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sPis tReŚCi / PoleCamy

liCZBy tyGoDnia

6 / sPoJRZenia
„Wojna po nowemu” – Świat, Polska  

w oczach dr. Witolda Sokały.

10-11 / sPaCeRKiem Po mieŚCie
„Klub kieleckiej bohemy”  
– czyli Ryszarda Biskupa  
wspomnienia sprzed lat.

PRomoCJa/ReKlama

1,2,5,7,8,11,13,15,19,20

Cytat tyGoDnia

oD ReDaKtoRa

„Spodziewam się, że czerwiec będzie takim ostatnim 
miesiącem gdzie ta inflacja rośnie i już do końca 
roku będzie spadać. My podtrzymujemy nasze 
prognozy, że do końca tego roku średnia za ten rok 
to będzie 3,1 proc.”.

17 czerwca 2021 r.,  
Tadeusz Kościński, minister finansów.

Źródło: Polskie Radio PR I

5,4 – procenta. O tyle wzrosły ceny w sierpniu 2021 roku, 
w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego. To większy wzrost 
niż przewidywali eksperci, którzy spodziewali się, że inflacja 

wyniesie 5,2 proc. Mamy inflację najwyższą od 20 lat.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kielce trafiły na listę polskich miast wyjątkowo 
kulturalnych. A wszystko za sprawą 1 edycji 
festiwalu „Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński 
Festiwal”. Wydarzenie odbyło się w ubiegły 
weekend (3-5 września 2021 r.), ale splendor 
pozostanie na długo. I nie zmarnujmy tego.
Organizatorom Festiwalu, czyli Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kielcach, Ośrodkowi 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Wzgórzu 
Zamkowemu należą się brawa i uznanie. 
Kto kiedykolwiek organizował jakiekolwiek 
przedsięwzięcie, ten wie, ile wysiłku i nerwów 
kosztuje zorganizowanie tak dużego wydarzenia. 
To dzięki pracownikom wyżej wymienionych 
miejskich instytucji, przez kilka dni, miasto 
w końcu nie było szarym, zarośniętym chwastami 
miejscem na mapie, w którym dominują dziurawe 
ulice i brudne chodniki, lecz prawdziwą, tętniącą 
życiem stolicą regionu świętokrzyskiego.
Gośćmi Festiwalu byli m.in. dziennikarz Marcin 
Meller, reporterka Małgorzata Grzybałkowska, 
pisarze Max Czornyj i Janusz Leon Wiśniewski, 
Jacek Łukawski, Bronisław Maj, poeta, eseista, 
scenarzysta i krytyk literacki, Jerzy Baczyński, 
dziennikarz prasowy, redaktor tygodnika 
„Polityka”, Kinga Strzelecka-Pilch, żona Jerzego 
Pilcha. To osoby nieczęsto goszczące w naszym 
mieście. Wsparli ich twórcy lokalni, m.in.: autor 
hitu ostatnich tygodni – książki o Kielcach 
– Ryszard Biskup, Jacek Łukawski, Piotr Brysacz. 
Toteż już dzisiaj trzeba pracować nad kolejną 
edycją festiwalu i do tego namawiam. To ogromna 
szansa dla Kielc.
2 tygodnik kielecki także zaznaczył swój udział 
w Festiwalu, promując w Strefie Wydawców 
wspomnianą już wyżej książkę Ryszarda 
Biskupa „Ze sztambucha i raptularza, czyli ocalić 
od zapomnienia. Kielce 1950-2000”. Z opinii, 
które otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy, wiemy, 
że zawładnęliśmy na 2 dni ulicą Sienkiewicza 
i dorównaliśmy wysokim poziomem  
organizatorom Festiwalu. Było rewelacyjnie. 

Marek Malarz
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Swoim chropowatym głosem przeczytał 
setki filmów i seriali. Jako jeden 
z niewielu polskich lektorów podkładał 
głos nawet w filmach pornograficznych. 
„Wstydziłbym się raczej czytania 
spotów wyborczych” - mówił po 
latach. Mimo charakterystycznego 
głosu, Tomasz Knapik nie zdecydował 
się ani na studia dziennikarskie, ani 
aktorskie. Obronił za to doktorat 
z elektrotechniki na Politechnice 
Warszawskiej. Odkryty przez 
przypadkową studentkę głos sprawił, 
że Knapik trafił do telewizji i stał się 
ulubieńcem polskiej publiczności. Sam 
mówił, że od słów „kocham cię”, wolał 
czytać „stój, bo strzelam”.  
Zmarł 6 września 2021 r. po długiej 
chorobie, w wieku 77 lat.
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USŁYSZANE

Gościem Roberta Mazurka w Porannej 
rozmowie w RMF FM był minister 
edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Mazurek: Województwo lubelskie. Pan jest 
stamtąd posłem. Lubelskie może stracić 
26 milionów euro, to jest 120 milionów 
złotych. Może te pieniądze stracić 
za podjęcie rezolucji wprowadzającej 
strefę wolną od LGBT. 
Czarnek: Nie ma takiej strefy. 
Mazurek: Wiem, że nie ma. Unia 
Europejska ma w tej sprawie 
inne zdanie. Może pan przeczytać 
pismo, które podpisał Normunds 
Popens z KE do pięciu marszałków, 
w tym do Marszałka Województwa 
Lubelskiego (Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego także – przyp. red.). 
Pan Popens pisze, że dziś działalność 
polskich władz regionalnych, które 
przyjęły deklarację, określającą 
społeczność LGBT jako ideologię 
i ogłosiły swoje terytoria nieprzyjaznymi 
dla osób LGBT, poddają w wątpliwość 
zdolność władz do zapewnienia… 
i tak dalej i tak dalej. Chodzi o to, 
że generalnie to są działania 
dyskryminujące. W związku z tym woj. 
lubelskie straci 26 milionów euro... 
Czarnek: ... nie straci. Radni dokładnie 
wszystko wyjaśnili. To co jest napisane 
w tym piśmie to kłamstwo. Nie 
ma żadnej strefy wolnej od LGBT. 
Nie ma żadnego przemianowania ludzi 
na ideologię... 
Mazurek: UE już słyszała te wyjaśnienia 
i w tej sprawie ma inne zdanie. 
Nie chce dać pieniędzy i koniec. 
Czarnek: Jeśli UE wstrzyma środki 
finansowe dla tych samorządów, 
tylko dlatego, że stoją na gruncie prawa 
również konstytucyjnego w Polsce, 
to wykaże swoją niepraworządność 
i na to nie ma zgody. 
Mazurek: Ale jak pan Przemysław 
Czarnek, prof. Przemysław Czarnek, 
minister Przemysław Czarnek zabroni 
Unii Europejskiej. 
Czarnek: Są różne środki, są różne 
sposoby.

(oprac. red.)

Źródło: RMF FM, 7 września 2021 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2022 r. składki aż o 11% 
wyższe niż w roku 2021. Comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1700 zł. 
Wyższe składki zapłacą także nowe firmy. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata, zapłacą składki ZUS 
w wysokości kalkulowanej na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego. 
Z założeń do budżetu, opublikowanych przez Kancelarię Premiera, możemy dowiedzieć się, 
iż rząd zakłada wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 6,2% w roku 2021 oraz 
o 6,4% w roku 2022. Znając wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok 2020 
(które wyniosło 5167,47 zł), możemy obliczyć, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie 
na rok 2022 wyniesie 5 839,08 zł. 

ZUS 2022

Składki ZUS  
na 2022 rok

Wzrost w stosunku  
do roku 2021

Składka emerytalna 683,87 zł wzrost o 67,94 zł

Składka rentowa 280,28 zł wzrost o 27,85 zł

Składka chorobowa 85,83 zł wzrost o 8,52 zł

Składka wypadkowa 58,51 zł wzrost o 5,81 zł

Składka na Fundusz Pracy 85,83 zł wzrost o 8,52 zł

Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 1194,32 zł
wzrost o 118,64 zł 
(11%)

Preferencyjne składki 
ZUS na 2022 rok

Wzrost w stosunku  
do roku 2021

Składka emerytalna 175,68 zł wzrost o 11,71 zł

Składka rentowa 72,00 zł wzrost o 4,80 zł

Składka chorobowa 22,05 zł wzrost o 1,47 zł

Składka wypadkowa 15,03 zł wzrost o 1,00 zł

Łącznie preferencyjne składki ZUS bez składki 
zdrowotnej

284,76 zł
wzrost o 18,98 zł 
(7,1%)

Dzisiaj znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki 
emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie 
znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd planami, 
składka zdrowotna od stycznia 2022 roku kalkulowana będzie w zupełnie inny sposób 
niż dotychczas i uzależniona będzie od dochodu przedsiębiorcy. 
Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej dla wielu przedsiębiorców oznaczać będą bardzo 
duży wzrost tej daniny. 
Drastycznych podwyżek składki zdrowotnej prawdopodobnie unikną jedynie Ci przedsiębiorcy, 
którzy od przyszłego roku zmienią formę opodatkowania na ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. Jednak i w tym przypadku minimalna składka zdrowotna ma wzrosnąć 
z obecnych 381,81 zł do poziomu 509,08 zł.
Po uwzględnieniu tej najniższej wysokości nowej składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS 
w 2022 roku wyniesie ok. 1703 zł miesięcznie, czyli ok. 246 zł więcej niż obecnie.
A co z nowymi firmami? Jak wiemy, pensja minimalna w naszym kraju wynosi obecnie 2800 zł. 
Ogłoszone rządowe założenia przewidują jednak, że w roku 2022 wynagrodzenie minimalne 
wzrośnie do kwoty 3000 zł. Oznacza to wzrost o 7,1%. I właśnie o tyle wzrosną składki ZUS 
dla nowych przedsiębiorców w 2022 roku.  

I tu także do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną (obecnie 381,81 zł). 
Wysokość nowej poznamy za kilka miesięcy.

(oprac. red.)



na skróty z Kielc
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Polska edycja największego w naszym 
kraju street food festiwalu, czyli 
European Street Food Awards 

2021 ponownie odbędzie się w Kielcach. 
Zarezerwujcie sobie czas w weekend  
17-19 września 2021 r.
W tym roku, ze względu na pandemię, europejski 
finał festiwalu nie zostanie zorganizowany. 
Oznacza to, że zwycięzca polskiego (kieleckiego) 
finału otrzyma tzw. zieloną kartę, dzięki której 
w przyszłym roku automatycznie weźmie udział 
w finale, w którym będzie wtedy rywalizował 
z finalistami wybranymi w 2022 roku oraz 
finalistą z 2020 roku. 
Zwycięzców polskiej edycji wybierze jury, 
w skład którego wchodzą: Aleksandra 
Chłodnicka (właścicielka AleBabeczki, cukierni 
przy ulicy Świętego Leonarda i kawiarni o tej 
samem nazwie przy ulicy Solnej), Dawid 
Józefiowak (Założyciel Pastrami Summer, 
zwycięzcy Polskiego Finału ESFA 2020), Michał 
Górnicz (absolwent kieleckiego Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego, pracował między 
innymi w restauracjach Gordona Ramseya. 
Wspólnie z Anną Jaroszewicz prowadzi Bajgle 
& Coffee), Paweł Marynowski (właściciel lokalu 

KIELCE, UL. SIENKIEWICZA
17-19.09.2021

FINAŁ
EUROPEAN STREET FOOD
AWARDS 2021 - POLAND

PATRONAT MEDIALNY:

WARTO WIEDZIEĆ

ZapieCKanki – Firma Bidna, Ale Solidna), 
Michał Skoczek (Żorż Ponimirski, założyciel 
i pomysłodawca bloga Street Food Polska).
Kto będzie rywalizował? Oto finaliści polskiej 
(kieleckiej) edycji European Street Food 
Awards:
Centralne Biuro Smaku Food Truck (206 
głosów) 

Złote Paluchy Churros (198 głosów) 
Chilimoosefood (120 głosów) 
Syty Wół (117 głosów) 
Ur’Tacos (87 głosów) 
Jednego można być pewnym. Będzie pysznie. 
W imieniu organizatorów zapraszamy, 
a „2 tygodnik kielecki” patronuje wydarzeniu. 

(red.)
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Prosto z ratuszaW Platformie Obywatelskiej wcho-
dzimy w fazę wewnętrznych wy-
borów. W październiku poznamy 

nowych przewodniczących w powiatach, re-
gionach i wybierzemy szefa krajowego. O ile 
pozycji Donalda Tuska nikt nie kwestionuje, 
to na niższych szczeblach mogą pojawić się 
przetasowania. I właściwie powinny, z kilku 
powodów.
Przede wszystkim to będzie przywództwo na 
czasy, które zdecydują o przyszłości i pozycji 
naszej partii na polskiej scenie politycznej. 
Nowi szefowie będą musieli zmobilizować 
wiele środowisk i skupić wyborców wokół 
najważniejszego celu – odsunięcia PiS od wła-
dzy i zaprzestania dalszego psucia państwa. 
Zadanie o tyle trudne, że kompletnie nie wia-
domo kiedy ta rozgrywka się rozstrzygnie. 
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy wybo-
ry parlamentarne odbędą się w planowanych 
terminie w 2023 roku, czy dużo wcześniej. 
Dziś żyjemy w permanentnym kryzysie po-
litycznym, co dla partii oznacza praktycznie 
ciągłą gotowość wyborczą. Od umiejętności 
i podejścia nowych przywódczyń i przywód-
ców będzie też zależało, czy uda się zbudować 
sojusze z  innymi ugrupowaniami, także na 
poziomie lokalnym. 

Dużym wyzwaniem jest zachowanie jedno-
ści w samej partii. Najbliższe miesiące i lata 
to najgorszy czas na wewnętrzne konflikty 
i  kłótnie. Dobrze, jakby nowymi szefami zo-
stali naturalni liderzy, którzy w wyniku ca-
łego wyborczego procesu potwierdzą swoje 
silne przywództwo. Bez zostawiania pola na 
podkopywanie autorytetów, czy dąsanie się. 
To ma być krótka kampania, ale dająca pełną 
możliwość na wewnętrzne dyskusje i  spory. 
To czas, żeby członkinie i członkowie PO wy-
brali w jakim stylu i na jakich zasadach chcą 
funkcjonować przez kolejne lata. 
Wewnętrzne decyzje w PO będą miały też 
wpływ na budowanie samorządowej siły par-
tii. To będzie ogromne wyzwanie, żeby umieć 

ludzi na poziomie lokalnym skoncentrować 
wokół miejskich problemów i oderwać od 
„dużej polityki”, która codziennie, brutalnie 
wkrada się w nasze życie. To jasno zdefinio-
wane zadanie dla wszystkich sił prodemokra-
tycznych – obronić samorządy przed PiS i ich 
uwielbieniem do centralizacji wszystkiego. 
23 października wewnętrznie wszystko bę-
dzie jasne. Struktury PO w bezpośrednich, 
demokratycznych wyborach wskażą swoich 
szefów na każdym poziomie. Ale to najbliż-
sze miesiące pokażą nam czy nowi szefowie 
są gotowi podjąć wyzwania, które przed nami 
stoją. Osobiście czuje się na to gotowa i będę 
się ubiegać, żeby w kolejnych latach stanąć na 
czele kieleckiej Platformy Obywatelskiej. •

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. Sprawuje również nadzór nad referatem 
ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zajmuje się także sprawami transportu publicznego.

Czas ważnych decyzji

Świat wokół nas

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

ŚWiat
20 lat temu porwane przez terrorystów 
samoloty wbiły się w Pentagon i WTC. 

Świat zmienił się nieodwracalnie, i zmieniło 
się pojęcie „wojny”: bo chociaż agresorem nie 
było państwo i nie użyto mas piechoty ani 
głowic nuklearnych – to nikt nie miał wątpli-
wości, że atak rodzi dla globalnego środowi-
ska bezpieczeństwa skutki podobne, jak kla-
syczna akcja militarna.
Karierę zrobiły potem pojęcia „konfliktu asy-
metrycznego” i „wojny hybrydowej”. Z grubsza 
– chodzi w niej nie o fizyczne pokonanie armii 
wroga czy zajęcie jego terytorium w celu wy-
muszenia korzystnych dla siebie warunków 
pokoju (jak bywało przez wieki) – ale o skut-
ki w infosferze, sprawiające, że zaatakowany 

zachowuje się tak, jak chce agresor. Czasami 
używa się w tym celu noży do papieru i cywil-
nych samolotów, czasami tylko fake-newsów, 
a czasami nawet i żołnierzy – w roli aktorów 
w teatrzyku, adresowanym do opinii publicz-
nej. W takich wojnach (w przeciwieństwie do 
dawnych) mało istotne jest, kto ma ile rakiet 
i dywizji. Bardziej: umiejętność blefu i mani-
pulacji, a  także skuteczność internetowych 
trolli oraz agentów wpływu.

Polska
Dziś nad naszą granicą zaczynają się 
największe od 40 lat ćwiczenia woj-

skowe w Europie z udziałem 200 tysięcy soł-
datów. Nie znamy prawdziwego scenariusza, 
możemy się go tylko domyślać, a spodziewać 

najczarniejszych wariantów. Czyli – np. pro-
wokacji, mających zasiać zamęt w krajach 
NATO, przetestować ich sposoby reakcji. Może 
i czegoś więcej.
Walka informacyjna zaczęła się zresztą dużo 
wcześniej. Zainscenizowany przez Łukaszen-
kę „kryzys migracyjny” był tylko jednym z jej 
elementów. To jest wojna hybrydowa pełną 
gębą – od wydarzeń z 11.09.2001 różni ją je-
dynie to, że (na razie?) ofiar śmiertelnych 
jest znacznie mniej (ale są; nie zapominajmy 
choćby o białoruskich i rosyjskich dysyden-
tach, którzy zostali zamordowani przez zna-
nych i „nieznanych” sprawców).
W obliczu tej wojny Polska niestety nie jest 
w  dobrych rękach. Mam złe zdanie o facho-
wych kwalifikacjach naszych aktualnych 
wodzów, poczynając od wicepremiera ds. 
bezpieczeństwa, czyli de facto oberpremiera, 
a kończąc na różnych pacynkach, które jego 
decyzją zostały ministrami i szefami waż-
nych służb. Ale i tak (wyjątkowo) trzymam 
za nich kciuki. Bo obiektem ataku nie jest ten 
konkretny rząd – ale cały kraj i jego między-
narodowe sojusze.
Inna rzecz, że nie jestem wcale pewien, kto 
Polsce i jej interesom potrafi zaszkodzić moc-
niej: Putin i jewo kamanda, czy amatorzy, wa-
riaci i zwykłe półgłówki u sterów. • 

Wojna po nowemu
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REKLAMA

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.

Żyjemy w  czasach, w  których wszy-
scy piszą, ale nie wszyscy czytają. 
To oczywiście „zasługa” mediów spo-

łecznościowych, w których ktokolwiek może 
napisać cokolwiek. Czytamy głównie ko-
munikaty i  informacje, często puste słowa 
i fake newsy, a nie dziennikarskie felietony, 
reportaże, czy książki. Wbrew takim ten-
dencjom Kielce, na trzy dni, stały się polską 
stolicą literatury. To za sprawą Festiwalu, 
który zorganizowaliśmy w pierwszy week-
end września.
„Pociąg do literatury – I Herling-Grudziński 
Festiwal”, bo to o  tym wydarzeniu mowa, 
przyciągnął uwagę wielu twórców i konese-
rów kultury, wydawnictw literackich z całej 
Polski, ale też szeroką widownię, na co dzień 
niezwiązaną na stałe ze światem książek. 
Wszystko to za sprawą wyjątkowych gości, 
którzy odwiedzili Kielce i  wydarzeń towa-
rzyszących Festiwalowi. Było ich tak wiele, 
że nie zdołałem uczestniczyć we wszystkich.
Jednym z  ciekawszych było spotkanie 
w ogrodzie Domu Środowisk Twórczych za-
tytułowane „Pod Mocnym Aniołem”. Bliscy 
Jerzego Pilcha czytali tam i  komentowali 
felietony tego cenionego publicysty. Wśród 
nich był Bronisław Maj – znany poeta, ese-
ista, scenarzysta i krytyk literacki, a także 

Jerzy Baczyński – dziennikarz prasowy, 
redaktor tygodnika „Polityka”, oraz Kinga 
Strzelecka-Pilch, żona pisarza. Wszyscy go-
ście zadeklarowali wsparcie przy organiza-
cji kolejnej edycji Festiwalu. 
Spotkania w  całkiem innej atmosferze, ale 
niemniej pasjonujące, odbyły się w  wielu 
miejscach centrum Kielc. Można było wy-
słuchać rozmów i wyznań takich osobowo-
ści jak: dziennikarz Marcin Meller, repor-
terka Małgorzata Grzybałkowska, pisarze 
Max Czornyj i  Janusz Leon Wiśniewski, Ja-
cek Łukawski, czy też Ryszard Biskup, któ-
ry w sobotę oraz niedzielę zawładnął ulicą 
Sienkiewicza. 
Festiwal im. Herlinga-Grudzińskiego okazał 
się wielkim sukcesem, znakomitym projek-

tem, który wymaga kontynuacji. Posiada 
olbrzymi potencjał by tworzyć pozytywny 
obraz naszego miasta – wizerunek Kielc 
kreujących kulturę na najlepszym pozio-
mie. 
Jako, że jednym z obszarów, za który odpo-
wiadam jest sfera kultury, to nie mógłbym 
zakończyć bez opublikowania słów uzna-
nia, a także podziękowań dla wszystkich 
pracowników miejskich instytucji kultury, 
zwłaszcza Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i  Wzgórza Zamkowego. To dzięki ich zaan-
gażowaniu i pasji, na mapie polskich wy-
darzeń kulturalnych przybyło wartościowe 
wydarzenie. Wierzę, że szybko zdobędzie 
status jednej z ważniejszych wizytówek na-
szego miasta. •

Pociąg do literatury

Trendy i Innowacje w Nauczaniu Języka Angielskiego

INNOWACYJNA DYDAKTYKA  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Międzynarodowy zespół wykładowców. Program studiów 
oparty na najnowszych trendach w edukacji językowej.  

Studia o profilu praktycznym. Zajęcia prowadzone w trybie online.

Studia podyplomowe online

* m.in. Uniwersytet Stanowy w Nowym Jorku, Uniwersytet  
   Maltański, Uniwersytet Pedagogiczny w Baden  w Austrii, 
   Uniwersytet Techniczny w Salwadorze

uniwersytetów państw kontynenty

Nasza kadra:

7 5 3

https://trendsefl.ujk.edu.pl

To jedyne takie studia podyplomowe w Polsce! Jako pierw-
sza polska uczelnia prowadzimy studia doskonalące dla 
nauczycieli języka angielskiego we współpracy z zagranicz-
nymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi. Zajęcia odbywają 
się w języku angielskim.

Słuchacz jednocześnie poznaje nowe treści i specjalistyczny 
język angielski z zakresu dydaktyki, psychologii i neurolin-
gwistyki. Oznacza to, że bardzo praktycznie doświadcza 
CLIL-u, czyli zintegrowanego nauczania przedmiotowo- 
językowego, które również omawiamy na zajęciach. 

Studia pozwalają na opanowanie  
umiejętności praktycznych takich jak:

   opracowanie i wdrożenie innowacji edukacyjnej
   dobór i zastosowanie nowych podejść i metod nauczania 

języka angielskiego, np. gamifikacji i odwróconej klasy 
   nauczanie w formacie edukacji dwujęzycznej i w klasie 

wielokulturowej
   wspieranie ucznia w rozwijaniu jego autonomii 
   praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

w tym z uczniem językowo uzdolnionym.

Rekrutacja do 30.10.2021  
poprzez system rekrutacyjny  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: 
https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/system/
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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

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

okiem radnego

Michał Braun 
(rocznik 1985), radny Miasta Kielce, od dziesięciu lat aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz regionu 
w organizacjach społecznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu 
Karola w Pradze. Ekspert w dziedzinie aktywności obywatelskiej współpracujący m.in. z Komisją 
Europejską i londyńską Momentum World. Radny, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Przejście przez ulice, przejazd samocho-
dem, spacer, wycieczka rowerem. Co-
dzienne czynności, które mogą skończyć 

się… śmiercią. Na kieleckich drogach co roku 
ginie kilka osób. W 2021 wynik może być re-
kordowy. W ciągu ostatnich 15 lat Polska kil-
kukrotnie zajmowała pierwszą pozycję wśród 
krajów UE w rankingu najbardziej niebez-
piecznych państw wspólnoty, świętokrzyskie 
znajduje się w połowie tabeli w naszym kraju.
Tak nie musi być! Władze miasta, radni, spo-
łecznicy, edukatorzy – wspólnie powinniśmy 
przyjąć tzw. „Wizję zero”. Wizja określa jasny 
cel – całkowite wyeliminowanie drogowych 
wypadków śmiertelnych w mieście. To nie 
utopia. To cel, który udało się osiągnąć w po-
nad 200 miastach wielkości Kielc i większych 
w Europie. 
Mam nadzieję, że tą wizją uda się zarazić Radę 
Miasta, Prezydenta, ale także organizacje po-
zarządowe czy przedsiębiorców. O Wizji Zero 
należy myśleć w kategoriach odważnego, wie-
loletniego planu, który bierze się pod uwagę 
przy planowaniu infrastruktury drogowej, 
wdrażaniu innowacji technologicznych czy 
też w inicjatywach edukacyjnych i społecz-
nych.
Odważne cele zawsze powodują poważne 
osiągnięcia. Pierwowzorem Wizji była Szwe-

Kielce – Wizja Zero

cja. To tam w 1997 roku Parlamentu krajowy 
przyjął dokument, w którym stwierdzono ja-
sno: Po pierwsze „Żadna śmierć na drodze nie 
może być akceptowana. Po drugie „Człowiek 
ma prawo do popełniania błędów, bezpieczny 
system transportowy powinien zapewnić jego 
użytkownikom możliwość wygodnego, ale jed-
nocześnie bezpiecznego przemieszczania się”. 
Od czego zacząć w Kielcach? Z pewnością od 
budowy szerokiej koalicji instytucji, organi-
zacji i  firm, które podejmą działania na rzecz 
opracowania wieloletniego planu znacznego 
zwiększenia bezpieczeństwa dróg. Każdy wy-
padek drogowy musi stawać się przedmiotem 
wnikliwej analizy i przyczynkiem do zwięk-
szania bezpieczeństwa poszczególnych części 

miasta. Przed nami wiele pracy. Potrzebujemy 
m.in. identyfikacji miejsc najbardziej niebez-
piecznych, badania zachowania kierowców 
i  pieszych, remontów ulic, audytu przejść dla 
pieszych, miejscowych zmian w organizacji ru-
chu, budowy chodników, rozwoju infrastruktu-
ry rowerowej, wprowadzania narzędzi zapew-
niających płynność ruchu, uporządkowania 
oznaczeń, ale także kampanii społecznych.
Wdrożenie Wizji Zero będzie zależało w ogrom-
nym stopniu od włodarzy miasta, od tego 
w jaki sposób wykonywane będą wspomniane 
działania. Do tej wizji jednak musimy także 
przekonać mieszkańców. Brak wypadków dro-
gowych, wypadków śmiertelnych w Kielcach? 
To priorytet! •
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TeksT: Ryszard Biskup

Lokalne władze od zawsze próbowały 
sformalizować, podporządkować admi-
nistracyjnie aktywność nieznoszących 

żadnych ograniczeń czy wędzideł twórców. 
Dlaczego się nie udało? Odpowiedź, podobnie 
jak diabeł, tkwi w szczegółach. Nie od wczo-
raj wiadomo przecież, że kochankowie muz 
hołdują od stuleci niezbyt skomplikowanemu 
przesłaniu zamkniętemu w  maksymie: „my 
artyści, nasze miejsce w  bufecie…”. Z tego 

jednego choćby względu, wszelakie pomysły, 
by niesforne towarzystwo podporządkować 
nawet najbardziej dobrotliwej administracji 
i skanalizować w jednym miejscu, skazane są 
z góry na porażkę. 
W Kielcach, klubem twórców miała zostać, 
z dnia na dzień, kawiarnia „Sołtyki” przy pla-
cu Partyzantów, obok magistratu. Zatrudnio-
no kierownika, który miał na sumieniu kilka 
tomików, instruktora z organizacyjnym talen-

tem, powołano stosowną radę programową. 
Zebrała się ona dwa razy: pierwszy, gdy się 
konstytuowała i drugi, gdy przyjęła wniosek 
o  zaprzestaniu jakiejkolwiek działalności, co 
przyszło tym łatwiej, że żadnej inicjatywy 
przez kadencję nie podjęła. 
Parter lokalu charakteru nie zmienił, wszyst-
ko pozostało po staremu. Podobnie pierwsze, 
zaadaptowane na działalność klubową, piętro. 
Jak dawniej, do południa przy stolikach spo-

W wydziale kultury Urzędu Miasta urodził się pomysł, żeby kawiarnię w Rynku przerobić 
na Klub Związków Twórczych. Iżby kieleccy artyści, którzy mnożyli się niczym króliki, 
mieli swój poligon, sacrum, miejsce w którym będą do woli dyskutować o wiekopomnych 
dziełach, twórczości, odkrywczych pomysłach. Miał to być salon i prestiżowe miejsce 
spotkań.  

Klub kieleckiej bohemy 
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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.

JUŻ W SPRZEDAŻY    JUŻ W SPRZEDAŻY    JUŻ W SPRZEDAŻY    JUŻ W SPRZEDAŻY

Ryszard Biskup

Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.

KIELCE 1950–2000

A Press

LiMaP

TAKIEJ  
KSIĄŻKI
JESZCZE
NIE BYŁO

Książka do kupienia:
- w najlepszych kieleckich księgarniach

- w serwisie Allegro.pl
- bezpośrednio u Wydawcy

Zamówienia/informacje:
www.2tk.pl

e-mail: kontakt@limap.pl
tel. +48 662 293 293

REKLAMA

tykali się ci sami co wcześniej bywalcy, po po-
łudniu schodziła się na przekąskę, wino, piwo 
i  herbatę całkiem przypadkowa publiczność. 
Od czasu do czasu organizowano spotkania 
autorskie, wystawy malarstwa, koncerty mu-
zyczne, aukcje. 
W czasie imprez klubowych konsumpcja by-
wała zakazana, co wywoływało zrozumiały 
niepokój i  niezadowolenie wygłodniałej pu-
bliczności, która niecierpliwie przebierała 
nogami. – Kończże już, kończ to gadanie, bo 
pić się chce jak w żniwa – poganiano nie raz 
i dwa, co nieco zaskoczonych i nierozumieją-
cych nerwowości słuchaczy, zaproszonych na 
występy gościnne prelegentów. 
Poddasze przejęli natychmiast we swoje 
władanie jazzmani, a  jamboree, jakie za-
częli organizować, zasłynęły natychmiast 
daleko poza granicami miasta. Na koncer-
ty przyjeżdżali przecież do Kielc najwybit-
niejsi polscy artyści, odbyło się kilka sesji 
muzycznych i  warsztatów muzycznych, do 
miasta zaczęli ściągać wirtuozi z różnych za-
kątków Polski. Lista wykonawców na impre-
zach KKJ-otu, sukcesy i  pomysły zgłaszane 
przez melomanów, jeszcze dzisiaj przywró-
cić mogą o prawdziwy zawrót głowy. Działo 
się, wprowadziło niebywały zamęt w  spo-
kojnym, nostalgicznym, z  samej zasady, 

przewidywalnym do bólu, prowincjonalnym 
rytmie miasta.
Szczególnego znaczenia nie miało, kto pierw-
szy do „Sołtyków” przyniósł pudełko szachów. 
Szybko okazało się bowiem, że wymyślona 
przez perskiego wezyra rozrywka nie tylko 
rozwija wyobraźnię, ale jest znakomitym ali-
bi do beztroskiego marnowania czasu. Była 
zdecydowanie lepszym pretekstem na spę-
dzanie czasu, niż przesiadywanie przez pół 
bożego dnia przy jednej, w dodatku lurowatej, 
filiżance kawy. W szachy tłukli w „Sołtykach” 
od południa do późnych godzin nocnych prak-
tycznie wszyscy bywalcy. Dziennikarze, poeci, 
malarze, rzemieślnicy, muzycy z  filharmonii, 
taksówkarze, wszeteczne lumpy i  złodzieje, 
którzy też, od czasu do czasu, w  lokalu prze-
poczwarzonym z  zakładu gastronomicznego 
w środowiskową placówkę kulturalną bywali. 
Z Jasiem Pytlem graliśmy nie dla sportu, ale 
hazardu. Przed partią każdy kładł pod plan-
szę stuzłotowy banknot, który był premią dla 
tego gościa, który rywalowi przysolił mata. 

Zapiekłe mecze trwały czasem jak dobra 
dniówka w fabryce. Nieraz po osiem, dziewięć 
godzin. Może ze trzy razy któryś z nas odcho-
dził od stolika bogatszy o dwieście czy trzysta 
złotych. Najczęściej jednak bilans wychodził 
na zero, bo każdy z rywali notował tyle samo 
wygranych, co porażek. Za to z innymi partne-
rami grało się całkowicie amatorsko. Z Bron-
kiem Domagałą dla rozrywki, ze Staszkiem 
Ramsem dla sportu, a z Jędrkiem Grabiwodą 
zazwyczaj o lampkę koniaku. Obserwujący te 
pojedynki amatorów profesor Zenon Guldon, 
po całym dniu nudnych zajęć z  zaocznymi 
studentami WSP, uznał, że ciężkie czasy wy-
magają odważnych rekonstrukcji. Uczenie 
dowiódł, że szachy stanowią burżuazyjny 
przeżytek i  w  nowej rzeczywistości nie po-
winno się grać królem, hetmanem czy lau-
frem. Figury powinny się zdaniem profesora 
nazywać: towarzysz sekretarz, przewodniczą-
cy związków zawodowych, kierownik zakła-
du. Na szczęście nikt tej reformatorskiej idei 
nie podchwycił i nie wprowadził do życia. 
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TeksT: Jarosław Machnicki

Tym zdarzeniem żyły Kielce przez kilka 
dni 1890 roku. Michał Goldhaar, właści-
ciel księgarni z czytelnią, a wcześniej 

sklepu z wyrobami tytoniowymi i wreszcie 
kielecki bankier – z biznesami przy ul. Dużej, 
w domu własnym – 25 września 1890 r. wy-
słał do Warszawy posłańca Mendla Kaminera 
z 10 tysiącami rubli w gotówce i 400 rublami 
w  wekslach. Posłaniec jednak uciekł zagra-
nicę. Powiadomiona o zdarzeniu kielecka 
policja ustaliła, że Mendel, korzystając z pasz-
portu swojego kuzyna, faktycznie opuścił te-
ren Królestwa Polskiego i ruszył w kierunku 
Lwowa.  
Energiczny zięć Goldhaara, z dwoma agen-
tami policyjnymi, ruszył śladem złodzieja. 

Po dwóch dniach gonitwy ujęto go w Bro-
dach i zawnioskowano do władz austriackich 
o  aresztowanie przestępcy. Pokazało się, że 
Kaminer w dość krótkim czasie zdołał wydać 
blisko tysiąc rubli.
Jednak, jak podawała miejscowa gazeta, 
Goldhaar miał w swoich działaniach finan-
sowych dużo szczęścia. Kilkakrotnie włamy-
wano się do jego kantoru, lecz nowoczesna 

i ognioodporna kasa pancerna opierała się 
złoczyńcom. 
Wielu miejscowych zazdrośników różnie oce-
niało te kryminalne historie – często śmiejąc 
się z Goldhaara. Kielecki biznesmen miał ma-
wiać na to wszystko, że „ten się prawdziwie 
śmieje, kto się ostatni śmieje”. 

Tekst powstał w oparciu o: „Gazeta Kielecka” 
1890, nr 81 i 82, s. 1.

Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Ulica DUża cD.

Ogłoszenie Domu
Bankierskiego Michała
Goldhaara, zamieszczone
kilka dni po opisywanej
historii złodziejskiej,
w „Gazecie Kieleckiej”
1890, nr 86, s. 4.

Źródło: zasoby Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach.
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Kiedyś, skrzywiona i pomarszczona wskutek działania praw entropii, okaleczona 
psychicznie pobytem w niemieckim obozie zagłady Auschwitz, moja babcia Stanisława 
Sowińska, ofiara ówczesnych globalistów, będąc w wieku ponad 80 lat, powiedziała – 
jak wielu przed nią - że życie minęło jej jak jeden dzień.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Dziś, kiedy kończę właśnie niespodzie-
wanie dla siebie 60 lat i mówię o tym 
swoim wieku ze wstydem, bo zawio-

dłem wielu moich przyjaciół, którzy przez 
dekady chcieli we mnie widzieć zawsze mło-
dość, sprawność i  błyskotliwość – i  ja myślę 
o  przemijaniu, podobnie jak niegdyś inni 
przede mną.
Kłębi się we mnie na okoliczność tych urodzin 
wiele myśli. Ale, w  związku z  tym, że tutaj 
w  „2 tygodniku kieleckim” piszę o  kulturze, 
skoncentruję się właśnie na niej.
Rozpocznę od istotnego w  tym kontekście 
przypomnienia. W  połowie 80 lat zostałem 
dziennikarzem w  „Plotkarce”, miesięczniku 
o  tematyce kulturalno-społecznej, wydawa-
nym w  Domu Środowisk Twórczych w  Kiel-
cach. Redaktor naczelny pisma zapytał mnie 
jaki cel – jak mawiano wówczas – przyświeca 
mojej pracy. Odpowiedziałem, że chcę upo-
wszechniać kulturę. „Szef” pisma (był nim Ry-
szard Miernik, pisarz, rzeźbiarz, dziennikarz, 
znakomity regionalista, o  którym wybitny 
poeta z  naszego regionu Zdzisław Antolski 
powiedział: „My wszyscy jesteśmy z  Mierni-
ka”) zaśmiał się nieco ironicznie i  życzył mi 
powodzenia. Później mi powiedział, że on 
i  wielu jemu podobnych próbowało to robić 
(Rysiek przez jakoś ponad pół wieku) i im się 
nie udało. Nie udało się także i mnie. Ale nie 
udało się nie dlatego, że nie dołożyliśmy sta-
rań. Nie udało i nikomu się nie uda, bo strate-
gia upowszechniania jest z definicji chybiona, 
marksistowsko-manipulacyjna. Bo to nie my 
„ludzie od kultury” i twórcy powinniśmy szu-
kać odbiorców, ale odbiorcy naszej oferty.
Przez te ostatnie 40 lat byłem na setkach kon-
certów, wernisaży, spotkań autorskich – (abs-
trahuję od propozycji komercyjnych, nieraz 
widziałem wypełnioną po brzegi przecież 
„Kadzielnię”) – i  muszę powiedzieć, że przy-
chodzi na nie relatywnie – w  stosunku do 

ilości mieszkańców deklarujących zaintere-
sowanie kulturą – garstka ludzi. I nie jest to 
tylko nasza regionalna cecha.
Po latach wszyscy z tej grupy poznaliśmy się. 
Dostrzegamy nielicznych „młodych”, którzy 
zasilili nasze szeregi. Z  żalem zauważamy 
nieobecność starych, którzy już odeszli z tego 
świata. Czasami zdarza się tłum, ale tylko, 
kiedy ludzie chcą bowiem zobaczyć nie tyle 
dzieło, co bardziej osobę sławnego twórcy. Tak 
było w przypadku otwartej 1 lipca br. w Mu-
zeum Narodowym w Kielcach, wystawy mala-
rza, kielczanina Rafała Olbińskiego, uznanego 
kiedyś mi.in. za najlepszego ilustratora Nowe-
go Jorku. Można podziwiać jego prace i te cza-
sy, kiedy artyści kiedyś mówili głośne „NIE” 
totalitarystom, zamiast zachowywać milcze-
nie – jak to się dzieje teraz – wobec sukce-
sywnie od blisko dwóch lat wprowadzanego 
także i w Polsce reżimu sanitarnego pod pre-
tekstem fałszywej pandemii. Kto jeszcze nie 
obejrzał „Olbińskiego”, informuję, że wystawa 
jest czynna do 31 października br. 
Muzeum Narodowe to zatem miejsce, gdzie 
powinniśmy według mojego prywatnego ran-
kingu jednak bywać. Nie chcę się na temat tej 
przestrzeni rozpisywać, bo jestem tam zatrud-
niony i nie piszę o tej placówce teraz ze wzglę-
du na to, że czegoś miałbym się bać (informuję, 
że jestem tam zatrudniony na jednym z  naj-
niższych szczebli, a najniższa krajowa to nasza 
tam rzeczywistość, więc nawet nie mam skąd 
„spaść”), ale mi zwyczajnie po „dżentel-łumeń-
sku” nie wypada. Może kiedyś, jak dożyję, opi-
szę szerzej to miejsce na moje 65 urodziny?
Miejscem, które odwiedzam przez te lata jest 
Biuro Wystaw Artystycznych w  Kielcach. 
Jestem tam m.in., żeby każdego roku obej-
rzeć kolejną edycję Interdyscyplinarnego 
Konkursu Plastycznego Województwa Świę-
tokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE. I  co roku coś 
mnie tam zadziwia. Teraz najbardziej mnie 

zadziwiła, towarzysząca ostatniej 44 edycji 
cyklu, niezwiązana z  zagadnieniami sztuki, 
wypowiedź dyrektorki placówki, Stanisławy 
Zacharko-Łagowskiej:
„Dwa ostatnie lata, 2020 i 2021, na pewno pozo-
staną w pamięci wszystkich jako czas korona-
wirusa, rosnącej skali zachorowań i  zgonów, 
lata, w których życie toczyło się pod znakami 
strachu przed zarażeniem, pandemicznych 
restrykcji, zamknięcia, izolacji, zdalnej pracy 
i  masek na twarzach. Ale bieżący rok 2021 
stał się także rokiem nadziei, wiary w naukę, 
w skuteczność szczepień, przełamania kryzy-
su, a także powolnego otwierania się i odzy-
skiwania poczucia bezpieczeństwa”.
Biegnę najszybciej jak mogę ją uspoko-
ić – raporty nie tylko Ministerstwa Zdrowia, 
ale i  Cyfryzacji, GUS, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej – przeczą jej opiniom. Z  liczb od-
pornych na propagandę wynika jedno – nie 
mamy do czynienia z  pandemią. Mamy do 
czynienia natomiast z symulakrą. 
Miejscem, które odwiedzam od lat jest Teatr 
Żeromskiego. W  zasadzie przez długie lata 
chodziło się do „Szczerskiego”. To był czło-
wiek-teatr. Po jego śmierci placówką zarzą-
dza Michał Kotański. I może to nic nie znaczy, 
ale… Po premierach u „Szczerskiego” było za-
wsze tłumnie na bankietach, może i naiwnie, 
ale za to na pewno szczerze – dyskutowano po 
nich jeszcze wiele godzin. Piętnaście minut po 
premierach (które często zdobywają ogólno-
polskie laury w swojej dziedzinie, więc mamy 
do czynienia z  „sukcesem”) w  teatrze Kotań-
skiego, przy obficie zastawionych stołach są 
już tylko aktorzy, realizatorzy i  ich kumple 
i kumpele, natomiast jakby niepotrzebna już 
publiczność szybko czmycha do szatni. Ze-
rwała się więź ludzi teatru z  „miejscowymi”, 
jaką latami tworzył Szczerski?
Dlaczego? Być może dlatego… Jak już kie-
dyś pisałem: „Nie ma co się oszukiwać, 

O upowszechnianiu
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REKLAMA

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.

dziś teatry często nazywane przez ich lide-
rów w  zamyśle nobilitująco „krytycznymi” 
przeważnie jednak w  praktyce rezonują 
frazesy poprawnościowo-polityczne. Niby 
upominają się o prawa dla „wykluczonych”, 
a  w  istocie bywają narzędziami wpływu 
ludzi globalnej władzy, budującymi nowy, 
utopijny wspaniały świat”. W  tym świecie 
nazywanym teraz „nową normalnością” nie 
ma równorzędnego miejsca dla będących 
z  definicji tradycjonalistami, „prowincju-
szy”. Nie ma.
Miejscem, które trzeba koniecznie odwiedzać 
jest Kielecki Teatr Tańca. Poświęciliśmy mu 
ostatnio w  „2 tygodniku kieleckim” sporo 
miejsca z  okazji 25-lecia jego istnienia. Re-
asumując tamte refleksje – dzięki wielolet-
niej pracy Elżbiety i Grzegorza Pańtaków (nie 
urzędników od kultury) mamy od lat kolejną 
profesjonalną placówkę w Kielcach.

Co nam ubyło? Kiedyś w  Domu Środowisk 
Twórczych byli „zadomowieni” pisarze – to oni 
nadawali ton świętokrzyskiej kulturze. Dy-
rektorował jej… poeta Bogusław Pasternak, 
który miał – teraz to widzę z perspektywy lat 
– wielkie serce dla twórców, pomagał, kiedy 
doświadczali problemów, w tym borykali się 
z depresją. Wydawano tam książki, miesięcz-
nik kulturalny, organizowano spotkania ludzi 
pióra. Od lat już tego tam nie ma. Pisarze roz-
proszyli się i zmarginalizowali. A dziś już nie 
ma w  regionie takich literackich tuzów jak 
zmarli: Henryk Jachimowski (wybitny pisarz, 
twórca unikatowego Teatru Kobiet, którego 
dzieło i osoba wciąż czekają na obszerną pu-
blikację. Niestety, ja już chyba nie dam rady 
tego zrobić, m. in. z  powodów finansowych), 
Jan Krzysztofczyk (w tym przypadku udało 
mi się napisać dysertację doktorską poświę-
coną temu pisarzowi, ale cóż… nie udało mi 

się wydać jej drukiem), czy przed nimi Zbi-
gniew Nosal, głównie reportażysta, ale także 
autor „Kurzego pacierza”, jedynej, ale znako-
mitej książki poetyckiej – także wart ocalenia 
od zapomnienia.
Komu się nadzwyczajnie „udało” i powodziło 
(w tym finansowo) przez te lata w „kulturze”? 
Twórcom nieszczególnie. Większość mi zna-
nych klepie tzw. biedę, ci starszego pokolenia 
ledwie przędą na najniższych emeryturach.
Natomiast beneficjentami „upowszechnia-
nia” tego systemu – są pokolenia z partyjnych 
nadań dyrektorów ministerstwa, departa-
mentów, na koniec dyrektorów placówek 
– słowem wysokiej rangi urzędników – zajmu-
jących się w mieście, województwie, w kraju 
„kulturą”. Niekiedy przemykają wśród twór-
ców w  dobrze skrojonych garniturach Bossa 
i odważnie ponad głowami twórczych peten-
tów patrzą w przyszłość.
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Tomasz maTerek
W gastronomii od 3 lat, właściciel dwóch restauracji, lubi 
piwo i FIFĘ…

polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego go-
ściem jest Tomasz Materek, właściciel dwóch 
restauracji - Chinkalni i Fragoli.

Jak przetrwałeś lockdown, bo wygląda na to, 
że dałeś radę?
Nie było łatwo, szczególnie, że drugi lockdown 
zbiegł się z remontem nowej Fragoli. Musieli-
śmy się mierzyć z problemami na kilku fron-
tach jednocześnie. Udało się przetrwać. Nie 
chcę się wdawać w politykę, ale pomoc Pań-
stwa dla gastronomii była zdecydowanie nie-
wystarczająca. I najbardziej cieszę się z tego, 
że nie  zwolniliśmy z pracy żadnego pracow-
nika. W obu restauracjach mamy świetne eki-
py i ciężko byłoby się kogoś pozbyć. 

Fragola na początku była kawiarnią z deserami 
i malutką ofertą „na słono”. Dzisiaj, to duży lokal 
kawiarniano - restauracyjny. Jedna restauracja 
Ci nie wystarczyła?
Mała Fragola generowała obroty tylko wio-
sną i latem. Jesienią i zimą ilość miejsc była 
niewystarczająca. Dlatego wpadliśmy na 
pomysł powiększenia lokalu i oferty, szcze-
gólnie, że na rynku kieleckim brakowało lo-
kalu tzw. „all day service”, w którym można 
byłoby zjeść śniadanie, obiad i kolację, wypić 
drinka i który by posiadał tak bogatą ofer-
tę deserów. Chcieliśmy też rozdzielić sprze-
daż lodów na wynos od sali konsumpcyjnej. 
Szczerze mówiąc, to wszystko jest pomysłem 
mojej żony. 

Więc to ona wymyśliła Fragolę Cafe i Bistro? 
Cały wystrój to także jej pomysł, jak i wiele dań 
oraz deserów. Ja na początku sceptycznie pod-
szedłem do pomysłu śniadań, ale bardzo miło 
się zaskoczyłem. Mamy już duże stałe grono 
„śniadaniowców”, które stale się powiększa.

Co stanowi największe wyzwanie na kieleckim 
rynku gastronomicznym? 
Największym wyzwaniem teraz jest niepew-
ność – zamkną czy nie zamkną? Jaka będzie 
jesień i zima? Cała reszta to dla nas przy-
jemność. Uwielbiamy to, co robimy i cieszy-
my się patrząc na pełne sale zadowolonych 
klientów.

A skąd pomysł na Chinkalnię? Łatwiej byłoby otworzyć 
sieciówkę, niż w pełni własny, autorski lokal?
Nie wiem czy powinienem zdradzać, ale Chin-
kalnia to czysty przypadek. I moja żona i ja 
marzyliśmy o restauracji. Będąc we Wrocła-
wiu z przyjaciółmi trafiliśmy do Chinkalni 
i zakochaliśmy się w gruzińskiej kuchni. Do-
datkowo rachunek, który zapłaciliśmy (do-
dam, że to wrocławski Rynek) był w miarę 
niski, a najedliśmy się wszyscy bardzo. 

Zacząłeś szukać i okazało się, że to franczyza...
Tak. Skontaktowaliśmy się z właścicielami, 
znaleźliśmy lokal i udało się. Na początku 
była obawa jak Kielce nas przyjmą. Od począt-
ku jednak zagrało i tak jest do tej pory.
Chciałbym też zerwać ze stereotypem, że Chin-
kalnia to sieciówka. Tak, jest kilkanaście re-
stauracji w Polsce pod tą nazwą, ale to jedyny 
związek z tym co nazywamy restauracjami sie-
ciowymi. Nie stosujemy półproduktów, wszyst-
ko robimy na miejscu, na świeżo. Każde danie 
jest wykonywane pod zamówienie, nic nie jest 
kupowane centralnie w sieci i odgrzewane.

Jakie masz dalsze plany? Kolejne lokale, czy raczej 
stopniowe, ale konsekwentne rozwijanie dwóch 
już istniejących? 
Patrząc na rosnącą popularność Fragoli na-
stępnym krokiem będzie jej powiększenie 
o  jeszcze jedną salę – ok. 140 metrów. Ale to 
dopiero w przyszłym roku. 

Kopytka a’la Cezar

Składniki: sałata rzymska, filet z kurczaka, sos 
cezar, parmezan, jajko w koszulce.
Przygotowanie: sałatę rzymską rwiemy na 
kawałki, mieszamy z sosem Cezar i rozkłada-
my na talerzu. Zamarynowany filet z kurczaka 
smażymy na złoto i układamy z jednej strony 
talerza. Kopytka podsmażamy na złoty kolor 
i  układamy po przeciwnej stronie kurczaka. 
Posypujemy startym parmezanem. Na wierzch 
układamy jajko w koszulce.
Jednak wcześniej…

Marynata – filet z kurczaka
Składniki: filet z kurczaka, kefir i przyprawy: 
słodka papryka, zioła prowansalskie, majera-
nek, sól, czosnek.
Przygotowanie: kefir łączymy z przyprawa-
mi, zalewamy nim pokrojone na kawałki filety 
z kurczaka.

Sos Cezar 
Składniki: jajko, czosnek świeży, sól morska, 
pieprz czarny, anchovis, kapary, sok z cytry-
ny, parmezan, musztarda delikatesowa, oliwa 
z oliwek, zwykły olej.
Przygotowanie: ucieramy wszystkie składniki 
na gładką masę (poza olejem). Następnie ucie-
ramy, stopniowo wlewając olej - cały czas mik-
sując, aż sos stanie się puszysty i jasny.

Kopytka z serem
Składniki: gotowane ziemniaki, twaróg, mąka 
pszenna, skrobia ziemniaczana, jajko.
Przygotowanie: przecieramy praską ziem-
niaki i twaróg, dodajemy jajko, mąkę pszenną 
i skrobię ziemniaczaną. Zagniatamy ciasto. 
Rozwałkowujemy z niego wałeczki i kroimy na 
kawałki. Tak przygotowane kopytka gotujemy 
w lekko osolonej wodzie do ok. 3 min., od mo-
mentu wypłynięcia na powierzchnię wody.

Zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um

ul. Solna 4b lokal 1u
25-006 Kielce

Godziny otwarcia: pn-nd 09:00 - 22:00
Telefon: 791 355 466

ul. Solna 4a lokal 7u, 
25-006 Kielce

Godziny otwarcia: pn-nd 12:00 - 21:00
Telefon: 739 211 255
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emILIa LoCH
Założycielka Fundacji „Psiakowo pod Lasem”. Z wykształcenia zootechnik, zoopsycholog i behawiorysta. Od kilku lat pracuje wyłącznie 
z psami, głównie trudnymi, które zostały nieodpowiednio socjalizowane w wieku szczenięcym, czego konsekwencją są problemy 
behawioralne. Pomaga opiekunom psów zrozumieć ich potrzeby, zbudować odpowiednie relacje na zasadzie partnerstwa. 
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Obecnie fundacja szuka domów adopcyjnych 
dla trzech psiaków.

Rori (6 lat), Muszka (6 lat), Cheetos 
(1 rok) to psy po przejściach. Potrzebują 
odpowiedzialnych domów, gdzie dostaną tyle 
czasu na adaptację ile potrzebują. Potrzebują 
opiekunów, którzy po tygodniu nie zrażą się 
trudnościami wynikającymi ze zmiany miejsca 
zamieszkania psa i którzy w razie potrzeby 
będą gotowi na pracę behawioralną z psem.

Zainteresowanych zapraszamy do Fundacji 
na spotkania przedadopcyjne.

Skąd pomysł na założenie fundacji?
Pomysł zrodził się dawno temu, jednak za-
wsze był zbyt trudny do zrealizowania. Przy-
szedł jednak czas, kiedy można się skupić na 
tak dużym przedsięwzięciu.

Jakie psy do Was trafiają?
Są to psy bardzo skrzywdzone przez człowie-
ka albo takie, które go w ogóle nie znają, bo 
urodziły się na wolności. Boją się wszystkie-
go: dotyku, głosu, ruchu, smyczy, spacerów. Są 
zamknięte w sobie, sparaliżowane strachem. 

Czyli cel fundacji, to…
…praca behawioralna z takim psiakiem 
i przygotowanie go do adopcji. 

Skąd pozyskujecie pieniądze na prowadzenie 
fundacji?

Z Emilią Loch, założycielką Fundacji „Psiakowo pod 
Lasem”, rozmawia Agnieszka Rogalska.

„Psiakowo pod Lasem”

ul. Kaniowa 6

26-026 Kuby Młyny

tel. 884 824 113

e-mail: psiakowopodlasem@gmail.com

nr konta: 86 1240 1372 1111 0011 0840 2312

Jesteśmy dopiero na początku drogi i łatwo 
nie jest. Na szczęście są ludzie, którzy wspie-
rają nas od początku. Są to dary różnego ro-
dzaju, wpłaty na konto, zbiórki pieniężne. 
Wciąż szukamy sponsorów, chcących nas 
wspierać systematycznie, tak by fundacja 
mogła się rozwijać i przyjmować kolejne 
skrzywdzone psy. 

Ale nie odławiacie psów z ulicy?
Nie. „Psiakowo pod Lasem” ma być ostoją dla 
psów trudnych i niemających szans na adopcję, 
a nie miejscem, gdzie trafiają wszystkie psy. 

Jak Was można wesprzeć?
Prosimy o kontakt bezpośrednio z fundacją – 
telefonicznie lub mailowo. Ważna jest dla nas 
każda pomoc – zarówno rzeczowa jak i finan-
sowa.
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Kilka lat temu, w sportowej przestrze-
ni popularne stały się hasła nawołu-
jące do wspólnych działań, łączenia 

sił, przekazywania pozytywnej energii, etc. 
Polski Związek Piłki Nożnej trafił w „dzie-
siątkę” ze stwierdzeniem „Łączy nas piłka”. 
Zawodnicy, działacze, kibice Łomży VIVE 
Kielce występują ze sztandarem, na którym 
widnieje napis, „Gramy razem”. Zagrywek 
marketingowo-promocyjnych w stylu – „Jed-
noczymy siły”, „Wspólne cele”, „Każdy jest 
ważny” narodziło się wiele. Ich idea jest jak 
najbardziej słuszna. Wszak zaprasza wszyst-
kich do współpracy, zachęca do jednoczenia 
sił, do szeroko zakrojonej kooperacji, dzięki 
której powiększony zostanie licznik trenują-
cych, większe będą umiejętności a co za tym 
idzie – więcej będzie emocji. Mówiąc krótko 
– sportowcy, kibice, działacze powinni  sta-
nowić jedną, wielką rodzinę. Sport powinien 
cementować, uczyć pozytywnych zachowań, 
kształtować wzorce empatii, dawać radość 
i szacunek. Nie tylko po triumfach, ale przede 
wszystkim po porażkach. Niestety, dziś oka-
zuje się, że pomysły sprzed dekady – pozy-
tywnie zakręconych ludzi, stają się dla sportu 
przekleństwem. Po raz pierwszy w kilkudzie-

sięcioletniej dziennikarskiej przygodzie z fut-
bolem spotkałem się z tak dużą skalą krytyki 
reprezentacji po spokojnie wygranym meczu. 
Fakt, z Albanią zagraliśmy w pierwszej poło-
wie poniżej możliwości, ale drugie 45 minut 
było pod pełną kontrolą. Przecież mecz trwa 
90 minut. Wynik 4:1 nie pozostawia żadnych 
złudzeń, kto był lepszy! Mimo to, całe rzesze 
fachowców nie pozostawiły na biało-czer-
wonej kadrze suchej nitki. Tak naprawdę od 
krytyki uciekł tylko Robert Lewandowski.  
Kolejne, lokalne już przykłady. Korona, po 
świetnej serii sześciu, następujących po sobie 
wygranych, „tylko” zremisowała z Miedzią 
Legnica! I błyskawicznie pojawiły się komen-

MOIM ZDANIEM

Dzieli nas sport 

tarze w stylu: – „Zadyszka”, „To byłoby tyle”, 
„Zastopowani”. Czemu, komu mają służyć 
tego typu stwierdzenia? Uśmiałem się wertu-
jąc opinie, po pierwszej połowie meczu San-
dra Spa Pogoń Szczecin – Łomża VIVE Kielce 
(mistrzowie Polski prowadzili 14:13). Jeden 
z kibiców, po 30 minutach pojedynku inaugu-
racyjnego obawiał się nawet o „ostateczny re-
zultat rywalizacji z Płockiem”!!! Nie znam się 
na psychologii. Nie podejmuję się szukania 
sedna tej coraz większej krytyki negowania – 
bez względu na wynik – wszystkiego co dzie-
je się w sporcie. Wiem natomiast, iż „dzięki” 
takim zachowaniom coraz popularniejsze jest 
hasło „Dzieli nas sport”! •

NA SPORTOWO ZE SPORT CK

Stowarzyszenie Sport CK nie zwalnia tempa. Po niezwykle udanych 

tegorocznych imprezach – zorganizowanym w czerwcu turnieju  

piłkarskim, „Piątki na Rynku” i sierpniowym – „Plenerowa piłka plażowa”,  

organizuje kolejne warte uwagi wydarzenia. 

Już jutro (piątek, 11 września) rozpoczyna się „Świętokrzyskie 

Mini Euro”. Zmagania potrwają do 15 września. To rozgrywki piłkarskie 

dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych z województwa świętokrzy-

skiego. Młodzi zawodnicy rywalizować będą na nowo wybudowanym 

boisku Politechniki Świętokrzyskiej. 

Patronat nad przedsięwzięciem objęli Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Z kolei dla „nieco” starszych zawodników (+35),  już 19 września Stowa-

rzyszenie Sport CK organizuje ogólnopolski turniej piłkarski „Old Cup 

Sport CK”. To projekt dofinansowany z programu „Wakacje Sportowe +” 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Udział w tur-

nieju zapowiedziały niezwykle mocne ekipy, m.in.: Zagłębia Sosnowiec, 

GKS Bełchatów.

– Wciąż spływają zgłoszenia. Zapewniam, że wśród zawodników, którzy 

przyjadą do Kielc będą gwiazdy futbolu sprzed lat. I to nie tak bardzo od-

ległych – zapewnia Marcin Zychalski, prezes Stowarzyszenia Sport CK.

Turniejowe mecze odbywać się będą na boisku Politechniki Świętokrzy-

skiej, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. Start godz. 12.00. 

Patronat honorowy nad „Old Cup Sport CK” objęła Anna Krupka, sekre-

tarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

(red.)

Stowarzyszenie Sport CK powstało 

w lutym 2019 roku. Jego główną 

misją jest rozwijanie różnych form 

kultury fizycznej w środowisku dzie-

ci i młodzieży oraz dorosłych. Cele 

Stowarzyszenia, to m.in.: rozwijanie 

w różnych formach wychowania 

fizycznego i sportu, popularyzowa-

nie kultury zdrowotnej i fizycznej, 

organizowanie zawodów sportowych, realizowanie działań 

mających na celu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patolo-

giom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii). Członko-

wie stowarzyszenia, to m.in. osoby związane ze sportem, 

mediami, mające doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz 

różnego typu projektami. 

W ramach prowadzonego klubu sportowego Sport CK, 

zrzeszonego w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej prowa-

dzi systematyczne szkolenie piłkarskie dla dzieci z rocznika 

2007 i 2008. Młodzi zawodnicy regularnie uczestniczą 

w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe/polskie 

związki sportowe lub inne podmioty w nich zrzeszone.  

Stowarzyszenie Sport CK jest także organizatorem wielu 

wydarzeń. Także sportowych - m.in. turnieju piłkarskiego 

„Piątki na Rynku”. Obecnie, to największa i jedyna tego typu 

impreza w Polsce. 

StowarzySzenie

Sport





Patronat honorowy:

Organizator:

serdecznie zaprasza!

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

  15 września12:00 - 14:00

na Rynku w Kielcach

2021

Patronat Prezydenta
Miasta Kielce


