwartość w  otoczeniu 
sprzyjających warunków przyrodniczych.
11 czerwca br. odbyła się inauguracja Rady 
Smart City przy Prezydencie Kielc. W ramach 
tej rady będę zajmował się próbą wdrażania 
strategii rozwoju miasta z  uwzględnieniem 
potrzeb unikalnych walorów przyrodniczych 
Kielc. Rozpoczęły się też prace nad strategią 
rozwoju Kielc, która będzie poddana szerokim 
konsultacjom. •
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zdaniem senatora

Wraca zapowiadana od lat idea od-
budowy w  Warszawie Pałacu Sa-
skiego. Wielu już chciało to zrobić. 

Kreślili projekty, gromadzili środki, ale póki 
co wciąż musimy się zadowalać fragmentem 
arkad kolumnady z Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, który ocalał, bo jakiś Niemiec nie pod-
łożył tam właśnie ładunków wybuchowych. 
Tu już nawet nie chodzi o  wyjątkową urodę 
Pałacu i to, jak był wkomponowany w archi-
tekturę przedwojennej Warszawy, ale o to, że 
Niemcy – tak jak prawie całą naszą stolicę – 
wysadzili go w powietrze po upadku Powsta-
nia Warszawskiego. Z zemsty i  nienawiści: 
żeby kamień na kamieniu nie pozostał na tej 
ziemi, po naszym Paryżu Północy i po Polsce. 

Jeśli więc nie teraz, to kiedy mamy się podjąć 
odbudowy? Owszem nie będzie ona tania, ale 
przecież to część naszego pomysłu na Polskę, 
na nowy ład, na to, by wstać z kolan mental-
nie i gospodarczo. To nam potrzebne jak prze-
kop Mierzei Wiślanej, jak tunel w Świnoujściu, 
gazociąg z Danii, Via Carpatia, Centralny Port 
Komunikacyjny i wiele innych ważnych pro-
jektów. 
Chór malkontentów ogłosi zapewne wszem 
i wobec listę wielu innych niezbędnych w ich 
mniemaniu potrzeb, ale odbudowany Pałac Sa-
ski to nasz obowiązek wobec przodków tworzą-
cych Ojczyznę. I powinność wobec kolejnych 
pokoleń. Dzięki temu przedsięwzięciu osadzi-
my się jeszcze mocniej w naszej tożsamości.

Sprawa polska
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…

Chodzi rzecz jasna o ostatni mój felieton 
przed kanikułą. Ci, którzy onegdaj na-
uczali się języka rosyjskiego, słowo to 

kojarzą jako wakacje (choć z „udarieniem” na 
letnie) po prostu. I mają rację, bo jedno ze zna-
czeń łacińskiego pojęcia canicula, czyli piesek, 
to czas wolny od pracy i  nauki. Oczywiście, 
podstawowe znaczenie to po prostu upał, czyli 
letnia gorącość. Gwoli ścisłości dodam, że pisa-
na wielką literą Kanikuła (Canicula), czyli Sy-
riusz, to najjaśniejsza gwiazda w  konstelacji 
Wielkiego Psa. Przypomnę też, że okresie sta-
rożytnego Rzymu, cesarz w  momencie kiedy 
Słońce w czasie letnich upałów było w gwiaz-
dozbiorze Wielkiego Psa, organizował igrzy-
ska. Dla potrzeb tego felietonu zacytuję też 
niejakiego Sebastiana Petrycego z Pilzna (łac. 
Sebastianus Petricius Pilsnensis), polskiego 
lekarza, pisarza medycznego, filozofa i tłuma-
cza, urodzonego, rzecz jasna, w Pilźnie, w roku 
1554. Otóż w kanikułowej kwestii, Petrycy Se-
bastianus stwierdzał krótko i  treściwie: pod-
czas kanikuły można się spodziewać obłędu 
ludzi. Jak widzicie, od czasów starożytnych 
oraz Sebastianusa z Pilzna, wiele się nie zmie-
niło. Czas kanikuły dostał co prawda jeszcze 
jedno określenie typu warzywnego w postaci 
„sezonu ogórkowego”, ale poza tym nihil novi. 

zza miedzy

Ostatni przed kanikułą 

Dalej jakoś tak się dzieje, że wraz ze wzrostem 
temperatury zachodzi takie jakieś podejrzenie 
zmniejszania się logiki w ludzkim postępowa-
niu. Oczywiście możecie się zapytać, skąd ja 
to wiem? Ano z literatury niefachowej, przede 
wszystkim tej nazywanej kolorową, chwilowej 
(bo dłużej jak pół minuty nie wytrzymuję…) 
analizy telewizyjnych tzw. programów śnia-
daniowych oraz obserwacji własnych życia 
politycznego. Do tego ostatniego, znajomości 
terenu oraz nawyków i  zasad postępowania 
jego bohaterów, jako praktykujący polityk, 
dostęp również mam nieskrępowany. Tu wy-
jawię: powłoka cielesna, powlekająca moją 
osobę, została tak jakoś skonstruowana, że nie 

oczekuję na temperatury otoczenia, przekra-
czające dwadzieścia stopni Celsjusza powyżej 
zera. A nawet przedkłada nad te dwadzieścia 
jakieś minus pięć. Chyba dlatego w czasie, kie-
dy nawet śmiała teza Seby Petrycego z Pilzna 
może się uprawomocniać, zachowuję jasność 
umysłu. I mam taką nadzieję, że w  trakcie 
tegorocznej kanikuły, nawet jeśli tempera-
tury dopiszą, u moich znakomitych rodaków 
nie zauważę symptomów obłędu. Nawet jeśli 
cesarz, wespół ze swoimi przydupaśnikami, 
zorganizuje jakieś igrzyska i zakrzyknie: gra-
witacji nie ma! A ja sobie na to wszystko po-
patrzę chłodnym okiem i  we wrześniu Wam 
o tym opowiem… •

Nie ma co oglądać się na bezsprzecznie nale-
żące się nam reparacje wojenne (setki, jeśli nie 
tysiące miliardów dolarów), o  które – w  imię 
sprawiedliwości – nie przestaniemy się upomi-
nać. Nie ma też co liczyć, że Niemcy dołożą się 
do odbudowy. Trzeba to zacząć i skończyć bez 
odwlekania i ględzenia. Nie ma też co patrzeć 
na opozycję, zapamiętale piszącą swój coraz 
bardziej pogmatwany życiorys. Z pewnością 
będzie się dalej ośmieszać i kontestować nasz 
pomysł z Pałacem Saskim, bo jego odbudowa 
stanie się naszym kolejnym sukcesem, gdyż 
konsekwentnie i dobrze rządzimy Polską. Nasi 
przeciwnicy polityczni pokazali przecież swą 
śmieszność w Sejmie, a jeszcze bardziej w Se-
nacie, przy okazji debaty i  głosowania nad 
zgodą na ratyfikację decyzji o  zwiększeniu 
zasobów własnych w  budżecie UE. Tak klu-
czyli, tak kręcili, tak konfabulowali, tak „pre-
ambuowali”, tak oczerniali PiS, żeby tylko nie 
przyłożyć ręki do naszego, a właściwie Polski, 
sukcesu, aż przedobrzyli na całej linii. 
Jesteśmy potomkami twórców ongiś najpo-
tężniejszego państwa w Europie, więc na nas 
spoczywa - oprócz troski o rozwój gospodar-
czy, społeczny i nasz wspólny dobrobyt - obo-
wiązek odbudowy takich miejsc jak Pałac 
Saski. Bo to po prostu Polska racja stanu i coś, 
co powinno nas zjednoczyć.•
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W ostatnich dniach byliśmy świad-
kami politycznego coming outu. 
Bogdan Wenta, jego wiceprezy-

denci z  Platformy Obywatelskiej oraz Nowej 
Lewicy i ich radni, a także doradcy, sprawują-
cy równolegle mandaty radnych sejmiku oraz 
najbliższe otoczenie, wreszcie powiedzieli to 
otwarcie – chcemy koalicji z Prawem i Spra-
wiedliwością. I nie byłoby w tym nic zdrożne-
go, gdyby nie kilka kwestii.
To nie jest porozumienie „za” - za pozytyw-
nymi dla Kielc projektami, za lobbowaniem 
w  sprawach ważnych inwestycji, za przej-
rzystością administracji, za oszczędnościami 
i  rozwojem. To porozumienie przeciw. Ale 
znów – nie przeciw niekorzystnym dla Kielc 
decyzjom, nie przeciw podwyżkom opłat 
za śmieci, nie przeciw dyskryminacji Kielc 

w rządowych programach dotacji na inwesty-
cje, nie przeciw wojewódzkiej strategii rozwo-
ju, która odbiera Kielcom szanse na rozwój.
To porozumienie przeciw jednej osobie – mo-
jej skromnej osobie. Przyznam szczerze: czuję 
się dowartościowany. Potrzeba było całej Le-
gii Cudzoziemskiej, by odwołać przewodni-
czącego.
Od początku swojej aktywności w  życiu pu-
blicznym hołduję tym samym zasadom: bez-
partyjność, niezależność od układów, dialog, 
szukanie tego, co łączy, uczciwość, dotrzymy-
wanie umów. W tej materii nie zmieniło się 
nic. I nie zmieni. Tak umówiłem się z  kiel-
czanami. Konsekwentnie idę tą drogą. Z ob-
ranego kursu nie zboczę ani na milimetr. Bo 
wartości są dla mnie ważniejsze od stanowisk 
czy pieniędzy.

W sojuszu Bogdana Wenty z PiS nie ma war-
tości, nie ma interesu Kielc i kielczan. Jest czy-
sta polityka w najbardziej negatywnym zna-
czeniu tego słowa. Główny cel: zapewnienie 
komfortu rządzenia panu Wencie w  mieście 
i panu marszałkowi Bętkowskiemu, utrzyma-
nie i  zdobywanie nowych wpływów, stano-
wisk, pieniędzy, poszerzanie władzy. Ludzie 
prezydenta Wenty zrobili deal – spokój w Ra-
dzie Miasta za spokój w  sejmiku. Przyszłość 
Kielc i  regionu schodzi na dalszy plan, o  ile 
w ogóle nie znika z agendy nowej koalicji.
Ciekaw jestem, czy ten egzotyczny sojusz 
będzie tak samo jednomyślny w  kwestiach 
podwyżek opłat za odbiór śmieci, cen biletów 
komunikacji miejskiej czy podatku od nieru-
chomości. Nie życzę tego kielczanom.
Ciekaw jestem, jak kieleccy działacze PO 
spojrzą w oczy wszystkim tym, którzy przez 
ostatnie lata  wspólnie z  nimi  protestowali 
przeciw działaniom Prawa i Sprawiedliwości 
w  odniesieniu do Trybunału  Konstytucyjne-
go, sądów, prokuratury, praw kobiet. Bo teraz 
idą ręka w rękę z PiS.
Fascynujące jest to, iż Bogdan Wenta poszedł 
na współpracę ze środowiskiem, które mówi-
ło, iż ćwiczył pałowanie na głowach Polaków 
i wytykało mu posiadanie obywatelstwa nie-
mieckiego...
Interes Kielc leży niestety odłogiem. •

Polityczny deal
z pierwszej ręki

Kamil SuchańSKi 
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.  
Były już 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
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Prosto z ratusza

Wybory w Rzeszowie to jeden z cie-
kawszym przypadków w  polskiej 
polityce od kilku lat. Zaczęło się 

w lutym, kiedy Tadeusz Ferenc po 18. latach 
rządów, podał się do dymisji. Decyzja spadła 
na wszystkich, jak grom z jasnego nieba. Sam 
fakt rezygnacji można jednak jakoś racjonal-
nie wytłumaczyć. Trochę zaawansowanym 
wiekiem, zmęczeniem i jak wiele osób mówi-
ło, nie najlepszym stanem zdrowia. Ale sam 
kontekst tej rezygnacji jest już zdecydowa-
nie bardziej zagadkowy. Otóż wywodzący się 
z lewicy, od lat niezależny, utożsamiany z de-
mokratyczną opozycją, Ferenc, na swojego 
następcę namaścił przedstawiciela Solidarnej 
Polski. Do dziś aż huczy od plotek, że nie bez 

znaczenia był fakt, że to właśnie ta forma-
cja od kilku lat ręcznie steruje prokuraturą 
i  na zlecenie ministra może rozpocząć dłu-
gie i  bolesne postępowanie wobec każdego, 
niekoniecznie mając ku temu merytoryczne 
podstawy. 
I tak zaczęła się kampania, w którą namasz-
czony kandydat wszedł z  marszu, mając 
pewnie sporo czasu, żeby ją zaplanować 
i przemyśleć. Potem zdarzyło się jednak kil-
ka niespodzianek, które zdecydowały o prze-
biegu tej kampanii i ostatecznym wyniku. Po 
pierwsze, po raz kolejny okazało się, że Zjed-
noczona Prawica to projekt już tylko z nazwy, 
połączony jedynie wspólnotą interesów. PiS 
wystawiło bowiem swojego kandydata, nie 

zwracając większej uwagi na samotną szarżę 
partii Ziobry. Po drugie, pojawił się Konrad 
Fijołek, lokalny kandydat i  wieloletni samo-
rządowiec, którego poparły wszystkie partie 
demokratycznej opozycji i ruchy miejskie. Po 
trzecie, w kampanię Fijołka zaangażowali się 
popularni samorządowcy z całej Polski.
Dziś już wiemy, jaki jest efekt. Konrad Fijołek 
wygrał bezapelacyjnie wybory w I turze i zo-
stanie nowym prezydentem Rzeszowa. Ale te 
wybory pokazały nam coś znacznie więcej. 
Przystawki partii Kaczyńskiego nadal niewie-
le znaczą samodzielnie. Kandydat Solidarnej 
Polski, mimo że na starcie miał znaczne fory, 
zdobył najgorszy wynik w tych wyborach. To 
dowód, że o  samodzielnym starcie w  wybo-
rach parlamentarnych, ziobryści i gowinowcy 
raczej powinni zapomnieć. Wygrana Fijołka 
pokazuje wartość zjednoczonej opozycji. Gdy 
politycy z Warszawy, zamiast się spierać, po-
trafią współpracować, to zwycięstwo mają 
na wyciągnięcie ręki. Ale „bitwa o  Rzeszów” 
pokazała też coś najważniejszego, że wybory 
samorządowe są w  stanie wygrywać lokalni 
liderzy i ludzie autentyczni, oraz że samorząd 
stanowi dziś realną siłę, a samorządowcy cie-
szą się znacznie większym zaufaniem spo-
łecznym, niż centralni politycy. •

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.

Wnioski z Rzeszowa

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.

R adni Kielc zadecydowali o  odwoła-
niu ze stanowiska przewodniczącego 
Rady Miasta, Kamila Suchańskiego. 

Wśród wielu powodów, uzasadniających taką 
decyzję, najważniejszy to wykorzystywanie 
funkcji do celów politycznych, traktowanie 
uczestników sesji w sposób uchybiający etyce 
prowadzenia obrad i eskalowanie konfliktów. 
Taka ocena znalazła swoje odzwierciedlenie 
w  wyniku głosowania, bo na 25 radnych, aż 
21 oddało głos za odwołaniem, a  tylko sam 
Kamil Suchański wraz z żoną, radną, Katarzy-
ną Suchańską i dwójką pozostałych radnych 
z własnego klubu, byli przeciw.
Pierwsze, co przychodzi na myśl po takim wy-
niku głosowania, to pytanie, jak można w tak 
krótkim czasie zaprzepaścić duży potencjał 
polityczny. Drugie, to jak bardzo były prze-
wodniczący utracił wiarygodność, że niemal 
praktycznie cała Rada Miasta, bez względu na 
barwy polityczne, podziękowała mu za dalsze 
jej prowadzenie i reprezentowanie.
Radni na nowego przewodniczącego wy-
brali Jarosława Karysia, dotychczasowego 
wiceprzewodniczącego i  radnego PiS-u. Tak 
zadecydowała większość. Nie jest to wybór, 
z którego się cieszę, ani nie był to kandydat, 
na którego oddała głos nasza lewicowa rad-
na. PiS nawet w  samorządzie reprezentuje 

światopogląd, program i idee, którym bardzo 
daleko do moich. Wcale nam nie będzie ła-
twiej rządzić miastem niż dotychczas. Nadal 
nie dysponujemy stałym poparciem większo-
ści. Natomiast sama zmiana, a także różnica 
w  cechach osobowych odwołanego i  nowo 
wybranego przewodniczącego, daje nadzieję 
na sprawniejsze prowadzenie obrad, w  któ-
rych przewodniczący, zgodnie z ideą tej funk-
cji, jest moderatorem dyskusji, pilnującym jej 
statutowego przebiegu.  
Wbrew retoryce, przyjętej przez odwołanego, 
byłego przewodniczącego, nie miało miejsca 
zawarcie żadnej koalicji – zarówno z  prezy-
dentem, ani klubami radnych. To kłamstwo 
wyssane z  palca. Takie twierdzenie wynika 
z próby odwrócenia uwagi od sromotnej po-

rażki, która była efektem destrukcyjnej poli-
tyki konfliktu. Negatywne konsekwencje tej 
sytuacji odbijały się na całym samorządzie. 
Wynik głosowania w  sprawie odwołania 
przewodniczącego Suchańskiego, to nie efekt 
domniemanej koalicji niemal wszystkich sił 
w radzie, ale skutek niezadowolenia radnych 
ze stylu, metod i jakości prowadzenia obrad.
Kiedy piszę ten felieton, właśnie spływają 
pierwsze informacje, dotyczące wyborów na 
prezydenta Rzeszowa. Okazuje się, że wybory 
wygrał Konrad Fijołek, zdobywając ok. 56% 
głosów. To kandydat sił demokratycznych. 
Bardzo się cieszę z  tej wygranej, bo znam 
Konrada osobiście, a to samorządowiec z krwi 
i  kości. Zresztą wybór, którego dokonali rze-
szowianie, to dobry omen dla całej Polski. •

Nadzieja na lepsze
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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
Za nami intensywny tydzień globalnej 
dyplomacji: szczyt NATO, szczyt G7, roz-

mowy Joe Bidena z Władimirem Putinem. Co 
z  nich wyniknie? Prognozując nie w  oparciu 
o oficjalne komunikaty, ale na podstawie ana-
lizy tego, co działo się i dzieje w realnej poli-
tyce – najprawdopodobniej czeka nas nowa, 
zimna wojna Zachodu ze Wschodem.
Punktem ciężkości Wschodu nie jest tym razem 
Moskwa, lecz Pekin. Rosja spadła do roli zaso-
bu, o który supermocarstwa będą rywalizować. 
Zachód to nadal przede wszystkim Waszyng-
ton, ale rośnie rola Londynu, Berlina, Brukseli, 
Seulu, Tokio czy Canberry. W tej nowej wojnie 
w użyciu będzie głównie broń masowej mani-
pulacji, rodząca równie śmiercionośne skutki, 

jak kiedyś broń masowego rażenia. Plus narzę-
dzia walki cybernetycznej, geofizycznej i inne, 
znane wcześniej z literatury science-fiction.
Podobnie jak poprzednia, ta zimna wojna też 
będzie starciem o pryncypia, w tym o prawa 
i  wolność jednostki oraz o  demokratyczną 
kontrolę nad polityką. Bo do zachodnich de-
mokracji można (ba – nawet trzeba!) mieć pod 
tymi względami sporo zastrzeżeń, ale jakoś 
nadal mało kto ucieka z  nich do chińskiego 
„raju” (a także do rosyjskiego, białoruskiego 
czy północnokoreańskiego). 

Polska
O, pardon, jest taki kraj – którego lide-
rzy postanowili zrobić nagle na złość 

wujowi Samowi, właśnie gdy ten idzie na woj-
nę. Czemu? Bo do ich czerepów rubasznych 
akurat teraz dotarło, że wieloletni kochanek, 
nie dość, że z  lekka tęczowy, to jeszcze ma 
dziewczyny w różnych portach Europy i w do-
datku z  niektórymi nawet jakieś potomstwo. 
Wzburzeni odkryciem posiadacze czerepów, 
rzucili się więc umawiać z  pannami o  egzo-
tycznej urodzie, poznanymi przez tiktoka. 
W nadziei, że Sam się zreflektuje i padnie im 
do stóp, zapewne. Od razu wyznali na tych 
randkach miłość, a na jednej nawet szarpnęli 
się na zakup drogiej bombonierki. W zamian 
zostali poklepani po… no dobra, niech będzie, 
że po plecach. Bo pechowo trafili na samców 
i to alfa.
W Stanach pewnie wzbudzili rozbawienie, 
ale nad Wisłą niepokój. Bo niby, z  fachowe-
go punktu widzenia, jasne jest, że nie da się 
nagle zrobić takiego zwrotu i z dnia na dzień 
zerwać budowanej latami kooperacji ekono-
micznej czy obronnej. Ale to, że się nie da – nie 
oznacza wcale, że jakiś amator pod wpływem 
emocji nie spróbuje.
Jedyna nadzieja, że po tych pierwszych rand-
kach, na których seks był grubo poniżej ocze-
kiwań, absztyfikant coś zrozumiał. Nawet, 
jeśli się do tego nie przyznaje na paskach 
w TVP. • 

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

wybory prezydenckie w Rzeszowie mo-
gły stać się świętem polskiej samo-
rządności. Jednak zamiast wyborów 

prezydenta lokalnej społeczności, w  Rzeszowie 
odbyło się coś w rodzaju „bitwy o Polskę” w wy-
konaniu głównych, parlamentarnych ugrupo-
wań partyjnych. W takim też kontekście, po-
przez pryzmat okoliczności towarzyszących tym 
wyborom, łatwo wychwycić co najmniej siedem 
grzechów (słabości) polskiej samorządności.
Po pierwsze - czynnik ludzki. Tu pełen ukłon. 
Wszyscy kandydaci solidnie wykształceni, 
a  połowa z  nich to wspaniale przygotowani 
prawnicy. A jednak nie to stało się czynnikiem 
decydującym. Zadecydowało bowiem poparcie 
partyjne. Zadecydowali bowiem nie wyborcy 
lokalni (elektorat samorządowy), a  elektorat 
instrumentalnie wspierających kandydata wy-
borców partyjnych (elektorat partyjny).
Po drugie. Rodzi się w tej sytuacji pytanie o to, 
czyim reprezentantem jest nowowybrany pre-
zydent – społeczności lokalnej czy elektoratów 
partyjnych.
Po trzecie zatem… strażnikiem czyich intere-
sów będzie nowowybrany prezydent. Interesów 
społeczności lokalnej czy interesów popierają-
cych go partii politycznych, nie zawsze przecież 
zgodnych z interesami lokalnymi.

Po czwarte, czy w takiej sytuacji nowy prezydent 
nie będzie wnosił do życia społeczności lokalnej 
konfliktów politycznych, charakteryzujących 
ogólnopolską scenę partyjną?
Po piąte, czy nowowybrany prezydent miasta 
nie będzie obciążony poparciem, na przykład 
ugrupowań politycznych opozycji, skonflikto-
wanych z władzami państwa i czy nie wpłynie 
to negatywnie na ekonomiczne interesy spo-
łeczności lokalnej w danym momencie, a nawet 
na perspektywy rozwoju regionalnego? Czy tego 
rodzaju wybory samorządowe przyczyniają się 
do kształtowania profesjonalnego i raczej apar-
tyjnego i propaństwowego korpusu samorządo-
wego, stanowiącego także propaństwowy fun-
dament polskiej demokracji?

I po siódme. Czy takie przeprowadzanie samo-
rządowych kampanii wyborczych jednoczy 
środowisko lokalne wobec spraw dla tego środo-
wiska najważniejszych, czy też wprowadza do 
niego nowe podziały, utrudniające kreowanie 
samorządowej niezależności?
Partie polityczne stanowią fundament liberal-
nych demokracji. Są w  niej zatem niezbędne. 
Samorządność lokalna i  regionalna stanowić 
natomiast powinna czynnik oddolnie stabilizu-
jący państwo. Niezależnie od tego, która partia 
w danym momencie sprawuje władzę. Doświad-
czenia z  Rzeszowa wykazują, że niezależna 
i  profesjonalna samorządność jest coraz trud-
niejsza do pogodzenia z apetytami wszechobec-
nych i skłóconych ze sobą partii politycznych. •

Siedem grzechów

Krajobraz po randce
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TeksT: Ryszard Biskup

Kamieniołomy uruchamiane w szybkim 
tempie zdecydowały o  przemysłowym 
obliczu całego regionu. Najpierw poja-

wiły się marmury, które w kieleckim wydaniu 
rozsądniej i  zgodnie z  geologiczną prawdą, 
nazwać należy raczej zlepieńcami. Kamienio-
łomy pod Chęcinami, ten w Szewcach i ten na 
Czerwonej Górze, bardziej znany jako „Zyg-
muntówka”, wyrobiska pod Morawicą i w koń-
cu potężne, jak na tamte czasy, dziury w ziemi 
w  samym mieście: Psie Górki, Świnia Góra, 
Ślichowice, wreszcie Wietrznia i Kadzielnia, to 
był już zalążek prawdziwego, pomnażającego 
zyski inwestorów, przemysłu. Najważniejsze 
i najbardziej dynamicznie rozwijające się za-
kłady, wpisane mocno w historię gospodarczą 
były zwłaszcza te dwa ostatnie. 
Na Kadzielni, wyniosłym wzgórzu zaraz 
za rogatkami Kielc, eksploatację surowców 
mineralnych rozpoczęto już w  XVII wieku, 

w czasach, gdy na biskupim stolcu w Krako-
wie zasiadał zasłużony, także dla Kielc, Kaje-
tan Sołtyk. Miasto było prywatne, bo biskupie, 
toteż i kamieniołom należał, jakże mogło być 
inaczej, do kościoła. 
Około 1770 roku w zbocze wbito pierwszą łopa-
tę, a o biały kamień otarło się ostrze stalowe-
go oskarda. Kamień łamano ręcznie, w bryły 
wrzucane do wypału w  czeluść kręgowego 
pieca. Miękka, łupliwa skała, odspajała się od 
podłoża bez oporu, toteż skalnicy z pozioma-
mi wydobywczymi schodzili niżej, niżej i niżej. 
Chociaż surowiec był znakomity, a po wypale 
skała zamieniała się w wapno pierwszorzęd-
nej jakości, problemy stwarzały podtopienia. 
Wody podskórne, liczne źródła, położone na 
wysokości kilkudziesięciu metrów, wiele razy 
podtapiały kopalnie, utrudniały i przerywały 
na długie tygodnie eksploatację. Problemy, 
z  jakimi ówcześni skalnicy nie do końca po-

trafili się uporać, sprawiły że po pięćdziesię-
ciu latach Kadzielnię przejął skarb państwa. 
Po kolejnych dekadach, państwowa admi-
nistracja bez żalu odsprzedała cały majątek 
niejakiemu Rembiewskiemu. Przedsiębiorca 
pieniądze w rublach srebrem wyłożył, ale na 
rozwój firmy już środków nie miał. W kamie-
niołomie zatrudnił przecież tylko dwóch ludzi. 
Jednak interes dobry zrobił głównie za spra-
wą, najwyższej jakości, wypalanego z urobku 
wapna. Jeżeli w pierwszych latach tych dwóch 
robotników dało produkcję, oszacowaną na co 
najwyżej 1000 rubli srebrem, to po zaledwie 
pięciu kolejnych, Kadzielnia notowała akty-
wa rzędu 21 tysięcy rubli! Taki zysk pozwolił 
właścicielowi kamieniołomu i wapiennika na 
wybudowanie specjalnej bocznicy kolejowej. 
Z zakładu do szlaku iwanogrodzko – dąbrow-
skiego, czyli mówiąc po ludzku i  w  realiach 
zrozumianych dzisiaj, do torów kolejowych 

Jak świat światem, ziemia pod Kielcami słabo rodziła. Z rachitycznych zagonów 
obsadzonych pszenicą, owsem, ziemniakami, czy choćby kapustą, trudno było wyżyć, 
utrzymać rodzinę. Budżety łatały krowy, trzoda. Ziemia rodziła za to szczodrze kamień, co 
odkryli pod koniec dziewiętnastego stulecia przedsiębiorcy, którzy zabłądzili w te strony. 

spacerkiem po mieście

Kadzielnia
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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

z  Kielc do Radomia. Koniunktura niestety 
załamała się, co zmusiło Rembiewskiego do 
odsprzedaży całego majdanu innej, bardziej 
zasobnej w  pieniądze, spółce. Kolejny, jakby-
śmy to dzisiaj powiedzieli biznesmen, Juda 
Ehrlich, pojawił się na horyzoncie w ostatnich 
latach dziewiętnastego stulecia. Akurat się 
ożenił i  teść szczęśliwemu zięciowi wypłacił 
posag. Wszystkie ruble, jakie wpadły mu do 
rąk, Juda Ehrlich natychmiast zainwestował. 
Za 56 tysięcy rubli stał się pełnoprawnym 
i  jedynym właścicielem Kadzielni. Warto 
w  tym miejscu dokonać porównania: pierw-
szy przedsiębiorca za nikomu niepotrzebne 
kamieniołomy zapłacił około 800 rubli, drugi 
odkupił zakład za 20 tysięcy, trzeci – Juda Ehr-
lich – wyłożyć już musiał prawie trzy razy tyle. 
Niezłe tempo i  godny podziwu ekonomiczny 
progres.  
Nowy właściciel doskonale wiedział nie tyl-
ko co, ale po co kupił. Natychmiast zreor-
ganizował zakład, zwiększył zatrudnienie, 
zmodernizował i  unowocześnił całe zaplecze 
produkcyjne. Wybudował najnowocześniej-
sze w tej części carskiego imperium, najpierw 
dwa, a  z  czasem jeszcze jeden piec Hoening-
mana do wypału wapna. Rezultaty tych 
przedsięwzięć nadeszły w  godnym podzi-
wu tempie. Produkcja wapna zwiększała się 
z dnia na dzień, prawie osiemdziesięciu robot-
ników łamało wapień i po ułożonym na dnie 
wyrobiska torowisku, wywoziło kolebami do 
wypału. Na krótko przed wybuchem I wojny 
światowej, kieleckie przedsiębiorstwo produ-
kowało i  sprzedawało ponad ćwierć miliona 
pudów wapna! Wapno z  Kielc sprzedawano 
wtedy i wywożono, nie tylko w najdalsze za-
kątki carskiego Imperium, ale także za ocean, 
do Japonii, Austro-Wegier, Francji, Prus. 
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TeksT: Krzysztof Sowiński

Skończył się wiosenny sezon grypo-
wy. Kontynuowanie narracji „naszego 
rządu” o  straszliwej pandemii, która 

trzyma Polskę nadal w  zabójczym uścisku, 
przekraczało już ostatnio hiper przecież po-
jemne, granice groteski. Konieczna zatem 
była - przed jesienną kontynuacją sanitarne-
go zamordyzmu - letnia przerwa. Dzięki niej 
mogliśmy w  ostatnich dniach doświadczyć 
w Kielcach, co prawda nadal w oparach „ma-
seczkowego” i  „złagodzonych obostrzeń” ab-
surdów - dwóch premier.
Pierwszą zaprezentował teatr Tetatet. Rzecz 
ta zatytułowana „Seks dla opornych” była już 
gotowa w  marcu. Ale wtedy ze względu na 
niedorzeczne „pandemiczne obostrzenia” do 
jej udostępnienia publiczności nie doszło.
Mamy do czynienia z  tekstem pióra Michele 
Riml, współczesnej pisarki z Kanady, która go 
nazywa komedią małżeńską. Ale w  istocie – 
wyprzedzę bieg wydarzeń, to bardzo smutna 
komedia, ocierającą się o tragedię. 
Sztukę w Kielcach wyreżyserował Marek Kę-
piński, aktualnie związany z rzeszowskim Te-
atrem im. Wandy Siemaszkowej oraz Teatrem 
BO TAK.
Bohaterami tej propozycji jest małżeństwo 
z  trzydziestoletnim stażem – Karol i  Bar-
bara. Są mieszkańcami Ameryki Północnej, 
ale… w  istocie nie ma to większego znacze-
nia. Bowiem małżeńskie problemy, takie jak 

przedstawione w tej sztuce, mogą być udzia-
łem także i mieszkańców naszego kraju. Para 
znajduje się w fazie kryzysu. Popadła w życio-
wą rutynę. Wypaliły się gdzieś ich namiętno-
ści. Zagubili gdzieś też swoje dawne marzenia. 
Słowem, spotykamy ich, jakby powiedział 
filozof Karl Jaspers, w  sytuacji granicznej. 
Doświadczają nieuchronnego przemijania, 
ich dzieci już dorosły, a  za rogiem czeka już 
tylko nie do końca zwerbalizowana… śmierć. 
Czując lęk przed przemijaniem, Karol ucie-
ka w  pracoholizm i  codzienne małe rytuały 
– jak np. oglądanie określonych programów 
telewizyjnych, zawsze o  tej samej porze, sie-
dząc w ulubionym od lat fotelu, z ulubionym 
drinkiem w  ręku. To one gwarantują mu 
utrzymanie iluzji ciągłości własnej tożsamo-
ści i realizowania sensu swojego życia. A Bar-
bara, czując się nieusatysfakcjonowaną swoją 
codziennością, ucieka we wspomnienia mi-
nionych lat. W końcu podejmuje próbę reakty-
wacji dawnych, młodzieńczych emocji. W tym 
celu namawia męża do spędzenia weekendu 
w  ekskluzywnym hotelu, co ten uważa za 
niepotrzebną rozrzutność, marnotrawienie 
pieniędzy, na które on – niedoceniany przez 
swoich szefów – tak ciężko pracuje.
Czy da się ożywić dawne namiętności, w tym 
uniesienia seksualne? Przekroczyć m.in. biolo-
giczne ograniczenia? Co się staje z bliskimi nam 
ludźmi, także parami małżeńskimi, z  których 

jedna ze stron, zmusza drugą do „szczerości”, 
ujawniania swoich domniemanych ukrytych 
„pragnień”? I czy w  ogóle jest taka potrzeba? 
Oto pytania, które niesie ze sobą spektakl.
A na poziomie „meta” zasadnicze pytanie jest 
takie – co zrobił z kilkoma pokoleniami przy-
zwoitych ludzi, implementowany im przez 
lata, sączony z każdej tuby propagandowej – 
medialnej, edukacyjnej i rozrywkowej – post-
freudyzm? I czy da się przed tym uchronić?
Przypomnijmy. Te „pragnienia”, nieustanne, 
powiedziałbym nawet, obsesyjne kręcenie się 
wokół nich, to główny temat obok tzw. „wy-
kluczenia”, podejmowany przez tzw. teatry 
krytyczne, w  istocie neomarksistowskie (le-
piej byłoby powiedzieć neoliberalno-posfreu-
dowskie), stręczące swoje, niebezpieczne dla 
wszystkich, utopie.
Tetatet na szczęście do tego nurtu nie nale-
ży, tylko bez zadęcia ideologicznego, m.in. 
w  „Seksie dla opornych”, opowiada szczerze 
o naszej rzeczywistości. 
To małżeństwo kreują Teresa Bielińska i  no-
men omen – jej mąż, przyprószony już si-
wizną, (Boże jak ten czas biegnie!) Mirosław 
Bieliński (na zdjęciu). Grają brawurowo, do-
głębnie, przenikliwie rozumiejąc problem, 
przekraczając i  im także znane, komediowe 
matryce, używane do realizacji na scenie ta-
kich tekstów, bo zapewne i oni takich proble-
mów, jak bohaterowie sztuki, doświadczali.
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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.

Na zmianę z  Bielińskimi, postaci Barbary 
i Karola – kreują Jacek Mąka i Ewa Pająk. Za-
pewne też się wybiorę, żeby zobaczyć i  ich 
interpretację. Wspomnę jeszcze, że autorką 
scenografii jest kielecka plastyczka, Joanna 
Biskup-Brykczyńska. M.in. znamy ją jako 
scenografa sławnego już filmu fabularnego 
– „Wyklętego” w  reżyserii Konrada Łęckiego 
(2017). Teraz miała szansę podjąć się kame-
ralnej realizacji.
Druga premiera to propozycja Kieleckiego 
Teatru Tańca, który tym razem pokazał kawał 
dobrej klasyki. Wystawili spektakl pt. „Peer 
Gynt”, w  choreografii występującej w  Kiel-
cach gościnnie, Zuzanny Dinter-Markowskiej. 
Libretto tego widowiska oparte jest na dra-
macie autorstwa Henryka Ibsena. Przypo-
mnijmy. Ten norweski pisarz z przełomu XIX 
i XX wielu, tworzył zjadliwe i bolesne portre-
ty psychologiczne. Tak przenikliwe, że i  dziś 
kłamliwa, pełna sprzeczności, skora do ule-
ganiu iluzji „pragnienia”, postać Peera Gynta, 
budzi emocje. Jego perypetie, na scenie cho-
reografka opowiedziała nam językiem tańca.
Do popularności tekstu Ibsena przyczyniła się 
także muzyka norweskiego przedstawiciela 

romantyzmu, Edwarda Griega. Na zamówie-
nie pisarza ten skomponował ją do właśnie 
tego dramatu. (Wspomnijmy także, w związ-
ku z popularnością teraz różnych produkcji fil-
mowych o „dawnych” Skandynawach, utwory 
Griega są związane z  nordyckim folklorem). 
Sięgnęła po te suity „narodowego” kompo-
zytora Norwegii także i  Dinter-Markowska. 
Spektaklowi towarzyszą efektowne projekcje 
multimedialne Karoliny Jacewicz. Oświetle-
niem sceny zajął się Grzegorz Pańtak. Jest 
momentami ascetyczne, a za chwilę zmienia 
się w  szaleństwo znanych nam z  klimatów 
baśniowych, form i  barw! (Zawdzięczamy to 
odpowiedzialnej za scenografię i  kostiumy, 
Magdalenie Musze). Słowem wielkie żarcie dla 
oczu i uszu! 
Ja oglądałem spektakl premierowy, adreso-
wany do tzw. zwykłych ludzi (dzień wcześniej 
odbyła się tzw. prasowa). Wiem, że to niespra-
wiedliwe, przepraszam, ale nie jestem w sta-
nie napisać o występujących tancerzach, a nie 
chciałbym wyróżniać tylko solistów. Powiem 
jedno – zachwycili mnie wszyscy! Nie będę 
rozwodził się nad interpretacją tego widowi-
ska. Najczęściej dla mnie i  tak „temat” tego 

typu spektakli jest tylko pretekstem do ob-
serwowania wyczynów wykonawców, mani-
festacji ruchu, ujętego w zaplanowane formy. 
Bo czyż nie podziwiamy ludzi, którzy dzięki 
swojej ciężkiej, codziennej pracy, zaprzeczają 
prawom grawitacji i fruwają bez skrzydeł nad 
sceną? (Na dodatek wykonują zadania aktor-
skie, „grają” posługując się gestem i mimiką). 
Albo bez widocznego wysiłku, perfekcyjnie 
pełzają po niej (scenie) w tempie przekracza-
jącym możliwości i  wyobrażenia zwykłych 
śmiertelników?
Sam - i  coraz trudniej mi z  wiekiem - przez 
lata pokonywałem, jako miłośnik amatorskiej 
rekreacji ruchowej, opór swojego ciała – więc 
potrafię docenić sprawność, piękno i  talent. 
A i  także wiem, z  jakimi to wiąże się wyrze-
czeniami i codzienną dyscypliną. Potrafię za-
tem to docenić.
Ale… zarazem, w  tym kontekście, myślę 
z niesmakiem, że wkrótce będę musiał iść do 
„zwykłego” teatru dramatycznego, zobaczę 
tam aktorów, którym reżyser (zamiast przy-
czyniać się do rozwoju artysty), nakaże na 
scenie „bycie sobą”.
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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

polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po ku-
linarnych Kielcach. Tym razem jego gośćmi są 
Monika i  Waldemar Boguccy, właściciele food 
trucków.

Przygodę z gastronomią zaczęliście w…?
W 2016 roku. Kilkanaście miesięcy wcześniej 
byliśmy na zlocie food trucków jako klienci 
i bardzo spodobał nam się food truck z lodami 
tajskimi. Postanowiliśmy otworzyć takiego food 
trucka. Tak powstał Słodki Smak Azji. 

Pamiętam, że w Kielcach przez krótki czas 
prowadziliście punkt stacjonarny z takimi lodami?
Tak, przy ulicy Bodzentyńskiej. Mieliśmy tam 
również gofry bąbelkowe, które do dziś sprze-
dajemy z food trucka.

Teraz macie już dwa food trucki…
Ten drugi - Casa de Arepa - to food truck z wene-
zuelskim street foodem. 

Skąd pomysł na taką właśnie kuchnię? Z tego co 
pamiętam, to najpierw zaczęliście z nim w Krakowie 
na lunchówkach, nie w Kielcach?
Dobrze pamiętasz. W Krakowie mamy znajo-
mych Wenezuelczyków, którzy nas w tę kuchnię 
„wkręcili”. U nich jedliśmy arepy i empanadas, 
które bardzo nam posmakowały. I tak powstał 
pomysł, by tę kuchnię pokazać na naszych uli-
cach. Początkowo, przed pandemią, staliśmy 
właśnie w Krakowie, gdzie szybko znaleźliśmy 
klientów. W Krakowie mieliśmy też kucharza 
Wenezuelczyka, który przez lata pracował w Ca-
racas w areperze jako główny chef.

W areperze?
Arepery to miejsca serwujące arepy. W Wenezu-
eli są tak popularne, jak u nas pizzerie czy bud-
ki z zapiekankami. 

W końcu jednak opuściliście Kraków… 
Pandemia spowodowała zamknięcie większości 

biur, w konsekwencji drastyczny spadek obro-
tów, więc zdecydowaliśmy się wrócić na własne 
podwórko. Dokładnie do Leszczyn.

Arepy i empanadas robicie z mąki kukurydzianej, 
ale jak podpatrzyłem, ta mąka wcale nie jest 
pomarańczowa, tylko biała. Dlaczego?
Bo kukurydza jest najpierw wyprażana. To tro-
chę tak, jakby z popcornu zrobić mąkę. Stąd też 
nieco inny smak niż w tradycyjnej mące, gdzie 
po prostu mieli się ziarno.

Na koniec zapytam Was, jak widzicie sytuację street 
foodu po tych wszystkich lockdownach? Ma szansę 
się odbić?
Nas, mimo wszystko, nieco ominęły restrykcje, 
jakie dotknęły restauracje, bo my i tak sprzeda-
waliśmy zawsze na wynos. Poza tym, jesteśmy 
jednak bliżej klienta, niż restauracje. Do restau-
racji trzeba specjalnie się wybrać, a my możemy 
do klienta podjechać, więc ma nas nieomal na 
wyciągnięcie ręki. Na zlot food trucków klient 
przyjdzie i  ma wybór spośród kilkunastu róż-
nych kuchni, więc to kolejna nasza przewaga.

Monika i WaldeMar Boguccy 
Od 2016 roku prowadzą food trucki. Podczas sezonu jeżdżą 
nimi na zloty, a po zakończeniu sezonu można ich spotkać 
w podkieleckich Leszczynach, gdzie można zjeść na miejscu 
lub zamówić na wynos.

Arepa
Składniki:
- 1 kg mąki kukurydzianej (koniecznie 
białej)
- 4 łyżeczki soli
- 1 litr wody (około)
- szarpana wołowina, kurczak, wieprzowi-
na – co kto lubi
lub 
- warzywa bądź warzywne pasty (wersja 
wege)

Przygotowanie:
Kilogram mąki kukurydzianej, koniecz-
nie białej, która ma inną konsystencję 
(przypomina nieco kaszę mannę), 4 ły-
żeczki soli, około 1 litr wody. Całość wy-
rabiamy na gładką, delikatnie wilgotną, 
ale nie twardą masę. Musi dać się wy-
godnie formować. Z masy robimy kulki, 
które spłaszczamy i kładziemy na lekko 
natłuszczonego grilla lub patelnię. Upie-
czone arepy nakrawamy mniej więcej do 
połowy i faszerujemy wybranymi skład-
nikami i sosami, np. szarpaną wołowiną, 
kurczakiem, wieprzowiną lub, w wersji 
wege, warzywami lub warzywnymi pa-
stami.

Zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um



akcja „2 tygodnika kieleckiego” – przygarnij mnie

17NR 10 (57)/2021

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

BARTEK
To psiak znaleziony na ul. Wrzosowej 
w  Kielcach. Trafił do schroniska w kiep-
skim stanie, był ogromnie wychudzony 
i przestraszony. Z relacji mieszkańców 
ulicy wiemy, że niestety żył na łańcuchu... 
Bartuś po kilku tygodniach spędzonych 
w schronisku to zupełnie inny pies: za-
okrąglony, wesoły. W końcu korzysta ze 
wszystkich dóbr, do których ma pełne 
prawo: do regularnych spacerów, regu-
larnego kontaktu z ludźmi, pełnej miski 
dobrego jedzenia.  Jest bardzo pozytyw-
nie nastawiony do ludzi, ładnie chodzi na 
smyczy. 
Bartek inne psy akceptuje wybiórczo, 
trzeba mieć kontrolę nad jego spotka-
niami z kolegami z boksów, bo nie zawsze 
ma do nich przyjazne nastawienie. Psiak 
ma delikatne problemy ze wzrokiem, któ-
re na szczęście w żadnym stopniu nie 
ograniczają jego sprawności. Bartek ma-
rzy o swoim domu, a my marzymy razem 
z nim, bo to pies, który w pełni zasługuje, 
by w końcu poznać prawdziwie dobre psie 
życie u boku kochającego człowieka.
Data urodzenia: ~ 2015 
Waga: 19kg

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

DRAŃCIO 
To psiak, który w schronisku jest o wie-
le,  wiele za długo… Trafił tu w sierpniu 
2016 roku i nadal czeka na swojego czło-
wieka – konesera psiej urody. To chwy-
tający za serce pies „niskopodłogowy”, 
na uroczych, krzywych łapkach. Drańcio 
przeszedł bardzo długą drogę - od psa 
agresywnego do przytulaka, który po 
szczenięcemu zaprasza do zabawy, trzy-
mając w pyszczku zabawkę. Do ludzi pod-
chodzi bardzo indywidualnie – są osoby, 
które akceptuje szybko. Jest bardzo łasy 
na smakołyki, można w ten sposób wkupić 
się w jego łaski. Raczej nie rekomenduje-
my go do domu z małymi dziećmi. Drań-
cio bardzo lubi spacery i umie chodzić na 
smyczy. Wcześniej nie lubił innych psów, 
obecnie akceptuje coraz więcej swoich 
kolegów. Aktualnie Drańcio jest na karmie 
typu Renal. 
Data urodzenia: ~2012 
Waga: 15kg Zd
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

K ilkanaście dni temu, w Hali Legionów, 
odbyło się podsumowanie rozgry-
wek sezonu 2020/21 PGNiG Superligi 

piłkarzy ręcznych. Punktem kulminacyjnym 
było wręczenie szczypiornistom Łomży VIVE 
Kielce medali i okazałego pucharu za kolejny 
tytuł mistrza Polski. Tak, cała oprawa była 
przygotowana perfekcyjnie! Odpowiedni 
dobór reflektorów, dymy, konfetti, czerwone 
dywany. Wreszcie dwa tysiące wiwatujących 
kibiców. 
I można by spokojnie napisać o  „perfekcji”, 
gdyby nie zgrzyt. Poważny, trudny do wy-
tłumaczenia, jeszcze trudniejszy do zrozu-
mienia. Oto bowiem, do wręczania nagród 
zaproszono wiceminister sportu, Annę Krup-
kę i Piotra Łebka, komisarza ligi. Nie tylko dla 
mnie taki „zestaw osobowy” wzbudził ogrom-
ny niesmak. Idzie o  brak Bogdana Wenty, 
którego zupełnie pominięto! Choć był obecny 
w hali, siedział kilka metrów obok wierchusz-
ki Związku Piłki Ręcznej w Polsce, nikt nie po-
fatygował się w jego kierunku, nie poprosił na 
środek parkietu! 
Nie znam się na polityce, nie będę zatem 
oceniał działalności Prezydenta Miasta Kiel-
ce, Bogdana Wenty. Znam się natomiast na 

piłce ręcznej. I wiem, że jest jedną z najważ-
niejszych postaci polskiego szczypiorniaka! 
Na wyliczenie zasług, jakie położył, potrze-
ba znacznie więcej miejsca, niż wymiar tego 
felietonu. To jego, Wenty zapał, inwencja, 
kreatywność, wreszcie kooperacja z  Bertu-
sem Servaasem dała - na przełomie pierw-
szej i drugiej dekady XXI wieku - potężnego, 
pozytywnego kopa zabiedzonej nad Wisłą 
piłce ręcznej. Należą mu się duże brawa, że 
potrafił z wyjątkowego pokolenia sportowców 
wycisnąć wiele wyjątkowych sukcesów. Pew-
nie, był kontrowersyjny, ale tylko taki trener 
może odnosić sukcesy. Dziś, zamiast go hołu-
bić, pokazywać młodemu pokoleniu sportow-

MOIM ZDANIEM

Zgrzyt w oprawie

ców, zbijać na jego osobie kapitał promujący 
dyscyplinę, przedstawiciele ZPRP udają, że 
go nie widzą. Odsuwają na bok. Dlaczego? Bo 
jest niepoprawny politycznie? Nie potrafi się 
zachować? Wyrządził komuś krzywdę? Braku 
elementarnych podstaw wyobraźni nie da się 
wytłumaczyć. Dali temu wyraz kibice z  try-
bun, którzy uroczystość rozpoczęli głośnymi 
gwizdami. Sytuacja byłaby zupełnie inna, 
gdyby do komitetu wręczającego zaproszono 
właśnie Wentę.
P.S. 
W Hali Legionów nie pojawił się Bertus Serva-
as. Kilka godzin później, prezes Łomży VIVE 
Kielce obecny był na klubowym grillu…    •

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





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

Zapraszamy do salonu:

FOLWARK SAMOCHODOWY
25-332 KIELCE, UL.MORCINKA 1 folwark.suzuki.pl




