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7 / SPoJRZENIa
„Wolni ludzie górą” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

12-13 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Najdłuższa ulica w mieście”

– czyli wspomnienia Ryszarda Biskupa  
o Kielcach sprzed lat.
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CyTaT TyGoDNIa

oD REDaKToRa

Egzotyczna koalicja Prezydenta Wenty z Prawem i Spra-
wiedliwością oraz radnymi Koalicji Obywatelskiej i 
Lewicy wciąż ma się dobrze... Na czwartkowej sesji Rady 
Miasta radni Pana Prezydenta, KO, Lewicy przy wspar-
ciu PiS zagłosowali za 36 procentową podwyżką opłat za 
wywóz śmieci.

17 lutego 2022 r., 
Kamil Suchański, radny miejski, tuż po głosowaniu dotyczącym 

opłat za wywóz śmieci,.

19 i 38 Złotych. To nowe stawki za wywóz śmieci. 
Przyjęli je radni Rady Miasta Kielce. „Za” 
głosowali radni z klubu Prezydenta Bogdana 

Wenty, Koalicji Obywatelskiej i PiS. Egzotyczna to koalicja. Czterech radnych z PiS 
się wstrzymało (radna Słoniewska zgłosiła błędne głosowanie). Nie wiedzą czego 
chcą? Po co nam tacy radni? Gdyby byli przeciw, do podwyżek by nie doszło.

Praktycznie już wszyscy popierają wprowadzenie sankcji 
na Rosję i inne próby nacisku na bandytów. Z drugiej 
strony, te same osoby na co dzień sięgają po ich produkty, 
nie będąc nawet tego świadomymi. A bojkot lub unikanie 
marek rosyjskich jest – tuż obok nałożenia europejskich 
sankcji – bardzo skuteczną formą nacisku. Odszukajmy 
wokół siebie najważniejsze rosyjskie marki i firmy 
lub te, które w Rosji produkują. Każdy z nas może mieć 
swój wkład w pomoc walczącym o wolność Ukraińcom. 
Zbojkotujmy te marki. Raz na zawsze.
Warto wiedzieć, jak rozpoznać rosyjskie towary, bądź tam 
wyprodukowane. Mają one na początku kodu kreskowego 
ciąg cyfr od 460 do 469. Tych towarów po prostu nie 
kupuj!
Poniżej rosyjskie marki. Nie wszystkie, te główne, 
z których w przeszłości na pewno korzystaliśmy. 
I warto też wiedzieć, że istnieją firmy nierosyjskie, 
ale produkujące w tym kraju.
Amic energy – to austriackie stacje benzynowe, które 
przejęły rosyjską sieć Lukoil w Polsce. Mniej więcej 
120 placówek.Mają powiązania z rosyjskim kapitałem, 
Kaspersky Lab – to jeden z największych na świecie 
producentów oprogramowania antywirusowego, Oodji 
– marka odzieżowa, Komunikator Telegram – w polskim 
Internecie jest hitem. Ma wygrać wyścig z WhatsApp’em, 
Aeroflot – rosyjskie linie lotnicze, Strabag i Hochtief 
– duże firmy budowlane, Aquaphor – filtry do wody, 
CEDC – dystrybutor wielu marek (wina: Carlo Rossi, 
Sutter Home, Shiraz, Zinfandel, piwa: Budweiser, Corona, 
whisky: Grant’s, Glenfiddich, Tullamore Dew, koniaki: 
Camus, Remy Martin, brandy: Torres, rum: Senorita, 
tequila: np. Sierra, gin: Hendrick’s oraz znane większości 
Cinzano, Metaxa), Nokian – fińska marka opon. Jedna z jej 
największych fabryk znajduje się w Rosji, Rexona i Dove, 
zwłaszcza dezodoranty.
Wypada też napisać o rosyjskim węglu. Zapewne skusił 
on już wiele osób, ze względu na niższą cenę. Jednak 
za tą ceną kryje się po prostu niższa jakość. Jest to węgiel 
mniej kaloryczny, dający mniej ciepła z tej samej ilości 
materiału. Warto poszukać węgla oznaczonego jako polski. 
Nie jedz, nie pij, nie kupuj – unikaj usług i produktów 
z Rosji.

Marek Malarz
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Co sądzisz o robieniu wywiadu o tej wojnie we 
wtorek, kiedy „2 tygodnik kielecki” ukaże się dla 
Czytelników w piątek?
Że to szaleństwo, bo wiele może się w  mię-
dzyczasie zmienić. Ale na pewno nie więk-
sze, niż sam atak Putina na Ukrainę – więc 
damy radę.

Dlaczego twierdzisz, że ten atak był 
szaleństwem?
Bo sprawdza się wszystko, co rozsądniejsza 
część środowiska eksperckiego mówiła od 
dawna. Że Ukraina mocno się zmieniła od 
2014 roku, zarówno jeśli chodzi o mentalność 
i sympatie, jak i siłę wojska. I że zmieniło się 
podejście Zachodu, i  teraz nie ograniczy się 
do wyrazów bezsilnego oburzenia. 

Długo twierdziłeś, że Putin tylko blefuje. Kiedy 
zmieniłeś zdanie?
Gdy uznał niepodległość separatystycznych 
republik na wschodzie Ukrainy. Wtedy było 
jasne, że skończył się czas dyplomatów i in-
teresów, a  zaczął żołnierzy. Czyli, że głów-
ny lokator Kremla albo oszalał, albo – to 
bardziej precyzyjne – uwierzył we własną 
propagandę. Cóż, tak to jest, gdy ma się dwo-
raków, a  nie doradców, i  gdy realistyczne 
dane nie docierają do decydenta. 

Ukraina może tę wojnę wygrać? Mimo rosyjskich 
błędów – ale przy tak ogromnej różnicy 
potencjałów?
Nic jeszcze nie jest przesądzone. Ale pierw-
sze kilka dni wygrała pod względem wojsko-
wym – bo nie dała się rozbić i sparaliżować. 
Wygrała też wojnę w infosferze, a w efekcie 
– polityczną rywalizację o  serca i  umysły 
prawie całej reszty świata. Dziś, niezależnie 
od tego, co stanie się jeszcze na polach bitew, 
jedno jest pewne: nie da się rosyjskiej agresji 
zamieść pod dywan, zapomnieć, wrócić do 
status quo. I to jest kluczowa porażka Puti-
na. Nawet jeśli ostatecznie utopi Ukrainę we 
krwi (a mam nadzieję, że jednak nie zdąży), 
to pozostanie wyrzutkiem społeczności mię-

Wybić kły i wyrwać pazury
O wojnie na Ukrainie i o świecie po wojnie, w rozmowie z Markiem Malarzem,  
mówi dr Witold Sokała, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
i Polityk Publicznych UJK, przewodniczący Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta 
„Nowej Konfederacji”.

dzynarodowej. Zbrodniarzem wojennym, 
któremu nie podaje się ręki.

Jeśli zdąży? Przed czym?
Przed krachem gospodarczym Rosji, albo 
przed pałacowym przewrotem, który pozba-
wi go władzy. 

To pierwsze i drugie wydaje się dziś dość 
prawdopodobne…
Te scenariusze są powiązane. W Rosji jest 
wystarczająco wielu wpływowych ludzi, 
w administracji, biznesie, wojsku i służbach 
specjalnych, którzy bardzo lubią grać w dru-
żynie – ale nie do tego stopnia, by z nią spa-
dać z  ligi. Wiernie służyli Putinowi, dopóki 
czerpali z  tego gigantyczne korzyści mate-
rialne, a  nie ponosili praktycznie żadnych 
kosztów. Dziś forsa się kończy, bo uderzona 
sankcjami gospodarka bankrutuje, Zachód 
kładzie łapę na lwiej części zgromadzonego 
majątku, a  koszty i  ryzyko gwałtownie ro-
sną. Idę o  zakład, że coś już się dzieje pod 
dywanem i  może dać efekt w  każdej chwi-

li. Stąd widoczny gołym okiem lęk Putina 
przed otoczeniem.

Trzymasz kciuki za ten scenariusz?
Jak najbardziej. W dzisiejszych warunkach 
jest optymalny i dla świata, i dla samej Rosji. 
No, chyba, że dałyby efekt rozmowy pokojo-
we – ale w to niestety szczerze wątpię. Samo 
zawieszenie broni byłoby rzeczą ze wszech 
miar cenną, ale nie rozwiązującą fundamen-
talnego problemu. Bestia powróci, zreorga-
nizowana i groźniejsza. Trzeba jej wybić kły 
i wyrwać pazury teraz.

Chiny nie pomogą?
Pekin najwyraźniej gra z  Moskwą nie fair. 
Chyba trochę Putina podpuścił, wymagając 
tylko, by wstrzymał się z  agresją militarną 
do końca igrzysk. A potem de facto przyłączył 
się do istotnej części sankcji, między innymi 
wstrzymując współpracę z  rosyjskimi ban-
kami. Podejrzewam, że dał też sygnał swoim 
faktycznym satelitom, takim jak Kazachstan 
czy orbanowskie Węgry, żeby nie przesadzały 
ze wspieraniem Rosji – stąd ich różne łamań-
ce. Bo w interesie Chińczyków jest osłabiona 
Rosja, skłócona z Zachodem, a w efekcie sta-
jąca się już całkowitym wasalem Pekinu. Na 
razie rozgrywają tę partię bardzo skutecznie. 
Z zachodnią gospodarką mają znacznie bar-
dziej intratne interesy do zrobienia.

To na koniec – jak mają się do tej wielkiej gry 
mocarstw interesy Polski?
Mamy powody do radości, że jesteśmy 
w  NATO i  w  Unii Europejskiej, bo gołym 
okiem widać, że to zupełnie inny poziom 
bezpieczeństwa, niż bycie w  „szarej strefie”. 
Po drugie, cieszymy się, że Zachód otrzeźwiał 
co nieco, i  trzymamy kciuki na przykład za 
ostateczną zmianę samobójczej, niemieckiej 
polityki energetycznej – opartej na kasowa-
niu energii atomowej i  zastępowaniem jej 
dostawami rosyjskiego gazu. Nasz świat po 
tej awanturze ma szansę być lepszy, szkoda, 
że za tak makabryczną cenę.

DR WitolD Sokała 
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patrząc z boku

BaRtłomiej oRzeł
Pełnomocnik Premiera Mateusza Morawieckiego ds. Czystego Powietrza. Działacz społeczny 
i pozarządowy. Żona wyciągnęła go z Małopolski i przywiodła do Świętokrzyskiego, za co jest jej bardzo 
wdzięczny. 

K ilka dni temu napisałem publicznie, 
że w  osobie Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego mamy wreszcie przy-

wódcę, który do Berlina nie jeździ słuchać 
i wykonywać, ale mówić i napominać Berlin, 
kiedy robi źle. Dalszy czas pokazał jeszcze do-
bitniej, że te słowa mają pełne odzwierciedle-
nie w prawdzie. 
Wojna rosyjsko-ukraińska brutalnie obna-
żyła wizerunek Zachodu. Niemcy nie tylko 
długo zwlekały z  pomocą dla Ukrainy, nie 
tylko wstrzymywały sankcje, ale brutalnie 
przekonały się, jak ogromnym błędem była 
ich polityka energetyczno-surowcowa. Ber-
lin zapowiedział budowę terminali LNG (co 
już 15 lat temu rozpoczął rząd Prawa i Spra-
wiedliwości) i ograniczenie zaufania do Nord 
Stream 2. 
Również w  tej sprawie jesteśmy do przodu 
– Baltic Pipe, który będzie działał już w trze-
cim kwartale tego roku, CAŁKOWICIE unieza-
leżni nas od gazu z Rosji. Od 1 stycznia 2023 
cały gaz, który do tej pory kupowany był ze 
Wschodu, będzie pochodził z Norwegii, gdzie 
w dodatku PGNiG ma udział w 58 koncesjach 
– gaz ten będzie więc w części biało-czerwony. 
Wojna rosyjsko-ukraińska przypomniała jed-
nak jeszcze jedną – obok roztropnej – twarz 

Jesteście wielcy

Polski. To Polska pomagająca tym, którzy są 
w  potrzebie. Setki tysięcy Polaków wsparło 
Ukrainę swoimi działaniami – wolontariatem, 
pieniędzmi, darami materialnymi czy wresz-
cie przyjęciem pod swój dach uchodźców.
Polacy kolejny raz pokazali, że są gotowi 
nieść pomoc bezinteresownie tym, którzy jej 
w danym momencie potrzebują. Tak jak nie-
śli pomoc Żydom w czasie II Wojny Światowej 
(za co uhonorowano ich największą spośród 
wszystkich nacji ilością medali „Sprawiedli-
wy wśród Narodów Świata”), tak teraz po-
magają Ukraińcom, którzy przed bombami 
i kulami uciekają do naszej ojczyzny.
Pamiętajmy jednak, że to nie jest sprint. To 
będzie niestety bardzo długi maraton, w któ-

rym będziemy musieli wykazać się ogromną 
cierpliwością. Nikt tak naprawdę nie wie, ile 
te działania Moskwy na Ukrainie jeszcze po-
trwają, a więc przez jaki czas potrzeba będzie 
pomocy. Zasoby – w tym również swoją wła-
sną pracę i  wolontariat – trzeba rozdzielać 
mądrze, żeby pomoc była dostępna cały czas.
Dziękuję wszystkim, którzy w  pomoc Ukra-
ińcom się zaangażowali. Jesteście wielcy i ko-
lejny raz pokazaliście, że Polska jest krajem, 
którego w  Europie można szukać ze świecą. 
Bądźmy razem w  tym trudnym czasie, nie 
traćmy czasu na kłótnie, przepychanki i nie-
snaski. Ta jedność w ostatnich dniach jest na-
szą ogromną siłą. I głęboko wierzę, że może 
być nią już zawsze. •

warto wiedzieć

Geopolityczny klincz!

N ie wiem, jaka broń zostanie uży-
ta w  trzeciej wojnie światowej, ale 
czwarta będzie się toczyć na kije i ka-

mienie. 

Słowa wypowiedziane przez Alberta Einste-
ina w maju 1949 roku, podczas wywiadu dla 
magazynu „Monthly Review”, były wyrazem 
rozczarowania w  kwestii polityki prowadzo-
nej przez światowych przywódców”. W  dzi-
siejszej sytuacji w  Europie nabierają realnej 
mocy i szczególnego znaczenia!
Przywołam Memorandum budapeszteńskie 
(Memorandum Budapeszteńskie o  Gwaran-
cjach Bezpieczeństwa), .czyli porozumienie 
międzynarodowe, niemające statusu trakta-
tu, podpisane w grudniu 1994 roku w Buda-

kamil kamińSki
kielczanin, przedsiębiorca. Prezes Stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój.

peszcie, na mocy którego Stany Zjednoczone, 
Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do 
respektowania suwerenności i integralno-
ści terytorialnej Ukrainy oraz powstrzy-
mania się od wszelkich gróźb użycia siły 
przeciwko jej niepodległości i integralności 
terytorialnej, a Ukraina zobowiązała się do 
przekazania strategicznej broni nuklearnej 
Rosji i przystąpienia do układu o nierozprze-
strzenianiu broni jądrowej. Wtedy, na kanwie 
rewolucyjnych zmian politycznych na konty-
nencie, porozumienie dla wielu wydawało się 
być układem idealnym.
Z dzisiejszego punktu widzenia, czyli niekoń-
czącej się tęsknoty Rosji za odbudową Związ-
ku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
oraz silnego jak nigdy pragnienia przyna-

leżności Ukraińców do struktur zjednoczonej 
Europy, rodzi się niepowtarzalna szansa, aby 
to drugie stało się faktem, a pierwsze pozo-
stało tylko w sferze marzeń i chorych ambicji 
aparatczyka Putina i jemu podobnych. Putin 
wyeliminował się sam!
Europa zapomniała czym jest wojna, Bałkany 
to już zupełnie inna epoka a Tbilisi, Donieck 
czy Ługańsk jest bardzo bardzo daleko! Dzi-
siaj bomby spadają tuż przy granicy Unii 
Europejskiej, a zaatakowana zachodnia część 
Ukrainy nie jest obszarem strategicznym 
dla Rosji. Tym bardziej uderza nas fakt, jak 
bezsensowny i bezpardonowy jest to atak. 
To wszystko sprawia, że nikt nigdy Putinowi 
tego nie wybaczy. 
Ukraina już wygrała tę wojnę! Naród Ukrainy 
walczy dzielnie o wolność i suwerenność nie 
tylko swoją, ale przede wszystkim całego kon-
tynentu, obligując nas do wszelkiej militarnej 
i humanitarnej pomocy. Jeśli ta bestialska 
napaść będzie dłużej kontynuowana nieunik-
niona jest interwencja wojsk Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. 
Wspólnie wygramy tę wojnę i  odbudujemy 
Ukrainę silniejszą, piękniejszą i  jeszcze bar-
dziej demokratyczną. Tego na Kremlu na 
pewno się nie spodziewali.
Sława Ukrajini! •
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MOIM ZDANIEM

O „przesileniach”

Świat
Krew, pot, łzy i wsparcie dla Ukrainy – 
na ustach całego świata jest obecnie wy-

łącznie jeden temat, trudno zresztą się dziwić. 
Jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń, 
nieznanych do tej pory naszemu pokoleniu. 
Regularna wojna tuż za naszymi granicami? 
Chyba nikt nie spodziewał się aż tak zdecydo-
wanego ataku putinowskiej Rosji na państwo 
ukraińskie. Nikt nie spodziewał się także nie-
złego przygotowania Ukrainy, która walczy 
w  dość dobrze zorganizowany sposób. Ewi-
dentnie nasi sąsiedzi odrobili lekcję z 2014 
roku i chwała im za to! Należy oczywiście 
pamiętać o pomocy z zewnątrz, która jest dla 
nich bardzo istotna, w niektórych obszarach 

kluczowa. Wysokie morale i ogromna deter-
minacja są zdecydowanie po stronie Ukraiń-
ców, jednak siła militarna, przynajmniej na 
papierze, jest zdecydowanie po stronie Rosji. 
Nie ukrywam swojego zaskoczenia, gdyż do 
samego końca ciężko było uwierzyć w to, że 
Putin zaatakuje aż tak mocno i zdecydowanie. 
Ewidentnie przekroczył tym pewne granice. 
Może to świadczyć o „przesileniu psychicz-
nym” u byłego oficera KGB. Oby nie było to 
z niekorzyścią dla sporej części świata.

Kielce
Odchodząc od spraw międzynarodo-
wych, wracając w nasze skromne kie-

leckie progi wciąż myślę o tym „jak naprawić 

nasze podwórko”? Nie sposób nie odnieść wra-
żenia, iż organizacja i działanie władz miasta 
wygląda, jakby to u nas była wojna, do której 
zresztą, tak na marginesie, jesteśmy kom-
pletnie nieprzygotowani. Nasze drogi wyglą-
dają, jakby były po ostrzale, ich remonty to 
jedynie pozory. W ogóle wiele kieleckich ulic 
należałoby zamknąć na jakiś czas i wymienić 
całą nawierzchnię. Koniecznie na tego typu 
inwestycje infrastrukturalne muszą znaleźć 
się pieniądze. Należy zakończyć bizantyjski 
system zarządzania, zacząć oszczędzać i sku-
pić się na tym, co kluczowe dla mieszkańców. 
W  przeciwnym wypadku inne miasta będą 
nam nadal odskakiwać, mieszkańcy będą 
stąd wyjeżdżać, a przedsiębiorcy wybierać 
inne miejsca dla swoich inwestycji. 
Konieczne jest „przesilenie w myśleniu o za-
rządzaniu miastem”. Zamiast zamykać ruch 
na kolejnych ulicach, należy je otworzyć. Zli-
kwidować drogą i niepotrzebną Straż Miejską, 
stworzyć plan zagospodarowania przestrzen-
nego z prawdziwego zdarzenia, obniżyć po-
datki lokalne, zachęcać firmy do inwestycji 
na terenie naszego miasta i przeprowadzić 
szereg realnych zmian jakościowych, które 
inwestorom pozwolą traktować Kielce poważ-
nie. • 

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
Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie za-
owocowała niezwykłą mobilizacją spo-

łeczeństwa obywatelskiego na całym prawie 
świecie. Nie oszukujmy się – gdyby nie wie-
lotysięczne manifestacje, które natychmiast 
przetoczyły się przez place i ulice licznych 
miast świata, gdyby nie listy otwarte i wpi-
sy w mediach społecznościowych (tak często 
lekceważone i wyśmiewane przez pseudore-
alistów), nie byłoby zapewne tak zdecydowa-
nej postawy rządów wielu państw.
Między bajki można włożyć opowieści polity-
ków na przykład niemieckich, że dotychczas 
błądzili w dobrej wierze i nie mieli wystarcza-
jącej jasności co do prawdziwego charakteru 
moskiewskiego reżimu. Dobrze, a nawet le-
piej niż zwykły Schmidt i Kowalski wiedzieli, 
że robią interesy z krwawym mordercą – ale 
tak im było wygodniej. Możliwość cyniczne-
go „business as usuall” szlag trafił, gdy za-
protestowała na dobre ulica. Czyli – wybor-
cy, jednak niezbędni do tego, by herr Scholz 
z  SPD, frau Baerbock z Zielonych, herr Merz 
(następca Angeli Merkel w CDU) i inni mogli 
nadal zasiadać w swych wygodnych fotelach, 
rządzić, rozdawać łaskawe uśmiechy i dobre 
rady. Ten sam mechanizm zadziałał w wielu 
innych krajach.

Warto odnotować też siłę pospolitego ruszenia 
w Internecie – zainspirowaną przez Anony-
mus, ale podchwyconą przez ludzi bardzo od 
tego ruchu dalekich, akcję hakowania rosyj-
skich stron rządowych i wrzucania prawdzi-
wych informacji o genezie i przebiegu wojny 
w przestrzeń tzw. „rusnetu”. To oczywiście nie 
obali reżimu, ale mocno komplikuje mu życie.

PolsKa
U nas, z oczywistych względów, społe-
czeństwo zareagowało przede wszyst-

kim pomocą dla uchodźców. Organizacje po-
zarządowe, firmy, samorządy i pojedynczy 
ludzie rzucili swe zwykłe obowiązki i zajęli się 
zbieraniem żywności, medykamentów, ubrań 
i pieniędzy, ich transportem, rozlokowaniem 

Wolni ludzie górą

potrzebujących, zapewnianiem im elemen-
tarnej opieki.
Co symptomatyczne – rząd ocknął się, jak to 
rządy miewają w zwyczaju, z lekkim opóź-
nieniem. Za to dołożył starań, by przejąć rolę 
niezbędnego (ponoć) koordynatora. Może 
i z dobrą intencją, ale idę o zakład, że nieba-
wem zobaczymy ministrów i posłów partii 
rządzącej, przynajmniej niektórych, jak kom-
plementują się wzajemnie, sięgając po niezbyt 
im należne splendory, a spychając w cień tych, 
którzy ruszyli do akcji pierwsi i naharowali 
się najbardziej.
Oni pewnie zresztą nie liczyli ani przez mo-
ment na medale – ich nagrodą jest uśmiech 
uratowanego dziecka oraz możliwość patrze-
nia w lustro bez obrzydzenia. Chapeau bas! • 

DAWID LEWICKI
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest magistrem 
politologii o specjalności samorządowej. Posiada także licencjat z logistyki. Wolnościowiec z przekonań. 
Wiceprezes partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji. Szef partii w regionie świętokrzyskim. 
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MOIM ZDANIEM

Kulturalne wyścigiM inister Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego, jak co roku ogłosił kon-
kursy na dofinansowanie zadań 

publicznych z  zakresu kultury. Programy 
mają na celu wsparcie różnorodnych pro-
jektów z  wyłączeniem stałej działalności 
kulturalnej podmiotów. Skierowane są do 
instytucji kultury, organizacji pozarządo-
wych, instytucji filmowych, szkół i  uczelni 
wyższych, samorządów, podmiotów gospo-
darczych czy kościołów. Na realizację zadań 
w roku 2022 przeznaczono około 230 mln zł 
dotacji w ramach 34 programów. Resort kul-
tury przygotował także szczegółowe zasady, 
według których będzie zarządzał publiczny-
mi środkami. 
Wiele lat temu taki system wsparcia dla dzia-
łań kulturalnych wprowadził minister Walde-
mar Dąbrowski, który jak niewielu następców 
rozumiał potrzebę mecenatu państwa nad 
działalnością artystyczną i upowszechnienio-
wą. Pierwsze edycje programów przynosiły 
rozstrzygnięcia, które pozwoliły rozwinąć 
takie przedsięwzięcia jak Festiwal Filmów 
i  Spotkań Niezwykłych, Festiwal Kultury 
Dziecięcej w  Pacanowie czy Festiwal Form 
Dokumentalnych NURT. Przez lata system 
ewaluował, pojawiały się kolejne programy 
operacyjne, ale równocześnie resort kultury 

rozszerzał krąg potencjalnych beneficjentów 
środków publicznych. Niektórzy wyścig o ten 
”tort kultury” nazywali grantozą czyli wyści-
giem po pieniądze. Współczuję oceniającym 
te kilka tysięcy złożonych wniosków, bo po-
równanie projektu operowego czy dużego 
festiwalu muzycznego z wydarzeniem mocno 
zakorzenionym w  lokalnej świadomości jest 
karkołomne. Chciałbym jednak, aby rozstrzy-
gnięcia uwzględniały tak mocno podkreśla-
ną zasadę zrównoważonego rozwoju. Dobre, 
jakościowe przedsięwzięcia kulturalne, które 
integrują środowiska powstają wszędzie tam, 
gdzie są kreatywni ludzie, bez względu na 
miejsce ich organizacji. 
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Święto-
krzyskim od sześciu lat, nie może się znaleźć 

wśród szczęśliwców ministerialnych rozdań. 
Zapewne poradzimy sobie sami przy organi-
zacji jubileuszowego Festiwalu „Wielki Ogień” 
imienia Miry Kubasińskiej, wyjątkowej wo-
kalistki pochodzącej z  Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Właśnie w  naszym mieście, w  latach 
sześćdziesiątych XX wieku Mira otrzymała 
możliwość kształcenia swojego głosu na za-
jęciach w  Zakładowym Domu Kultury. Praca 
z  utalentowaną nastolatką pozwoliła rozwi-
nąć jej talent, aby po latach mogła stać się 
jedną z najlepszych polskich wokalistek. 
Edukacja artystyczna nie ma barw politycz-
nych i prowadzona jest najczęściej w małych 
domach kultury przez instruktorów-pasjona-
tów. Na taką „pracę u podstaw” potrzebujemy 
ministerialnego wsparcia finansowego.  •

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

tak to wiDZĘ

ArKADIusz stAWICKI
prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce.

Miało być o  czymś innym, ale musi 
być o  Ukrainie. Opiszę to jednak 
z nieco innej, właśnie z naszej, kie-

leckiej perspektywy. 
Chwilę po ataku, Polacy okazali ogromną soli-
darność z Ukrainą. Ale co się przy okazji oka-
zało? Pierwszymi, którzy zaczęli organizować 
pomoc i zaczęli działać w sposób najbardziej 
skoordynowany, były organizacje pozarządo-
we. Często też osoby prywatne. Dzisiaj, a piszę 
ten tekst w  poniedziałek 28 lutego po połu-
dniu, doszło do tego, że władze miasta i wła-
dze województwa, to właśnie na organizację 
pozarządową – Stowarzyszenie Integracja Eu-
ropa–Ukraina, z którym współpracujemy jako 
Stowarzyszenie Przyjazne Kielce, scedowały 

istotną część zadań związanych z  pomocą 
uchodźcom w  naszym mieście i  wojewódz-
twie. Okazało się bowiem, że to właśnie ta 
organizacja pozarządowa ma w naszym mie-
ście i  województwie największe rozeznanie 
i kontakty w środowisku ukraińskim, a profile 
organizacji i mediów społecznych (jak np. Scy-
zoryk się otwiera) największe zasięgi i przez 
to dotarcie do mieszkańców Kielc. I dla mnie 
osobiście jest to bardzo dobra wiadomość. Bo 
największym skarbem i  bogactwem każdego 
miasta i  samorządu są jego mieszkańcy (to 
truizm, ale w  tym wypadku jak najbardziej 
uzasadniony). 
Niestety, to właśnie w  tym obszarze, Kielce 
w ostatnich latach, nawet dekadach, poniosły 

największe straty. Jeszcze 15 lat temu, na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego studiowało 
30 tysięcy studentów. Dzisiaj, jest ich ok. 11 
tysięcy. Podobne „straty” poniosły uczelnie 
niepubliczne. To właśnie Kielce są miastem, 
które straciło największy odsetek liczby stu-
dentów (ponad 50%) nie tylko spośród stolic 
regionów Polski, ale również całej Unii Euro-
pejskiej. 
Zapewne kojarzą Państwo nagrodę Nadzie-
je Kielc? To ta dla najzdolniejszych młodych 
Kielczan. Jako Stowarzyszenie Przyjazne Kiel-
ce, przeprowadziliśmy kilka lat temu badanie 
wśród tych, którzy ją otrzymali – 90% z nich 
wyjechało z naszego miasta i już nie wróciło. 
Dlatego tak ważny jest pokaz ludzkiej wraż-
liwości, ale też zaangażowania, kreatywności, 
znakomitego zorganizowania, który obser-
wujemy w  ostatnich dniach. Jeśli oficjalny 
punkt miejski odsyła ludzi z Ukrainy właśnie 
do nas, do organizacji pozarządowych, bo to 
my jesteśmy lepiej przygotowani do pomocy, 
jeśli najbardziej prężne punkty zbiórki darów 
są organizowane przez organizacje pozarzą-
dowe, to znaczy, że doczekaliśmy się napraw-
dę wspaniałego pokolenia młodych, zdolnych 
ludzi, którzy naprawdę zmieniają nasze mia-
sto na lepsze. •

Mieszkańcy to skarb 
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Prosto z ratuszaBudynek dawnej Synagogi i jego obecny 
stan to duży wyrzut sumienia dla kie-
leckich władz. Szczególnie ze względu 

na trudną historię naszego miasta w kontek-
ście relacji polsko–żydowskich. Od wielu lat 
pojawiają się różne pomysły zagospodaro-
wania obiektu i jego przedpola. Od koncepcji 
umiejscowienia tam teatru lalek po projekt 
wybitnego architekta Petera Zumthora. Już 
wtedy zwracano uwagę na trudne położenie, 
wokół arterii komunikacyjnych.  Mimo upły-
wu lat żadna z  tych koncepcji nie doczekała 
się realizacji.
Dziś pojawia się realna szansa, żeby rozpo-
cząć kompleksową rewitalizację tego obsza-
ru i  nadać historycznemu budynkowi nową 
funkcję. W założeniu ma to być miejsce z jed-
nej strony oddające jego historię, z  drugiej 
wychodzące naprzeciw tęsknocie za realną 
wspólnotą. Miejsce, w  którym zachowana 
będzie pamięć o  kieleckich Żydach, którzy 
przed II wojną światową stanowili 30% spo-
łeczeństwa Kielc. Dużym wyzwaniem jest 
zapewnienie dostępności i  zmierzenie się 
z  rozwiązaniami komunikacyjnymi wokół 
obiektu. Dziś front budynku odwrócony jest 
w  kierunku pasa zieleni między al. IX Wie-
ków Kielc. Obecnie funkcjonujące dojścia od 

strony ul. Warszawskiej są mało intuicyjne 
i niebezpieczne. Brakuje rozwiązań dla osób 
z  niepełnosprawnościami, a  o  jakimkolwiek 
wykluczeniu w przypadku tego projektu nie 
może być mowy. Dlatego zarówno urzędnicy, 
jak i projektanci kładą duży nacisk na stwo-
rzenie atrakcyjnego przedpola i  zaaranżo-
wanie przyjaznego dojścia do budynku od 
strony zachodniej. Podczas konsultacji tego 
projektu z mieszkańcami padło sformułowa-
nie zapraszającego podwórka i to chyba najle-
piej oddaje kierunek naszego myślenia. 
Takie rozwiązanie proponuje konsultowany 
obecnie I etap tej inwestycji, nazwany Ogro-
dem Wolności. Wiele uwag pojawiających się 
w  trakcie dyskusji dotyczy kontekstu prze-

strzennego. Mieszkańcy podnoszą, że pas zie-
leni między ulicami to nie miejsce na relaks 
i wypoczynek. Jest sprawą oczywistą, że przed-
pole Synagogi będzie służyć funkcjom samego 
budynku, a  innych rekreacyjnych, zielonych 
przestrzeni w  Kielcach wkrótce przybędzie. 
Planujemy zazielenić i  zrewitalizować frag-
ment ulicy Bodzentyńskiej, Rynek oraz Skwer 
im. Sendlerowej. Nowy blask zyskają także 
Park Miejski im. Staszica oraz Dolina Silnicy.
Budynek dawnej Synagogi to zabytek, nasze 
dziedzictwo kulturowe i  emanacja trudnej 
historii. Dajmy sobie wspólnie szansę, żeby 
to miejsce było elementem społecznej zgody, 
która od początku stworzy atmosferę porozu-
mienia i współpracy. •

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.

Kierunek myślenia

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.

K iedy kilka miesięcy temu obejmowa-
łem stanowisko zastępcy prezydenta 
miasta Kielce m.in. do spraw oświaty 

chciałem, żeby jednym z  priorytetów stało 
się nauczanie bilingwalne, czyli dwujęzycz-
ne. Metoda ta polega na  nauczaniu poszcze-
gólnych przedmiotów, posługując się dwoma 
językami – ojczystym i  obcym. W  efekcie 
doprowadza się do rozwoju wyższych kompe-
tencji językowych, które osiągają uczniowie. 
W praktyce oznacza to, że nauczyciel prowa-
dzi np. lekcję geografii także w języku angiel-
skim, dzięki czemu uczniowie w  naturalny 
sposób nabywają umiejętność posługiwania 
tym językiem. 
System dwujęzyczny od nowego roku szkol-
nego będzie dostępny w  dwóch szkołach 

ponadpodstawowych – w III Liceum Ogólno-
kształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, 
a  także w  VI Liceum Ogólnokształcącym im. 
Juliusza Słowackiego, gdzie uczniowie mają 
możliwość zdawania matury międzynarodo-
wej. Nauczanie dwujęzyczne to jednak cał-
kiem inna formuła, która uzupełnia program 
matury międzynarodowej. 
Ze szkół podstawowych nauczenie bilingwal-
ne wdrażała jako pierwsza Szkoła Podstawo-
wa nr 13 im. Władysława Jagiełły   przy ul. 
Prostej, która zresztą już współpracuje w tym 
zakresie z  III LO, aby budować ciągłość na-
uczania przedmiotowego. Dwujęzyczność jest 
też nowością w Szkole Podstawowej Nr 12 im. 
Bohaterów Westerplatte przy ul. Wspólnej 
oraz w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Żołnie-

rzy 4pp „Czwartaków” przy ul. Szymanow-
skiego. 
Naukę języków obcych warto rozpoczynać 
na jak najniższym szczeblu edukacji, dlatego 
w 2021 r. w trzech przedszkolach przystąpili-
śmy do projektu „Świętokrzyskie dwujęzycz-
ne przedszkolaki”, a  wkrótce przygotujemy 
projekty miejskie. W ten sposób zbudujemy 
ciągłość nauczania dwujęzycznego od przed-
szkoli, przez szkoły podstawowe do szkół śred-
nich. W kolejnych latach zamierzamy włączać 
do systemu bilingwalnego kolejne placówki 
oświatowe. Postęp we wdrażaniu tego syste-
mu będzie zależał od postępu podnoszenia 
kwalifikacji językowych przez nauczycieli, ale 
także od popularności klas językowych. 
Umiejętność posługiwania się co najmniej 
jednym obcym językiem jest dziś niemal 
standardem na rynku pracy. Wartością do-
daną do dwujęzycznego sposobu uczenia jest 
też kształtowanie postaw zrozumienia od-
mienności geograficznej i kulturalnej obszaru 
językowego innego niż ojczysty, poznawanie 
literatury, kultury i  historii krajów innych 
niż ojczysty. Dodatkowo to łatwiejszy dostęp 
do  międzynarodowych programów eduka-
cyjnych, możliwości kontynuowania edukacji 
za granicą, a także z pewnością przełamywa-
nie stereotypów. •

Nauczanie bilingwalne
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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.

E gzotyczna koalicja ekipy prezydenta 
Bogdana Wenty z  Prawem i  Sprawie-
dliwością oraz radnymi Koalicji Oby-

watelskiej i Nowej Lewicy znów w akcji. Tym 
razem, podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
Kielce radni z  prezydenckiego klubu Projekt 
Wspólne Kielce, Koalicji Obywatelskiej i  No-
wej Lewicy przy wsparciu Prawa i Sprawiedli-
wości zagłosowali za 36-procentową podwyż-
ką opłat za wywóz odpadów komunalnych. 
Nowe stawki miesięczne to 19 złotych za 
odpady segregowane i  38 złotych za niese-
gregowane. Klub Bezpartyjni i Niezależni był 
przeciw. 
Do zmiany myślenia w  obszarze polityki 
śmieciowej próbowałem przekonać służby 

pana prezydenta Wenty przez ostatnich kil-
kanaście miesięcy. Niestety, moje argumenty 
trafiały w próżnię, a pan prezydent wolał iść 
na skróty podnosząc opłaty. 
Jak wspomniałem, mój Klub Bezpartyjni i Nie-
zależni głosował przeciw podwyżce. Z kilku 
powodów. Służby pana prezydenta niewłaści-
we naliczają kary za opóźnienia w wywozie 
śmieci. Opóźnienia w samym naliczeniu kar 
i wystawieniu not wynoszą blisko rok. Nieba-
wem miną także dwa lata, od kiedy kary nie 
są właściwie windykowane. Do tej pory żaden 
pozew w tej sprawie nie został złożony, a my 
cały czas słyszymy o mitycznych mediacjach, 
z których niewiele wynika.
Kielczanie mają duże zastrzeżenia do pracy 

firmy Eneris. W jednej z interpelacji odpowie-
dziano mi, że miasto kontroluje firmę Eneris 
poprzez zgłoszenia mieszkańców. To jest tak, 
jakby wykonawca remontował drogę, a Miej-
ski Zarząd Dróg, zamiast go nadzorować, cze-
kałby na sygnały mieszkańców, czy gdzieś jest 
krzywy krawężnik lub zapadnięta studzienka. 
A  przecież mamy dostęp do systemów infor-
matycznych, które pokazują, gdzie dana śmie-
ciarka się znajduje i czy odbiera o czasie śmie-
ci. Brak jest odpowiedniego nadzoru. 
Wciąż uważam, że przetarg na odbiór odpa-
dów został źle rozpisany. Od początku nasz 
klub mówił o  tym, że Kielce powinny zostać 
podzielone na strefy. Pokazywaliśmy przy-
kłady, wyliczenia, rozmawialiśmy z urzędni-
kami. A ostatecznie i  tak przetarg odbył się 
„po kielecku”. 
Dzięki podzieleniu miasta na strefy nie mie-
libyśmy do czynienia z monopolem, jaki ma 
miejsce teraz. Pozwolilibyśmy na rozwój kon-
kurencji, a tam, gdzie konkurencja, tam niż-
sze ceny i lepsza jakość. 
Przy okazji przypomnę, że ta sama koalicja 
radnych Bogdana Wenty, Koalicji Obywatel-
skiej, Nowej Lewicy oraz Prawa i Sprawiedli-
wości głosowała za podwyżkami wynagro-
dzeń dla radnych o blisko 100 procent. Dieta 
jest nieopodatkowana. •

Łupienie kielczan trwa

tak UwaŻaM

dR RobeRt FRey
doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodniczący rady nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. 

W Kielcach może nie być pracy, 
mogą być drogi dziurawe, ale 
ma być ładnie. Z pieniędzy rzą-

dowych pozyskanych w  ramach Polskiego 
Ładu ma powstać Ogród Wolności. W tym celu 
zostanie wykorzystany fragment zieleni na 
środku ulicy IX wieków Kielc. I jak to zwykle 
w Kielcach za obecnej władzy bywa, wkrót-
ce można będzie się zrelaksować w  oparach 
świeżego ołowiu. Jest jeszcze problem hała-
su, ale podobno się wyciszy. Znając inwencję 
w  tym zakresie (vide Figura św. Jana Nepo-
mucena przy ul. 1 Maja), zrobi się ekrany. Tak 
czy inaczej, ogrodzić trzeba, by bawiące się 
dzieci na jezdnię nie wybiegały, bo o nieszczę-
ście nietrudno. 
„Pełnić też będzie funkcję wzmacniania po-
staw obywatelskich, budowania świadomości 
o przemianach wolnościowych na kontynen-
cie europejskim i wartościach, które ukształ-
towały kulturowe dziedzictwo Europy.” I  tu 
pojawia się pytanie, co autorzy mają na 
myśli. Jaką wolność? Czy wolność negatyw-
ną czy pozytywną w ujęciu Ericha Fromma. 
Obawiam się, że będzie to „wolność od”. Jej de-
finicja akcentuje odrzucenie wszelkich wię-
zów i  ograniczeń. Podstawowe przeżycie tej 
wolności jest właśnie negatywne. To jest ta 

Ma być ładnie

wolność, która doprowadziła do dwóch wojen 
światowych, która prowadzi do ucieczki od 
wolności. To jest ta wolność, która na zawsze 
naznaczyła Kielce piętnem miejsca, gdzie 
miał miejsce pogrom Żydów. To wolność, któ-
rą obserwujemy w postępowej Europie, która 
nie rozumie podstawowych pojęć jak kobieta, 
mężczyzna, człowiek. Jest też druga wolność 
– „wolność do”, ale o niej z  lewicowo-liberal-
nych mediów się nie dowiemy. To pojęcie wol-
ności bowiem zawiera w  sobie nastawienie 
na jakąś wartość. Wolność w  tym znaczeniu 
„najwłaściwiej unaocznia się każdemu czło-
wiekowi w  przeżyciu «mogę – nie muszę». 
A  na różnice w  tym zakresie wskazał, za-
nim został Papieżem, Karol Wojtyła. Między 

«mogę» a «nie muszę» kształtuje się bowiem 
ludzkie «chcę» - ono zaś stanowi zdynamizo-
wanie właściwe woli». A zatem jaką wolność 
mają promować ścieżki edukacyjne Ogrodu 
Wolności? 
W etapie drugim, na który nie ma środków, 
ma być odnowiona synagoga. A przecież moż-
na było zrobić odwrotnie i  stworzyć miejsce 
pokazujące od strony pozytywnej historię Ży-
dów w Kielcach. Przy okazji powstałyby nowe 
miejsca pracy. A do refleksji już teraz skłania 
nas z jednej strony głaz z tablicą pamiątkową 
poświęcony ofiarom getta kieleckiego, obozu 
zagłady w Treblince i innych obozów, a z dru-
giej monument Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata. •
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Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

Tylko w  ubiegłym roku Miejski Urząd 
Pracy w  Kielcach zarejestrował 4957 
oświadczeń o  powierzeniu pracy przy-

byszom z  Ukrainy. To najpopularniejsza pro-
cedura zatrudniania obywateli z  wybranych 
państw spoza strefy EURES ze względu na jej 
prostotę. Do momentu zamknięcia niniejszego 
numeru „2 tygodnika kieleckiego” możliwość 
ta dotyczyła przedstawicieli sześciu krajów: 
Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Re-
publiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji 
Rosyjskiej i  właśnie Ukrainy. W sumie MUP 
w 2021 roku zarejestrował 5372 oświadczenia. 
Widać więc wyraźnie, że to mieszkańcy napad-
niętego przez Rosję kraju stanowią zdecydo-
wanie najliczniejszą grupę.
Przed pandemią, czyli  w 2019 roku, Ukraińcy 
stanowili 90% wszystkich zatrudnionych przez 
kieleckie firmy na podstawie oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Pozostałą 
grupę wypełnili przede wszystkim Białorusini, 
Gruzini po 4% i Mołdawianie 2%. Wówczas na 
lokalnym rynku zatrudnienia przybysze pra-
cowali najczęściej przy pracach prostych (60%), 
jako robotnicy przemysłowi (21%), pracow-
nicy biurowi (11%), operatorzy maszyn (5%), 

Zbigniew brZeZiński
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady  
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

w  usługach i  handlu (3%). W pandemicznym 
2020 r. MUP zarejestrował 6122 oświadczenia, 
z  których 4798 dotyczyło obywateli Ukrainy. 
Na podstawie danych z ubiegłego roku można 
stwierdzić, że Ukraińcy pracowali na bardzo 
różnych stanowiskach. Najwięcej naszych są-
siadów ze wschodu zatrudnionych było w bu-
downictwie, transporcie i gastronomii oraz 
jako sortowacze odzieży.

Jak wygląda procedura?
Pracodawca składa oświadczenie w  urzędzie 
pracy właściwym ze względu na jego siedzibę. 
To bardzo prosty dokument, a część, którą wy-
pełnia firma, ma tylko jedną stronę. Na drugiej 
znajdują się adnotacje urzędu. W oświadczeniu 
należy wpisać: dane pracodawcy, dane cudzo-
ziemca, którego zamierza on zatrudnić, stano-
wisko lub rodzaj wykonywanej pracy, nazwę 
zawodu, symbol PKD, miejsce wykonywania 
pracy, rodzaj umowy, czasu pracy i wysokość 
wynagrodzenia, oraz okres na jaki podmiot 
zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykony-
wanie pracy. Od 29 stycznia, dzięki zmianom 
w przepisach, może on wynosić nawet 24 mie-
siące. Składając wniosek należy wnieść opłatę 

administracyjną w wysokości 30 złotych. Wpis 
do ewidencji następuje w  ciągu siedmiu dni. 
Podczas wideokonferencji 25 lutego Minister 
Rodziny i  Polityki Społecznej Marlena Maląg 
zwróciła się do dyrektorów urzędów pracy 
o traktowanie wniosków dotyczących pracow-
ników z Ukrainy w sposób priorytetowy. Wzo-
ry dokumentów i  szczegółowe objaśnienia 
znajdują się na stronie internetowej MUP.

Zapowiedź kolejnych działań
Minister poinformowała również o ogłoszeniu 
konkursu „Razem możemy więcej” na projekty 
wspierające aktywizację zawodową, integrację 
i aktywność społeczną cudzoziemców legalnie 
przebywających w Polsce. Dotyczy on pomocy 
osobom, które opuściły swój kraj, uciekając 
przed konfliktem zbrojnym. O środki te mogą 
się ubiegać samorządy, organizacje pozarządo-
we i instytucje rynku pracy. Na ten cel MRiPS 
przeznaczyło czterdzieści milionów złotych.
Solidarnymi z  Ukrainą możemy też być, za-
trudniając naszych wschodnich sąsiadów i po-
zwalając im zdobyć doświadczenia i fundusze 
niezbędne do odbudowy i rozwoju zniszczone-
go przez wojnę kraju.

solidarni z Ukrainą
TEksT: Zbigniew Brzeziński

Krótkie wprowadzenie dla firm, które chciałyby zatrudniać pracowników z Ukrainy, 
a dotychczas nie mają takich doświadczeń.
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

www.tu.kielce.pl

Kontakt w sprawach rekrutacji:
41 34 24 818
41 34 24 137
41 34 24 136

XII edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Student-Wynalazca 
za nami. Politechnika Świę-

tokrzyska kolejny raz nagrodziła studentów 
wynalazców. W gronie zwycięzców są osoby 
z Kielc. To Karolina Janus i Jakub Krasowski. Za 
swoje wynalazki otrzymali nagrodę główną.
Konkurs jest adresowany do studentów, dok-
torantów i  absolwentów, którzy w  trakcie 
studiów zostali twórcami/współtwórcami 
wynalazku lub wzoru użytkowego/przemy-
słowego chronionego prawem wyłącznym lub 
zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patento-
wym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie 
ds. własności przemysłowej za granicą. Do 
Konkursu mogą być również zgłoszone wy-
nalazki i  wzory, które powstały w  ramach 
współpracy międzynarodowej, a  ich współ-
twórcami są studenci zagranicznych uczelni. 
Do tegorocznej edycji nadesłano 103 rozwią-
zania z  19 uczelni z  całej Polski. Największą 
aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań 
wykazali się studenci z  Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, którzy zgłosili do 
Konkursu 38 rozwiązań. Na kolejnych miej-
scach uplasowała się Politechnika Lubelska 
(14 rozwiązań), Politechnika Wrocławska oraz 
Politechnika Świętokrzyska (po 9 rozwiązań). 

Sukcesy
W dwunastu edycjach Konkursu zostało zgło-
szonych 1177 rozwiązań przez 2448 współ-

DO ZAPAMIĘTANIA

twórców (studentów, pracowników uczelni, 
przedsiębiorców). Laureaci dotychczasowych 
edycji Konkursu zdobyli na Międzynarodo-
wych Wystawach Wynalazków w  Genewie 
17 złotych, 24 srebrne i  9 brązowych me-
dali oraz liczne nagrody specjalne, a  tak-
że uczestniczyli w  seminariach Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej oraz 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
CERN. Sukcesem dla twórców zakończyła się 
również ubiegłoroczna XV Międzynarodowa 
Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 
2021, podczas której laureaci i  wyróżnieni 
w  Konkursie otrzymali 3 złote, 7 srebrnych 
i  3 brązowe medale. Prezentowanie rozwią-
zań na targach i wystawach, zarówno krajo-
wych jak i  zagranicznych przekłada się na 
szeroki kontakt twórców rozwiązań z  prze-
mysłem, co ma istotne znaczenie w procesie 
komercjalizacji.

Idea
Pomysł Konkursu powstał w  Politechnice 
Świętokrzyskiej w 2010 roku. W tym samym 
roku udało się ogłosić i zrealizować pierwszą 
edycję tego ogólnopolskiego przedsięwzię-
cia. Głównym celem jest zwiększenie stopnia 
udziału studentów, przyszłych pracowników i  
pracodawców, w  tworzeniu oraz rozwoju go-
spodarki opartej na innowacjach.

(oprac. red.)

GRATULACJE

Julia Stępień, studentka Politechniki 
Świętokrzyskiej zdobyła brązowy medal 
Mistrzostw Świata w Ergometrze 

Wioślarskim w Hamburgu „World Rowing 
Virtual Indoor Championships 2022”. 
Przemysław Wilk zajął dziewiąte miejsce. To 
ogromny sukces młodych sportowców z Kielc, 
których od lat trenuje Marek Kalwat. 

(oprac. red.)

Politechnika Świętokrzyska będzie 
kształcić specjalistów z zakresu 
cyberbezpieczeństwa. Uczelnia 

i IBM Polska planują uruchomić 
specjalność, a potem studia na kierunku 
cyberbezpieczeństwo. Na początek studenci 
i wykładowcy otrzymają bezpłatny dostęp do 
materiałów edukacyjnych i certyfikowanych 
szkoleń uznawanych na całym świecie. 
Eksperci z IBM włączą się w modyfikację 
programów studiów i zasilą kadry 
dydaktyczne Uczelni.
Współpraca jest częścią globalnego 
zobowiązania IBM do podniesienia 
umiejętności 30 milionów ludzi do 2030 roku.

(oprac. red.)
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TeksT: Ryszard Biskup

O tej niepozornej ulicy, którą można przejść w kilka minut, mawiano w mieście 
z przekąsem, że jest najdłuższa w Kielcach. Nieborak, który bowiem trafił w te strony 
mógł w okolicy spędzić nawet kilka lat. Zamkowa… 

Wybrukowana kocimi łbami, biegną-
ca spokojnie pod wzgórze. Taki tam 
miejski zaułek, można powiedzieć. 

Z  usadowionymi po lewej i  prawej stronie 
dziewiętnastowiecznymi budynkami, lamu-
sem zamienionym dzisiaj w kawiarnie, rezy-
dencją naczelnika powiatu z czasów carskich 
Tomasza Zielińskiego, pałacem zmienionym 
dzisiaj w  artystyczno – kulturalne centrum, 
pawilonem muzeum sakralnej sztuki. Na sa-
mym końcu, przy ślepym trakcie donikąd, 
ponure jak noc listopadowa w deszcz gmaszy-
sko. Kieleckie, najpierw biskupie, potem przez 
długie lata więzienie. To z tego powodu, z racji 
ulokowania kryminału, o  Zamkowej mawia-
no, że jest najdłuższa w Kielcach. Kto tu trafił 
mógł przy ulicy spędzić kilka długich lat.  

Do cel wybudowanego na początku XIX wie-
ku gmachu, za kraty trafiali opryszkowie, 
bandyci, ludzie którym nie po drodze było 
z  obowiązującym prawem. Najpierw wię-
zienie było biskupim, potem polskim kry-
minałem, po kolejnym narodowym zrywie 
powstania narodowego, zmienione zostało 
w  carskie, austriackie, po odzyskaniu Nie-
podległości znowu zostało przejęte przez pol-
ską administrację. Ciasne, z wieloosobowymi 
okratowanymi celami, szczelnie otoczone 
wysokim murem, z  wieżyczkami dla straż-
ników na każdym rogu. Obliczone na kilku-
set więźniów, ale nie było żadną tajemnicą, 
że limit 400 stłoczonych w celach skazańców 
czy aresztowanych systematycznie przekra-
czano. 

Gdy wybuchła kolejna wojna, ogłoszono 
amnestię, kraty otworzono i zaledwie 40 
uznanych za najgroźniejszych przestępców 
popędzono w konwoju w bezpieczniejsze – 
jak się wydawało, strony. Niemcy kryminał 
przejęli i zgodnie z realizowaną w podbitym 
kraju polityką zamienili w  piekło. W celach 
stłoczono najpierw jeńców wojennych, po-
tem aresztantów. Z wyrokami i  skazańcami 
bez, przestępców i niewinnych zatrzymanych 
przez tajną policję. Za kratami, jak wynika 
z zachowanych dokumentów, stłoczono nawet 
po dwa tysiące osób. Katowanych, prześlado-
wanych, bestialsko torturowanych i bitych do 
utraty przytomności. Co kilka dni w stalowej 
bramie zgrzytał klucz i  na Zamkową wyta-
czały się budy ciężarówek ze skazanymi na 

Najdłuższa ulica w mieście 
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RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek. R
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śmierć. Plutony egzekucyjne otwierały ogień 
do nieszczęśników ustawionych nad wyko-
panymi dołami. W czasie okupacji w podkie-
leckim lesie na Stadionie, na skłonie wzgórza 
Pierścienica, Niemcy systematycznie doko-
nywali masowych egzekucji. Pierwsza miała 
miejsce już 12 czerwca 1940 roku, kiedy to 
rozstrzelano kilkudziesięciu przewiezionych 
z więzienia na Zamkowej skazańców. Ile osób 
wymordowano? Tego nie sposób dzisiaj osza-
cować, ale za prawdopodobną uznaje się licz-
bę kilku tysięcy. 
Po wojnie w Kielcach osądzony został i stra-
cony m.in. gestapowiec kat Karl Otto Bűsing. 
To on wydawał rozkazy, podpisywał wyroki. 
W aktach dochodzenia prowadzonego w la-
tach sześćdziesiątych przez Okręgową Komi-
sję Badań Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, 
znalazły się szczególne dowody niemieckich 
zbrodni. Wykonane przez niemieckiego fron-
towego fotografa zdjęcia. Na jednym skaza-
ny na śmierć przez rozstrzelanie, w  asyście 
rozbawionych oficerów żandarmerii, kopie 
łopatą swój grób. Na innym grupa ludzi ze 
związanymi drutem rękami stoi przed swo-
ją mogiłą. Na innym gestapowiec strzałami 
z  parabellum dobija tych, którzy nie zginęli 
od kul plutonu. 
W 1942 roku za mury więzienia przy Zam-
kowej trafił Edward Radomski. Nie pamięta 
z  jakiego powodu, ale pewne, że z  błahego. 
Po krótkim śledztwie, po torturach, w trakcie 
których nie odpowiedział na żadne z zada-
wanych pytań, usłyszał wyrok. Śmierć przez 
rozstrzelanie. Kielczanin nie zamierzał jed-

nak pożegnać się z  życiem. Razem z innymi 
osadzonymi – także skazanymi – z celi, zor-
ganizował bunt. Więźniowie wciągnęli do 
swojej celi polskiego dozorcę, wykradli klu-
cze od krat na korytarzu, zabrali ustawione 
w dyżurce karabiny, sterroryzowali kolejnych 
strażników, otworzyli niezabezpieczone kra-
tami okno i  wyskoczyli za więzienne mury. 
Najpierw przez kielecki park, potem przed-
mieścia, leśne ostępy Bukówki i  lasów dale-
szyckich zbiegli na wolność. Radomski trafił 
do legendarnego oddziału „Wybranieckich”. 
Dowodzeni przez Mariana Sołtysiaka party-
zanckiego kwaterowali w  okolicach Cisowa. 
Przyjął pseudonim „Modar”. 
Opowiadał – wszak mieszkaliśmy w kamieni-
cy przy Krakowskiej Rogatce drzwi w  drzwi 
– że pseudonim przyjął od swojego nazwi-
ska. Odrzucił trzy ostatnie litery, a pozostałe 
pięć przeanagramował, napisał wspak. Do 
Radomskich w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych przychodzili co tydzień inni pod-
ziemni żołnierze. Było przecież dopiero kilka 
lat po wojnie. Siedzieli w  kilku przy stole, 
snuli wspomnienia, opowiadali o akcjach, za-
sadzkach, potyczkach. Zbici jak wróble, w gro-
madkę chłopaków z  podwórka z  wypiekami 
na twarzach, całymi wieczorami słuchaliśmy 
tych wojennych opowieści. Następnego dnia 
z wystruganymi karabinami, zbitymi z kilku 
drewnianych elementów „stenami”, prawie 
takimi samymi jak te z  wojennych, zawie-
szonych na ścianach fotografii ganialiśmy od 
rana do wieczora po podwórku. Tocząc niko-
mu na nic niepotrzebne dziecięce wojny. 
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www.kaminski.kielce.pl

Tradycja,  
jakość, smak.

Smaczne wyroby  
mięsne tworzone  

w oparciu o prawdziwie  
tradycyjne receptury.
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TeksT: Jarosław Machnicki

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

ULICA DUŻA CD.

Nieruchomość przy ul. Krakowskiej, 
Długiej lub Dużej 9, często zmieniała 
właścicieli. Do liczących się należeli: 

Sieczkowie, Stefkowie, Dyrekcja Generalna 
Poczty Polskiej (znajdował się tu pierwszy 
w Kielcach urząd pocztowy), potem należa-
ła do Krynickich i Kosowiczów. W roku 1830 
rejent Kosowicz sprzedał nieruchomość zlo-
kalizowaną, około sto metrów od Rynku przy 
ówczesnej ul. Krakowskiej – później Dużej nr 
9, ciągnącą się aż do obecnej ul. Wesołej, mał-
żonkom Joannie i Janowi Lardellim (z  cza-
sem kupili oni wszystkie posesje z domami 

przy ul. Dużej na odcinku Rynek – obecna 
ul. Sienkiewicza). Lardelli był z pochodzenia 
Szwajcarem, osiedlonym w Królestwie Pol-
skim po wojnach napoleońskich i mistrzem 
cukierniczym. Po przybyciu do Kielc otworzył 
popularną cukiernię i rozpoczął budowę oka-

załego domu i hotelu. Obie inwestycje zostały 
dokończone już po śmierci Jana Lardellego 
przez kolejnego męża Joanny – Michała Łęc-
kiego. 
Hotel o nazwie „Europejski” posiadał w bu-
dynku frontowym 27 izb i blisko 20 w ofi-

Ul. Duża 9 – początek XX w. Po stronie lewej witryna składu tabacznego N. Hassenbeina, dalej Zakład 
Fotograficzny S. Rachalewskiego. Widoczne okna „Hotelu Europejskiego” wskazują na czas remontu tego 
obiektu.

Reklama restauratora Franciszka Cioska – „Gazeta 
Kielecka” 1899, nr 60, s. 4

Reklama prasowa – „Gazeta Kielecka” 1871, nr 32, 
s.4
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Reklama największego w Kielcach składu tabacznego N. Hassenbeina 
(wcześniej M. Goldhaara) – „Gazeta Kielecka” 1899, nr 60, s. 4

Informacja prasowa o objęciu dzierżawy przez Wielogłowskiego – „Gazeta 
kielecka” 1887, nr 27, s. 4

cynach. W 1848 roku wzniesiono jeszcze 
tzw. Dom Zabaw lub Teatr Lardellich z salą 
teatralną i taneczną na 400 osób. Tu, przez 
kilka dekad kielczanie spotykali się z kulturą 
i  rozrywką. Przybywały tu wędrowne trupy 
teatralne, odbywały się koncerty, bale i rauty. 
Na podwórzu znajdowały się stajnie, zajezd-
nie, wozownie. Na parterze, od frontu, mie-
ściły się trzy sklepy, a potem kino z nazwami: 
„Pani”, „Uciecha” i „Kassino”.   Pod koniec 1871 
roku miejscowa gazeta informowała o inwe-
stycjach nowego właściciela p. Węglowskiego: 
„Dziedziniec hotelu Europejskiego w bieżą-
cym roku został starannie uporządkowany. 
Wykończona również została piętrowa ofi-
cyna, a obecnie ustawiono tam latarnie, co 
w  jesiennej i zimowej porze szczególniej dla 
powracających z teatru bardzo było pożąda-
nem. Słowem w calem dzisiejszem urządze-
niu i porządku zaprowadzonym w hotelu 
Europejskim, widać staranie właściciela p. 
Węglowskiego o wygodę przejezdnych gości, 

a hotel ten bez zaprzeczenia jest najobszer-
niejszy w mieście.”
Po 1880 roku cała nieruchomość przeszła na 
własność rodziny radcy Kołtońskiego. Od 
roku 1887 hotel był dzierżawiony przez Wie-
logłowskiego. 
Kolejna zmiana w prowadzeniu restauracji 
hotelowej nastąpiła w 1899 roku – kiedy to 
objął ją doświadczony kucharz Franciszek 
Ciosek.
Później (w końcówce XIX w.) był własnością 
Wilczyńskich. Od października 1900 roku, 
w  odpowiedzi na powstanie hotelu Bristol 
właściciel kilkakrotnie zamieszczał w „Gaze-
cie Kieleckiej” własne reklamy: 
„Hotel Europejski Kielce, ulica Duża. Świeżo 
odnowiony i umeblowany poleca: Numera 
pojedyncze z pościelą, usługą i opałem od 
kop. 50 do rub. 1 dziennie. Numera z dwoma 
łóżkami z pościelą, usługą i opalem od kop. 
80 do 2 rub. dziennie. Służba kaucyjonowa-
na, wypróbowanej wierności  i akuratności. 

Restauracyja w miejscu pod kierunkiem zdol-
nego kuchmistrza, może zadowolić wszelkie 
wymagania.”
Na jednej z zachowanych kart pocztowych 
z 1911 roku zaadresowanej na Leokadii Wil-
czyńskiej, świadczącej o dużej trosce o klien-
tów i świadczącej o kontraktowaniu orkiestr 
i kapel muzycznych do hotelu, czytamy: 
„Na list ani odpowiadam – otóż z największą 
radością  przyjechałabym do Kielc,  gdyby nie 
to że rozłączywszy się z P. Zofią od wielkiejno-
cy mam na siebie orkiestrę i tutaj w Płocku 
gram od dwóch miesięcy i jestem zakontrak-
towaną na cały Karnawał dlatego nie mogę 
się nigdzie ruszyć. Dla Pani i Sz. Rodziców 
ukłony i serdeczne pozdrowienia. Życzliwa 
Janina H.”
W drugiej połowie XIX w. i początkach XX 
swoją lokalizacje miały sklepy tytoniowe, ga-
lanteryjne, skład drożdży i zakłady fotogra-
ficzne. W latach dwudziestych XX w. hotelem 
zarządzał Bolesław Kołtoński.
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„36 forteli” (2020) Piotra Plebaniaka, to znakomity międzykulturowy, okraszony 
dziesiątkami anegdot almanach psychologii konfliktu, w którym chiński dorobek opisany 
jest językiem Zachodu, a dorobek zachodni językiem starożytnych Chin” –  przekonuje 
znany geopolityk młodego pokolenia dr Jacek Bartosiak.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Publikacja m.in. szczegółowo poświad-
cza jak można oszukać wroga, a  także 
własny naród. Polecam tę książkę, która 

może trochę rozjaśni Państwu istotę geopo-
lityki. Bo widzę, że znowu pełną parą main 
streamowa maszyna propagandowa, która 
odegrała tak haniebną rolę w  implemento-
waniu narracji o  fałszywej pandemii, teraz 
programuje nasz „słuszny gniew” skierowa-
ny przeciwko „bandycie Putinowi” i  na fali 
współczucia produkuje wielką przyjaźń z są-
siednim, dotychczas nam – delikatnie mówiąc 
– nieprzychylnym narodem, przed którym te-
raz jesteśmy gotowi jeszcze szerzej otworzyć 
nasze drzwi. (Tak notabene, pamiętacie jak 
premier Gowin mówił w kontekście ukraiń-
skiej emigracji do Polski (2019): „Powinniśmy 
zacząć ściągać do Polski przyszłe elity”. […] 
My naprawdę ich bardzo potrzebujemy do 
roli przyszłych przywódców – biznesu, pań-
stwa, świata kultury itd.”. Czy znał już wtedy 
coś czego my nadal nie wiemy? Teraz to „ścią-
ganie” najwyraźniej nabrało przyspieszenia). 
A ludzie słuchają tego jak zahipnotyzowani.
Ta maszyna propagandowa sprzężona z tą po-
nadnarodową w jednej chwili zaczęła produ-
kować także sceny wojenne, przypominające 
już po nawet krótkiej analizie model „przeko-
nywania” społeczeństw określany od dwóch 
lat symbolicznie jako „ciężarówki z Bergamo”.
A najgłośniej swój sprzeciw, tak jak wczoraj 
jeszcze przeciwko „antyszczepionkowcom”, 
wyrażają jak zwykle „lewicujący” aktorzy 
i tzw. artyści! 
Zadaję zatem sobie pytanie – co powoduje, 
że zawsze najbardziej naiwnymi grupami 
zawodowymi w  przeważającej swojej części, 
są właśnie ci ludzie? Przypomnę, że jeszcze 
przed chwilą nie można było ich „dynami-

Spektakl dla miliardów

w  swoje ramiona nawet „nieszczepionego” 
uchodźcę! Wspomnę, że mnie niedawno prze-
cież bez tzw. maseczki miejscowi aktywiści 
nie wpuścili do teatru! Że długo szukano dla 
mnie wolnego miejsca na widowni w sektorze 
dla „niezaszczepionych”. 
Patrzeć tylko, jak jakiś właśnie teatr, być może 
nawet „nasz” kielecki – wyprodukuje sztukę, 
która będzie konsolidować słuszny gniew 
oburzonego ludu!

tem” prawdy oderwać od komputerów i tele-
wizorów, przed którymi samotnie siedzieli 
od miesięcy w maseczkach i gumowych rę-
kawiczkach, bo tak się bardzo bali zarażenia 
„kowidem”. Że jeszcze przedwczoraj żądali 
rozszerzenia sanitaryzmu! A tu nagle „dziś” 
w  swojej większości masowo, z  wymalowa-
nymi na twarzach flagami Ukrainy, wyszli 
na rynki miast w  których żyją – by potępić 
złowrogiego dyktatora! Ba… Są gotowi brać 

„Pierwszą ofiarą wojny jest prawda”,  
a drugą… zwykli ludzie
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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.

A może jakby przeczytali refleksję Nicolo Ma-
chiavellego: „Cel uświęca środki”, albo „Ludzie 
tak są prości i tak naginają się do chwilowych 
konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie 
zawsze takiego, który da się oszukać” – zasta-
nowiliby się chociaż przez chwilę?
A wystarczy „poklikać” pięć minut, zerknąć na 
mapę, żeby zgadnąć, co się dzieje. „W lipcu 2021 
roku Ukraina pod przywództwem Wołodymy-
ra Zełenskiego podpisała z  Chinami porozu-
mienie o budowie infrastruktury, a przywódca 
naszego wschodniego sąsiada w rozmowie z Xi 
Jingpingiem oznajmił, że Ukraina może stać 
się „mostem do Europy” dla chińskich inwesty-
cji” („Jak Amerykanie i  Rosjanie Chińczyków 
z  Ukrainy przepędzają” (22.02.2022, salon24). 
Takie porozumienie na pewno nie może się po-
dobać rządzącym elitom w Rosji i w USA. Tulsi 
Gabbard, lewicowa kandydatka na prezydenta 
USA wprost mówi (22.02.22, Fox News): „Ame-
rykańskie władze chcą wojny Rosji z Ukrainą” 
(m.in. przemysł zbrojeniowy USA potrzebuje 

na gwałt nowych zamówień). Warto wspo-
mnieć, że Chiny tworzą teraz Nowy Jedwabny 
Szlak, którego istotne nici wiodą właśnie przez 
Ukrainę na Zachód Europy. Ten szlak stanowi 
ogromne zagrożenie dla interesów dominu-
jącego imperium morskiego – jakim są nadal 
elity USA. Dla Rosji inicjatywa Ukrainy, też 
jest zabójcza – szlak bowiem ten kraj omija. 
Warto też przypomnieć, że gra toczy się także 
o ogromne zasoby tytanu, (które znajdują się 
na terenie Ukrainy) tak potrzebnego np. do 
budowy nowoczesnych samolotów bojowych, 
i w tej chwili „rękę” na nich trzyma „USA” (ten 
kraj nie ma swoich zasobów tego metalu). I za-
wsze jest ktoś, kto szuka dla siebie nowego te-
renu do zamieszkania.
Widzimy zatem, że wojna o którą „nasi” arty-
ści oskarżają „psychopatycznego bandytę” ma 
wiele wątków (może nawet jest rezultatem 
„cichej” umowy między „USA” i  „Rosją”. Na 
pewno jest rodzajem spektaklu dla miliardów 
widzów, nową formą zarządzania strachem 

po „pandemii”, która pod własnym ciężarem 
kłamstwa właśnie rozsypuje się na naszych 
oczach). I mocno się różni od wizji historii wi-
dzianej, jako walki „dobra” ze „złem”. Historii 
postrzeganej niczym scenariusz telenowel, 
które są źródłem geopolitycznej wiedzy dla 
większości naszych artystów.
Może by nawet ta sprawa nie była warta uwa-
gi, gdyby nie fakt, że także „nasz” rząd, „nasza” 
klasa polityczna prze do wojny z  „Putinem”, 
a  działania „naszych” liderów znowu legity-
mizują głosy nierozsądnych ludzi, głosy nazy-
wane opinią publiczną. (Notabene, jak można 
wierzyć, że np. „nasz” rząd odpowiedzialny 
za 200 tysięcy ponadnormatywnych śmierci 
w  Polsce, za co nie poniósł żadnej odpowie-
dzialności – jest teraz nagle „dobry”? Jak?).
„Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy wal-
czyć, a kiedy nie” – pisał przed wiekami Sun 
Zi o  wojnie. Pora, żeby te słowa przemyśleli 
i tzw. artyści. Na większość bowiem polityków 
już od dawna nie liczę. 

Bobik Market – świat zwierząt
ul. Wapiennikowa 39G

25-105 Kielce
tel.: + 48 513 914 877

Czekamy na Was

Poniedziałek – Piątek 9:00-19:00

Sobota 9:00-15:00

Więcej niż sklep – profesjonalne porady
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Najlepsze sery z  Francji, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Włoch i  innych europej-
skich krajów, jeden z  największych 

przysmaków francuskiej kuchni Foie gras, 
czyli strasburski pasztet z  gęsich wątróbek, 
prawdziwy kawior, trufle, ogromny wybór 
makaronów, przecierów i  passat pomidoro-
wych, nie tylko z  Włoch. Słodycze z  Belgii, 

Światowe smaki  
i regionalne specjały
TeksT: Agnieszka Rogalska

Włoch, ale również nasze polskie, niespoty-
kane w innych sklepach. Ogromny wybór 
win z  całego świata oraz mocnych alkoholi, 
własnej produkcji potrawy najwyższej jako-
ści pod marką Wehikuł Smaku Garmażenie, 
mięsa i  wędliny firmy Kamiński, długo doj-
rzewające wędliny z  importu, słynne wło-
skie Prosciutta oraz hiszpańskie Serrano, 

a  także wędliny wieprzowe ze szlachetnej 
węgierskiej Mangalicy. Ponadto niespotyka-
ny nigdzie indziej wybór oryginalnych napoi 
bezalkoholowych, naturalna angielska Cola 
Fentimans, woda Borjomi, polska alkaliczna 
woda Java – te marki trudno znaleźć w innych 
sklepach w naszym mieście. Nie sposób wy-
mienić wszystkiego. 

Kielce, Osiedle Barwinek

ul. Starowapiennikowa 39D
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Czynne: 
Poniedziałek - Czwartek: 8.00-19.00, 

Piątek: 8.00-19.30, 
Sobota: 7.30-16.30.

Gdzie to wszystko znajdziemy? W jedynych 
w  Kielcach, prawdziwych delikatesach Wehi-
kuł Smaku, znajdujących się na kieleckim Bar-
winku przy ulicy Starowapiennikowej. To tu, 
i tylko tu, światowe smaki łączą się z regional-
nymi specjałami oraz tymi własnej produkcji.

– Na świętokrzyskim rynku jesteśmy już 
pięć lat. Towar sprowadzamy z  zagrani-
cy, jak również od polskich, także święto-
krzyskich producentów branży spożyw-
czej. Postawiłem na stale poszerzające się 
oczekiwania Klientów, którzy podróżują po 
świecie i  chcą jego najlepsze smaki mieć 
na wyciągnięcie ręki. Świat nie ma już dla 
mieszkańców Kielc i  regionu świętokrzy-
skiego tajemnic – mówi Mariusz Kamiński, 
właściciel delikatesów.

tel. 733 930 830

Warto wspomnieć, że Delikatesy Wehikuł 
Smaku słyną już w  Kielcach z  wypiekanego 
na miejscu całkowicie naturalnego pieczywa, 
a gama produktów stale się poszerza.

– W kuchni przygotowujemy ciasto na 
naturalnych zakwasach, by później, już 
w  sklepie, upiec pyszny chleb, swym aro-
matem i smakiem przenoszący nas w dzie-
ciństwo.

Delikatesy Wehikuł Smaku, to także wspo-
mniana wyżej marka „Garmażenie”, czyli 
gotowe dania, przygotowywane na bieżąco, 
każdego dnia. Dzięki temu są zawsze świeże, 
a  ich oferta jest imponująca. Gruzińskie pie-
rogi Chinkali, nasze tradycyjne – z  mięsem 
i kapustą, ruskie, z grzybami oraz szpinakiem 

i prawdziwą grecką fetą, naleśniki – na słodko 
z kremowym serem i malinami, bądź wytraw-
ne, ze szpinakiem. Zupy – krem z pomidorów 
lub tajska Tom Yum, krem z dyni, węgierskie 
leczo. Ponadto barszcz czerwony i nieodzow-
ne uszka. W ofercie znajdziemy także lasagne, 
paszteciki, krokiety, sałatki, makarony i dese-
ry. Tu jest po prostu pysznie!

– „Garmażenie” ma do zaoferowania wie-
le. To dania smaczne, świeże, oparte na 
składnikach najwyższej jakości. Serdecz-
nie zapraszam – zachęca właściciel deli-
katesów.

 Redakcja „2 tygodnika kieleckiego” specjałów 
z Delikatesów Wehikuł Smaku próbowała  już 
niejeden raz i z czystym sumieniem poleca!
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polecamy

Pierogi Myśliwskie (ok. 25 szt.)
Składniki ciasto:
350g mąki (pszenna, orkiszowa lub żytnia), 150 ml wody,  
50 ml oleju, 1 jajko (opcjonalnie), szczypta soli
Składniki na farsz:
250g pieczarek, 250g kiełbasy zwyczajnej lub śląskiej, jało-
wiec, sól / pieprz do smaku

Przygotowanie:
Mąkę wsypać do miski, dodać sól. Dodać wodę i olej mieszając 
wszystko łyżką.
W międzyczasie dodać roztrzepane jajko i połączyć wszystkie 
składniki, zagnieść gładkie ciasto.
Wyłożyć je na podsypany mąką blat i wygniatać przez około 
7 - 8 minut. Przykryć ściereczką i odstawić na ok. 30 minut.
W tym czasie udusić pieczarki na patelni, doprawić solą i pie-
przem. Zostawić do ostygnięcia. 
Następnie zmielić kiełbasę i pieczarki.
Utrzeć ziarna jałowca w  moździerzu lub młynku. Najlepszy 
jest świeży jałowiec, który został świeżo zmielony. Potrzebu-
jesz 2 łyżek stołowych do farszu.
W misce wymieszać kiełbasę, pieczarkę, jałowiec i doprawić 
do smaku solą i pieprzem. 
Ciasto podzielić na 4 części i kolejno rozwałkowywać na cienki 
placek (około 2 - 3 mm), obsypując w razie potrzeby stolnicę 
mąką.
Szklanką wycinać kółka, rozciągnąć je trochę w palcach, na-
stępnie na środek nakładać po jednej czubatej łyżeczce farszu.
Składać na pół i zlepiać dokładnie brzegi, układać na stolnicy.
W dużym garnku zagotować osoloną wodę i jak będzie mocno 
wrzała, włożyć pierwszą partię pierogów (około 15 sztuk).
Po ponownym zagotowaniu zmniejszyć  ogień do średniego 
i gotować pierożki przez około 2 minuty, licząc od czasu wy-
płynięcia ich na powierzchnię wody (do czasu aż ciasto będzie 
miękkie, sprawdzamy palcem wyławiając jednego pieroga).
Długość gotowania zależy od grubości ciasta. Wyłowić łyżką 
cedzakową na talerz.
Podajemy pierogi z duszoną cebulą lub ze skwarkami. Można 
też podać ze świeżo ciętą natką. 

ul. Wspólna 5

25-003 Kielce

tel.: 41 366 24 82, 785 15 15 15

Czynne:

poniedziałek – sobota: 10:00-18:00

niedziela: 12.00-18.00

Karolina Kałuża
od 2007 roku związana z Pierogarnią 
znajdującą się w Kielcach przy ul. Wspólnej. 
Żyje kuchnią i pierogami.

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimir-
ski, twórca bloga Street Food Polska, 
oprowadza nas po kulinarnych Kiel-
cach. Tym razem jego gościem jest 
Karolina Kałuża, czyli Pierogarnia 
na Wspólnej. 

Od jak dawna prowadzisz Pierogarnię? 
Wcześniej lokal należał do kogoś 
innego…
W 2007 roku rodzice otrzymali in-
formację, że dotychczasowi wła-
ściciele Pierogarni zamierzają ją 
sprzedać, by skupić się na innym 
biznesie. Zaczynałam swoją przygo-
dę jako kelnerka, tutaj uczyłam się 
do matury, w  końcu przejęłam biz-
nes od rodziców i  tak już zostałam 
na stałe.

Receptury przejęliście od poprzednich 
właścicieli czy opracowaliście własne?
Część receptur zostawiliśmy, ale 
dużo dodaliśmy od siebie. Przez te 
15 lat wymyśliliśmy własne farsze, 
które zostały bardzo dobrze przy-
jęte przez naszych gości. Prawdę 
mówiąc, to cały czas szukamy no-
wych smaków, pytamy klientów, co 
by chcieli zjeść. Ostatecznie kuchnię 
robi się dla ludzi, to oni mają od nas 
wyjść zadowoleni.

Które pierogi cieszą się największym 
wzięciem? Kielczanie mają swój „top”?
Oj, mają! Pierogów, których nie 
mogę ruszyć z  menu to nasze spe-
cjalności – myśliwskie, świętokrzy-
skie, pielmenie, które tylko u nas są 
takie duże.

I przypominają w smaku trochę 
gruzińskie chinkali…
Tak! Nadzienie z  mięsa i  karkówki 
z rosołem, jaki powstaje podczas go-
towania... Chętnie robiłabym ory-
ginalne chinkali, ale niestety – nie 
mam takich zdolności manualnych.

Na pierogi zawsze trzeba u was trochę 
poczekać. Dlaczego?
Po pierwsze mamy mnóstwo dowo-
zów, a  po drugie nie mrozimy ich 

tylko dorabiamy na bieżąco. Jeśli 
ktoś przyjdzie w  momencie, kiedy 
właśnie wysłaliśmy 10 czy 15 porcji, 
to po prostu musi poczekać aż ulepi-
my i ugotujemy nowe.

Dowozy uratowały Was podczas 
pandemii?
Tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni na-
szym gościom, że nie zapomnieli 
o nas w tym trudnym czasie. Dzięki 
dowozom udało nam się przetrwać 
ten bardzo trudny dla gastronomii 
czas.

Plany na przyszłość?
Marzy mi się przestronny, większy 
lokal, live cooking, otwarta kuchnia, 
lepienie pierogów na oczach klien-
tów...



Jesteśmy w stanie zrobić wiele dla naszych Klientów,

aby mogli w pełni skupić się na tym, co potrafią robić najlepiej...

OFERTA:

• Kompleksowa obsługa księgowa  
i kadrowo-płacowa podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą

• Usługi dla osób fizycznych  
nieprowadzących  

działalności gospodarczej

REJESTRACJA ON-LINE SPÓŁEK:

• z ograniczoną odpowiedzialnością

• jawnych

•komandytowych

WYRÓŻNIA NAS:

• ponad dwudziestoletnie doświadczenie

•wykwalifikowana kadra stale  
podnosząca umiejętności

•indywidualne podejście  
do Klienta
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

T eż jestem za daleko idącymi sank-
cjami dla Rosji. Biję brawo Pol-
skiemu Związkowi Piłki Nożnej za 

rezygnację z meczu barażowego z Rosją. 
Popieram decyzję Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej, który zapowiedział bojkot 
drużyn rosyjskich. Śmieszą mnie wstępne 
komunikaty UEFA oraz FIFA dotyczące Ro-
sji. Możni świata piłki, wysoko postawieni 
działacze musieliby zrezygnować z pienię-
dzy Gazpromu, Nord Stream 2, a co za tym 
idzie - przestać korzystać z luksusowych ho-
teli, przestać podróżować po całym świecie, 
bawić się gdzie dusza zapragnie. Zanim to 
zrobią (o ile w ogóle zrobią), będą lawirować 
i odwlekać.
Dziś świat sportu jest uzależniony od wiel-
kich pieniędzy. Dziś ochotnicy, społecznicy 
są na wymarciu, albo już wymarli. Dziś kasę 
biorą działacze, prezesi nawet w czwartoligo-
wych klubach! Zapewne wielu nie zgodzi się 
z tezą, którą postawię, ale – moim zdaniem 
– decyzja psychopaty Putina o rozpoczęciu 
działań wojennych uratowała posadę gru-
pie polskich działaczy sportowych! Idzie o 
rozliczenie igrzysk olimpijskich w Pekinie. 
Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Chin 

byliśmy karmieni opowiastkami o  zdoby-
czach medalowych, o równorzędnej walce 
z  najlepszymi, o ustanawianiu kolejnych 
rekordów. Wyszło jak zwykle, beznadziejnie. 
Do śmiechu i jednocześnie zgrozy doprowa-
dzały analizy polskich sportowców, którzy 
po zajęciu „dwudziestego któregoś” miejsca 
wypalali, iż „są zadowoleni z siebie, ze swojej 
postawy”. A to szyki popsuł koronawirus, to 
sędziowie nie byli sprawiedliwi, to wreszcie 
niesmaczne było jedzenie serwowane w wio-
sce olimpijskiej. Jeden tylko Kamil Stoch wy-
znał szczerze, „byliśmy słabsi od rywali”! 
O wypowiedziach działaczy lepiej nie 
wspominać. Tu „lanie wody” było normal-

MOIM ZDANIEM

Wojna i Pekin

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
– 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

nością. Gdyby rozdawano medale za lawi-
rowanie, uciekanie od odpowiedzialności, 
mielibyśmy zdecydowanie więcej krążków. 
Nie słyszałem, by ktoś uderzył się w pier-
si, przyznał do popełnionych błędów. A tak 
naprawdę właśnie prezesi związkowi, 
członkowie zarządów są w pierwszej kolej-
ności winowajcami degrengolady, która za-
lała polski sport zimowy. I dalej tak będzie, 
bo oprócz zaradnych, oddanych sprawie 
ludzi, potrafiących namówić, rozpowszech-
nić dyscyplinę brakuje w Polsce odpowied-
niej infrastruktury. A ten element jest 
w  jeszcze gorszym stanie niż kadry dzia-
łaczy… •






