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BERTUS SERVAAS – Honorowy Obywatel Kielc
WNIOSEK ZŁOŻONY. ZDECYDUJĄ RADNI. NA RAZIE ZWLEKAJĄ
WIĘCEJ NA STRONie 2

na dobry początek

ZŁAPANE W SIECI

CIEKAWE I WAŻNE

Fot. archiwum

Z początkiem kwietnia br.,
jedna z odmian
produkowanej w Kielcach
musztardy zmieni nazwę
– z „rosyjskiej” na „ostra”.
Powodem są sugestie
konsumentów, nawiązujące
do rosyjskiej agresji
na Ukrainę.

LICZBa TYGODNIA

167 500 000

Złotych.
To wartość
papierów
wartościowych Miasta Kielce, które właśnie zadebiutowało na Giełdzie Papierów
Wartościowych - rynek Catalyst. 21 marca br. miało miejsce pierwsze notowanie
obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji to 1 tys. zł. Może je kupić każdy
uczestnik rynku papierów wartościowych. Dla Kielc oznacza to ogromy zastrzyk
kapitału. W przyszłości ratusz będzie jednak musiał wykupić obligacje. W zależności
od serii terminy wykupu przypadają na lata 2022- 2037.

CYTAT TYGODNIA

„Nie będziemy prowadzić kontroli”.

Agata Wojda,
wiceprezydent miasta, po tym gdy miasto poinformowało,
że właściciele nieruchomości, którzy goszczą u siebie
Ukraińców i starają się o zapomogę 1200 złotych miesięcznie,
„zobligowani są” do ujmowania ich w swoich deklaracjach
o opłatach za odpady komunalne. To podstawa do naliczenia
miesięcznej opłaty 14 złotych od osoby.

Stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy – Edukacja
i Rozwój, którego mam zaszczyt być prezesem złożyło
wniosek do radnych Rady Miasta Kielce o uznanie
prezesa klubu piłki ręcznej Łomża Vive Kielce, Bertusa
Servaasa, Honorowym Obywatelem Kielc. Naszym
zdaniem przyznanie tytułu byłoby jednocześnie
podziękowaniem i sygnałem, że kielczanie doceniają to,
co zrobił i wciąż robi dla naszego miasta. Byłby to także
znak dla tych, którzy rozważają działalność gospodarczą
w naszym mieście, że Kielce są miastem otwartym,
przyjaznym, potrafiącym okazać wdzięczność.
W lipcu br. mija 20 lat od momentu, kiedy Bertus Servaas
został prezesem kieleckiego klubu piłki ręcznej. Od kilku
lat, w tej dyscyplinie, to jedna z najlepszych drużyn
na świecie. Można śmiało stwierdzić, że bez klubu piłki
ręcznej Kielce byłyby zupełnie innym miastem. Bertus
Servaas niesamowicie wypromował nasze miasto,
zapewnił nam niezapomniane emocje, związane
choćby z wygraniem Ligi Mistrzów w 2016 roku.
Z kolei obserwując w jaki sposób rozwija klub można
przypuszczać, że to nie ostatnie wielkie osiągnięcie
kieleckiej drużyny. Być może już w tym roku…
Bertus Servaas mieszka w Polsce od 1991 roku.
Od grudnia 2014 roku, oprócz holenderskiego, ma
również polskie obywatelstwo. Prezesem kieleckiego
klubu Bertus Servaas został w lipcu 2002 roku, a jego
firma stała się głównym sponsorem. Już w 2003 roku
klub Vive Kielce zdobył swój pierwszy w historii
dublet – mistrzostwo i Puchar Polski. Konsekwentna
budowa klubu i wzmacnianie go coraz lepszymi
zawodnikami sprawiły, że od 2009 roku nieprzerwanie
zdobywa on puchar, a od 2012 mistrzostwo Polski.
W 2013 roku drużyna pierwszy raz awansowała do
turnieju Final Four Ligi Mistrzów, zdobywając brązowy
medal, powtórzyła to osiągnięcie w 2015 rok. Rok
później klub osiągnął swój największy sukces i jeden
z największych w historii polskich klubów sportowych
– wygrał Ligę Mistrzów. Jako stowarzyszenie
poprosiliśmy radnych o pozytywne rozpatrzenie
naszego wniosku. Na razie bez skutku.
Kamil Kamiński,
Prezes Stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy
Edukacja i Rozwój
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„Putin i putinkowie” – Świat, Polska
w oczach dr. Witolda Sokały.
12-13 / SPACERKIEM PO MIEŚCIE

„Kieleckie panienki”
– czyli opowieści Ryszarda Biskupa
o Kielcach sprzed lat.
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na skróty z kraju

USŁYSZANE
Gościem Roberta Mazurka,
w Porannej rozmowie w RMF FM, był
amerykanista prof. Zbigniew Lewicki.
Komentował on wizytę prezydenta
USA Joe Bidena w Polsce.
Mazurek: Panie profesorze, czy ta
wizyta (prezydenta USA Joe Bidena
– przyp. red.) przełoży się również
bezpośrednio na polską politykę?
Pytam, bo słyszymy, że opozycja
zabiegała o spotkanie z prezydentem
Bidenem, do którego nie doszło.
Za to PiS się puszy, bo spotkanie
z prezydentem Dudą było znacznie
dłuższe niż zapowiadano, Joe Biden
obściskiwał się z premierem
Morawieckim, itd. Innymi słowy:
czy to po prostu będzie dodatkowe
paliwo dla PiS-u, a opozycja będzie się
musiała obejść smakiem? Czy Polacy
tak na to zareagują?
Lewicki: (…) To się tak nie przekłada
na ogólny entuzjazm. Nie sądzę,
by spotkanie z panem prezydentem,
czy z panem premierem pomogło
specjalnie w notowaniach.
Mazurek: Też tak sądzę, że to już jest
jakaś przesadna wiara w to, że fotka
z Joe Bidenem cokolwiek znaczy
dla Polski.
Lewicki: To nie wypada, żeby prezydent
Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał do
Polski i po spotkaniu z prezydentem
biegł spotkać się z opozycją.
Mazurek: Nie spotkał się z Jarosławem
Kaczyńskim, ale dlatego, że Jarosław
Kaczyński podobno nie przyszedł
w ogóle tego dnia, bo miał badania na
koronawirusa.
Lewicki: Tego nawet nie wiedziałem.
Mazurek:Taki jest oficjalny komunikat.
Lewicki: Nie spotkał się też z Donaldem
Tuskiem, więc wszystko jest okej.
Tak powinna wyglądać poważna
wizyta poważnego przywódcy. Nie
wszystkie działania gości muszą być
ukierunkowane na polską politykę
wewnętrzną.
(oprac. red.)

Źródło RMF FM, 28 marca 2022 r.
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Listy wstydu
i chwały
W

Rosji wciąż zostaje 130 z pięciuset
dużych firm, na których inwazja
Rosji na Ukrainę nie wywarła
żadnego wrażenia, bądź które tylko ograniczyły dalsze inwestycje. Wśród nich jest wiele
światowych gigantów i renomowanych marek. Lista firm, które nie zdecydowały się na
choćby zawieszenie działalności czy nawet
ograniczenie inwestycji, obejmuje 42 pozycje
(stan na 26 marca 2022 r.). Odnajdziemy na
niej dwie polskie firmy – Cersanit i Polpharmę. Z tych najbardziej znanych, obecnych
m.in. na polskim rynku trzeba wymienić:
producentów komputerów tajwańskich: Acer
i Asus oraz chińskiego Lenovo, chińskiego
giganta handlu internetowego Alibaba (AliExpress), francuskie sieci handlowe: Auchan,
Leroy Merlin i Decathlon, niemiecką sieć
handlową Metro AG (Metro Cash & Carry),
banki: szwajcarski Credit Suisse, austriacki
Raiffeisen Bank International i francuski Societe Generale, linie lotnicze Emirates z ZEA
i turecką Turkish Airlines, szwajcarską grupę
surowcową Glencore, chińskich producentów
urządzeń mobilnych: Huawei i Xiaomi, amerykańską firmę papierniczą International
Paper, niemieckiego producenta materiałów
budowlanych Knauf, amerykańskiego producenta środków czystości SC Johnson, chińskiego giganta internetowego Tencent.
Jest też „lista mniejszego wstydu”, na którą
można dopisać firmy, które „coś tam ogłosiły”.
Liczy ona 56 firm, które jak opisują specjaliści
z Yale „kupują czas”. To: amerykańskie sieci
fast-food: Subway, oraz ze stajni Yum Brands
marki: KFC, Pizza Hut i Taco Bell, producenci
m.in. szczepionek na COVID-19: Pfizer, Astra
Zeneca i Johnson & Johnson, farmaceutyczni
giganci: brytyjski GlaxoSmithKline, niemieckie Bayer i Reckitt Benckiser oraz francuski
Sanofi, amerykański producent keczupów
Kraft Heinz, chemiczni niemieccy giganci:

BASF i Henkel, światowy lider produktów higieny osobistej amerykański Colgate-Palmolive, gigant na rynku żywności i produktów
higieny osobistej Unilever, gigant żywnościowy szwajcarski Nestle, francuski producent
jogurtów Danone, obecne w Polsce tytoniowe:
Japan Tobacco i Philip Morris (firma już podjęła pierwsze kroki dotyczące wycofania z Rosji), hotelarskie sieci: Accor (właściciel Orbisu),
Hilton, Hyatt, Intercontinental Hotels i Marriot, włoski producent opon Pirelli, duński
producent materiałów budowlanych Rockwool, niemieckie Siemens oraz Siemens Energy.
Na redukcję zaangażowania na rosyjskim
rynku zdecydowało się 31 firm, w tym: Pepsi,
niemiecki ubezpieczyciel Allianz, niemiecki
Bosch, duński producent piwa Carlsberg, producent rumu Bacardi, banki: amerykańskie
Goldman Sachs i JP Morgan, francuski BNP
Paribas, brytyjski HSBC oraz holenderski ING,
amerykański producent płatków śniadaniowych Kellogg’s.
W Rosji zawiesiło działalność 195 dużych
firm, a całkowicie zlikwidowało 174. Wśród
tych, które działalność zawiesiły, najgłośniejszy był przypadek Coca-Coli. Wstrzymały też
działalność m.in. Mc Donald’s, Burger King,
Starbucks, Adidas, Puma, Generali, Commerzbank, Mastercard, Visa, Disney, H&M, Levi
Strauss, Heineken, Harley-Davidson, Honda,
Hyundai, Mazda, Renault, Rolls Royce, Skoda,
Stellantis (Fiat), Subaru, Toyota, Volkswagen,
Volvo, Ikea, Intel, Jysk, Lego, LG, Samsung,
Panasonic, Sony, L’Oreal, Marks & Spencer,
Apple, Dell, Nintendo, Nokia, Oracle, Amazon,
Nvidia, Paypal, Meta (Facebook), Microsoft,
TikTok, Twitter i YouTube.
Listę firm, które były obecne na rynku rosyjskim opracował zespół badawczy Yale School
of Management, sprawdził także, jakie decyzje podjęły owe firmy w związku z napaścią
Rosji na Ukrainę.

Marek Malarz
dziennikarz, przedsiębiorca, właściciel Agencji Dziennikarsko Reklamowej Limap. Twórca i swego czasu
redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu,
AGB Metro, Życiu. Współpracował/uje z dużymi kieleckimi i warszawskimi firmami.
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Zrób na złość Putinowi
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.

W

ojna u naszego wschodniego sąsiada trwa już od kilku tygodni.
Nie będę pisać kolejny raz, dlaczego wolna Ukraina jest w interesie Polski oraz
całej Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że
w tym temacie wszystko zostało już powiedziane i nikogo też nie trzeba przekonywać.
Trzeba jednak wspomnieć, pisać, nieustannie
przypominać o czymś innym – skąd Putin
bierze pieniądze na rozwój armii. I o tym, że
każdy z nas może zrobić wiele, by ich miał
mniej.
Po pierwsze – powinniśmy przestać kupować
rosyjskie i białoruskie produkty. Co prawda,
wiele firm już wycofało towary z tych państw,
ale na wszelki wypadek warto wiedzieć, że

bojkotujemy kody kreskowe 460-469 (Rosja)
oraz 481 (Białoruś) – to oznacza, że są wyprodukowane w tych państwach.
Po drugie – nie należy kupować od firm, które zdecydowały się pozostać w Rosji i robić
tam dalej interesy. Nawoływanie do bojkotu konkretnych firm grozi konsekwencjami
prawnymi, dlatego dla odmiany napiszę, co
powinniśmy kupować. Są to: Majonez Kielecki, sery z Włoszczowy (lub innego OSM), soki
z Pińczowa lub Sandomierza (wszystko to
oczywiście nie we francuskiej sieci marketów,
a w polskich sklepach Społem lub innym lokalnym biznesie), produkty sportowe to oczywiście tylko 4F (firma co prawda z Wieliczki,
ale właściciel pochodzi z Kielc), a po mate-

riały budowlane idziemy/ jedziemy tylko do
Mrówki. Dzięki temu rozwijamy, wzmocnimy,
nie tylko polską, ale również świętokrzyską
gospodarkę.
Po trzecie – rezygnujemy z węgla. Serio! Lwia
część węgla, który trafiał do Polski z Rosji finalnie lądowała w piecach odbiorców indywidualnych. Polskie zasoby wykorzystywane
są w energetyce, a nie piecach. Zeroemisyjne
pompy ciepła, gaz z Norwegii czy pellet (producentów tych urządzeń w naszym świętokrzyskim regionie nie brakuje) pozwalają
zmniejszyć dochody Rosji ze sprzedaży węgla.
Po czwarte – ocieplamy dom, wymieniamy
okna. Im mniej energii zużyjemy do grzania,
tym mniejsze będą przychody Rosji, czystsze
powietrze, a nasze portfele pełniejsze. By realizować punkt trzeci i czwarty polecam rządowy program dopłat „Czyste Powietrze”.
I po piąte – jeździmy autobusem, pociągiem
lub (jeśli możemy) kupujemy elektryka. Im
mniej zużyjemy ropy naftowej, tym też przychody rosyjskie z tego tytułu będą mniejsze.
Jak więc widać, sposobów na zrobienie na
złość Putinowi jest sporo. I niejako przy okazji, jak wspomniałem, wiele z nich rozwija
świętokrzyską i polską gospodarkę. Decydujmy mądrze, gdzie trafią nasze pieniądze.
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WARTO WIEDZIEĆ

Kielce dobre miejsce?
Kamil Kamiński
kielczanin, przedsiębiorca. Prezes Stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój.

C

ytat z Henry Kissingera „jeżeli nie wiesz
dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd” dobrze opisuje sposób sprawowania władzy przez trzy ostanie
dekady w moich Kielcach. Jestem zawiedziony.
Brakuje pomysłu, odpowiedniego planu działania, spójnego kierunku, określeniu środków
i konsekwencji w kształtowaniu i stymulowaniu rozwoju stolicy regionu świętokrzyskiego! Cierpi na tym całe województwo.
Dokąd my idziemy? Jakim miastem chcemy
być? Stolicą mody? Miastem sportu? Ośrodkiem dla turystyki pieszej, wypoczynku i rekreacji?
Pierwsze już chwilę po ogłoszeniu wydawało
się i w krótkiej perspektywie czasu okazało
się być mrzonką! Wydaje się, że drugiego mia-

K

ielce istnieją tylko teoretycznie – można w ten sposób sparafrazować część
słynnej wypowiedzi byłego ministra
spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie posła ziemi świętokrzyskiej Bartłomieja
Sienkiewicza. Drugiej nie przytoczę, z uwagi
na szacunek dla Czytelników.
Oto władze naszego miasta przypominają
mieszkańcom, którzy przyjęli uchodźców
z Ukrainy, o obowiązku ich zgłoszenia celem
naliczenia opłaty śmieciowej. Pomysł ten,
zgodny z literą prawa zresztą, wywołał słusznie ferment wśród internautów. Czy zatem
władze miasta zamierzają coś z tym zrobić od
strony prawnej? Może projekt uchwały przygotowują, która zwolni czasowo z tego obowiązku? Nie, po prostu nie będą kontrolować
wypełnienia tego obowiązku. Ale za chwilę,
wiceprezydenci, będą krzyczeć na wiecach
o praworządności.
Zresztą, mam przekonanie, że na władze miasta, wyzwanie, jakim jest napływ uchodźców
z ogarniętej wojną Ukrainy, spadło niczym
grom z jasnego nieba. A przecież to szansa
dla Kielc. Tylko w ferworze pomagania chyba
nikt o tym w ten sposób nie myśli. Miasto się
wyludnia, czeka nas demograficzne tsunami
i dotychczasowe działania władz – żeby kie-

6

na dumnie broni wizytówka miasta, jakim
niewątpliwie jest eksportowy klub Łomża
Vive Kielce. To błąd w rozumieniu, czym jest
„miasto sportu”. Kielce otrzymały ten tytuł
zdecydowanie na wyrost, na potrzeby ówczesnej samorządowej kampanii wyborczej!
Wracając do wymienionych wyżej kierunków… Ostatni wydaje się być na wyciągnięcie
ręki. Kielce będące bazą wypadową w Góry
Świętokrzyskie (jedne z najstarszych łańcuchów górskich w Europie)! parki krajobrazowe, zalew kielecki, tuż przy mieście w Cedzynie, stoki narciarskie, rezerwaty – Wietrznia
i Kadzielnia, Ogród Botaniczny, wzgórze
i klasztor na Karczówce, Jaskinia Raj, ruiny
zamku w Chęcinach – to niepodważalne atuty
do bycia turystyczną kolebką kraju!

Tak wielkie nagromadzenie, naprawdę wysokiej jakości, atrakcji naturalnych, na tak niedużym terenie, wyznacza kierunek dla miasta! W promieniu 180 kilometrów od centrum
Kielc mieszka 1/3 całej ludności Polski! Czy dla
tej olbrzymiej grupy ludzi Kielce i całe świętokrzyskie mogą stać się naturalnym kierunkiem dla odpoczynku i rekreacji? Pytanie wydaje się być retoryczne.
Czego brakuje, by tak się stało? Odpowiem:
pomysłu, planu i konsekwencji! Nie podążajmy za trendami a wyznaczmy je stawiając
na to, czym dysponujemy. Nasza przewaga
to unikatowa natura, piękne położenie oraz
dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna!
W krótkim czasie możemy stać się stolicą geo-edukacji, turystyki rodzinnej, z pięknymi trasami pieszymi i rowerowymi, miastem słynącym z nauki jazdy na nartach, z przyjaznymi
i zadbanymi trasami narciarskimi.
Oczywiście, bez skutecznej i bezpardonowej
walki ze smogiem, bez rozwoju odpowiedniej
infrastruktury, bez silnych działań marketingowych, nie zbudujemy niczego!
Ale najpierw posprzątajmy nasze miasto. Potem stwórzmy spójny plan, przygotujmy się.
I w końcu zaprośmy gości z całej Polski pokazując nasze atuty!

•

TAK UWAŻAM

Miasto teoretyczne
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.

dyś było ładnie – tego zjawiska nie zatrzymają. Tymczasem jak najszybciej trzeba sobie
zadać pytanie, co zrobić, żeby uchodźcy po
wojnie wybrali nasze miasto, a nie powrót do
ojczyzny.. W zamian, niestety, coraz głośniejsza jest narracja, bo zło zawsze jest krzykliwe,
że otrzymują oni pomoc, przywileje itd., itp.
Warto zrozumieć, że uchodźcy z Ukrainy będą
chcieli znaleźć pracę, a nie żyć z pomocy społecznej, jak się niektórym wydaje. Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta. Ponieważ przyjechały
do Polski osoby najbardziej obrotne, sprytne.
Konieczne jest „danie im wędki” i bez trudu
sobie poradzą na rynku pracy. A zatem maksymalny nacisk trzeba położyć na naukę języka polskiego, bo to jest podstawa. Natomiast

nam, Polakom, masowa znajomość języka
ukraińskiego nie jest konieczna, poza grupą wolontariuszy i pracowników przedsiębiorstw, które mają w planach udział w odbudowie, zniszczonej przez wojnę, Ukrainy.
I na koniec. Inny temat, ale ważny.
Uwaga! Amfiteatr Kadzielnia się sypie. Nasza
kielecka perełka może ze dwa lata jeszcze wytrzyma przy tempie obecnych prac konserwacyjnych… aż się całkiem rozsypie. Czy miasto
ma na remont pieniądze? Nie. No to może
Unia Europejska da. A jeśli nie da, o co dbają
niektórzy eurodeputowani? Zawsze można
pomyśleć o realizacji koncertów w strefie relaksu przed dworcem PKP, albo w… Ogrodzie
Wolności.

•
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z pierwszej ręki

Prezydent bez serca
Kamil Suchański
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

W

ciągu ostatnich lat obecne władze Kielc zafundowały mieszkańcom serię niezrozumiałych
i nieuzasadnionych podwyżek. Ostatnio przekroczono jednak granicę przyzwoitości wprowadzając zwiększone opłaty za wywóz śmieci
od kielczan, którzy przyjęli pod swój dach
uchodźców z Ukrainy. Odruch serca spotkał
się z reakcją bez… serca.
Służby prezydenta Bogdana Wenty ogłosiły, że kielczanie, u których zatrzymali się
uchodźcy z Ukrainy, muszą zapłacić więcej
za wywóz śmieci – jeśli korzystają z rządowej
pomocy finansowej na utrzymanie gości zza
wschodniej granicy. Decyzja władz miasta
wywołała potężne kontrowersje i oburzenie

J

edną z najczęściej powtarzanych przez
kieleckich rządzących tez jest ta, że się
nie da. Że zaszłości historyczne, że komuna, że bieda, że ściana wschodnia. Uważam to
za całkowitą bzdurę i wymówkę mającą usprawiedliwić niechęć do mierzenia się z ambitnymi wyzwaniami. Przykładów bowiem, że jest
zupełnie odwrotnie można podawać bardzo
dużo: od sąsiedniej Morawicy – będącej od lat
najlepszą gminą miejsko-wiejską w Polsce
przez Starachowice, po Rzeszów czy Lublin.
Wszystkie miejscowości też z tej, rzekomo przeklętej, Polski Wschodniej, są w naszym kraju
symbolami sukcesu i udanych transformacji.
Weźmy taki Lublin – miasto, z którego 11 lat
temu wyjeżdżało 80 procent absolwentów informatyki, a dziś nie tylko zatrzymuje 80 procent z nich, ale też przyciąga nowych z Polski,
ale i świata. Miasto, w którym w 10 lat aż czterokrotnie zwiększono zatrudnienie w branży
IT i nowoczesnych technologii – z 2 do 8 tysięcy.
Miasto, które w ciągu tych lat przyciągnęło ponad 80 inwestorów z branż technologicznych,
w którym ponad 50 z nich zatrudnia powyżej
100 osób.. Miasto, które ma 250 tysięcy metrów
kwadratowych nowoczesnych powierzchni
biurowych (kolejne 50 tysięcy jest w budowie,
dwa duże projekty w przygotowaniu). I KAŻ-
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wśród większości kielczan. Jako radny jestem
w tej sprawie po stronie mieszkańców.
To dla mnie decyzja niezrozumiała, bezczelna i haniebna. Nie dość, że nasi mieszkańcy
ponoszą trud pomocy uchodźcom, którzy są
w ogromnej potrzebie, to jeszcze w podzięce
mają zapłacić wyższe rachunki. Tak w praktyce wygląda wsparcie ze strony władz miasta
dla ludzi o wielkich sercach…
Próba zapewnienia dodatkowych wpływów do
miejskiej kasy – znikomych z punktu widzenia
ponad półtora- miliardowego budżetu – jest
skandaliczna. Odnotowały to ogólnopolskie
media – Kielce znów znalazły się na ustach
całej Polski. Szkoda, że w jak najgorszym kontekście. Nie takiej promocji naszego miasta

potrzebujemy. Wizerunkowa katastrofa. Pokazaliśmy się szerokiej publiczności jako miasto,
które zwietrzyło interes i chce zarobić na ludzkim nieszczęściu – największym od drugiej
wojny światowej kryzysie humanitarnym.
Dzieje się to w czasie, kiedy wszyscy Polacy
okazują sąsiadom z Ukrainy ogromne wsparcie, kiedy otwierają przed nimi serca i drzwi
do własnych domów, kiedy bezinteresownie
dzielą się z gośćmi kromką chleba i szklanką herbaty. Postawą Polaków zachwycają się
światowe media. Gratuluje nam prezydent
USA Joe Biden. Na naszych oczach rodzi się
piękna legenda o wspaniałomyślnym narodzie polskim. A w Kielcach podejmuje się bezmyślne decyzje, które niweczą starania ludzi
dobrej woli…
Przecież doskonale każdy zdaje sobie sprawę, że te 40 złotych dziennie, które kielczanie
otrzymują od władz centralnych za pomoc
uchodźcom, prawdopodobnie nie pokrywa
kosztów ich pobytu. Dlaczego zatem służby
pana prezydenta dokładają kolejny wydatek?
Nie potrafię tego zrozumieć. Przekroczono
granice przyzwoitości. Ten nieludzki, pozbawiony wrażliwości ruch ze strony władz miasta musi zostać anulowany. Jest jeszcze szansa, by zachować twarz – nawet jeśli nie ma się
serca.

•

TAK TO WIDZĘ

Da się!
Arkadiusz Stawicki
prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce.

DA inwestycja jest prywatna! W 2019 roku byli
szóstym ośrodkiem IT w kraju.
Porównując te dane z Kielcami – miastem dwa
razy mniejszym, które też (teoretycznie) postawiło na rozwój nowoczesnych branż – powinniśmy doczekać się w ostatniej dekadzie co
najmniej 20 inwestorów zatrudniających ponad 100 informatyków… A ilu pozyskaliśmy?
W Lublinie osiągnięto to rozpoczynając regularne spotkania z branżą, dostosowując się do
jej potrzeb, organizując targi IT dla uczniów,
wspierając szkoły i uczelnie – kierunki informatyczne i matematyczne, stosując zachęty
dla inwestorów chcących tworzyć przestrzenie
biurowe. W Kielcach, w tym czasie, urzędnicy
stworzyli Kielecki Park Technologiczny…

Chciałbym, aby jedno wybrzmiało tutaj głośno – ja się nie znęcam nad Kielcami, bo np.
ich nie lubię. Zwracam uwagę na fakty, porównuję nasze miasto i jego rozwój z innymi,
właśnie dlatego, że je kocham. Poświęcam
działaniom na jego rzecz niemal każdą wolną
chwilę (niemal, gdyż te, których nie poświęcam, oddaję sprawie najważniejszej, czyli rodzinie).
Rozwój Kielc to nie jest jakaś mrzonka, ale
coś realnie osiągalnego, (bo udało się gdzie
indziej w podobnych warunkach). Widzę, co
nie działa, wiem, co trzeba zrobić, by działało, mam prawo (a wręcz obowiązek) o tym
mówić i pisać.. Byśmy wszyscy wiedzieli, co
trzeba, i to jak najszybciej, zmienić.

•
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Świat wokół nas

80. zeszłego wieku, a kraj zamiast zwiększyć
swą międzynarodową rolę, staje się czymś
na kształt drugiej Korei Północnej, co prawda
większej, ale też uzależnionej od chińskiej łaski. Rosja będzie odrabiać te straty przez pokolenia, o ile w ogóle przetrwa jako państwo.

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

Ś

wiat
Dawno temu, niejaki Putin chciał przejść
do historii jako nowy Piotr I – car, który podniósł Rosję z upadku i stagnacji, zmodernizował na modłę zachodnią i zbudował
fundament pod nowoczesne mocarstwo. Tym
celom miały służyć, dziś już przez opinię publiczną zapomniane, pierwsze posunięcia u
progu XXI wieku: tzw. reforma ziemska, liberalne reformy w sferze budżetowo-fiskalnej
czy próby odejścia od surowcowej monokultury. Ale rychło okazało się, że opór materii
jest większy, niż zakładał Kreml – więc oportunizm zwyciężył, promodernizacyjni reformatorzy szybko wykruszyli się z ekipy, a Rosja podążyła w kierunku „stacji benzynowej
z rakietami”, zarządzanej przez coraz bardziej

P

oprzednie wydanie „2 tygodnika kieleckiego” wprawiło w osłupienie część czytelników, a to za sprawą okładki okraszonej prowokacyjnym tytułem „Polacy przeciwko
Polsce”. Okładka odnosiła się do głosowania
polskich europarlamentarzystów ws. rezolucji,
wzywającej do uruchomienia mechanizmu warunkowości w budżecie unijnym. Jej autorami
były grupy EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni
i Lewica. Koncepcja dopuszcza możliwość zamrażania pieniędzy unijnych dla tych krajów,
których rządy i parlamenty łamią praworządność. W domyśle chodzi o rządy Polski i Węgier.
Większość europarlamentarna, w tym duża
część polskiej delegacji, chce jak czytamy
w dokumencie, żeby Komisja wypełniła swoje
obowiązki strażnika traktatów i natychmiast
zareagowała na „trwające poważne naruszenia
zasad praworządności w niektórych państwach
członkowskich, które stanowią poważne zagrożenie dla finansów Unii, (…) sprawiedliwej, legalnej i bezstronnej dystrybucji funduszy UE”.
Wracając do tytułu okładki „Polacy przeciwko
Polsce”, w żaden sposób nie oddaje ona idei rezolucji, jej celu, ani intencji części polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim, która ją poparła. Przychodzi mi na myśl wręcz odwrotna
teza, że każdy kto nie poparł rezolucji, ten nie

8

autokratyczną sitwę (niezważającą już na
długofalowy interes swego kraju – lecz tylko na doraźne interesy prywatne, związane
z utrzymaniem władzy oraz gromadzeniem
bajecznych majątków).
To się nawet mogło udać – Putin i spółka, posługując się grubą pałką w polityce wewnętrznej oraz blefem w zagranicznej, mieli szansę
dożyć swych dni w spokoju i dobrobycie, zabezpieczyć dzieci, a nawet czasami pobrylować na różnych salonach jako mężowie stanu.
Zawaliłoby się – ale już po ich śmierci.
Tyle, że w pewnej chwili sami uwierzyli
w swoją propagandę. I poszli „o jeden most za
daleko”. Skutki widać: mit wojskowej potęgi
prysł, sankcje błyskawicznie spychają miliony Rosjan do poziomu życia i spożycia z lat

P

olska
My też mamy swoich Putinów czy raczej „putinków”. Cynicznych graczy,
którzy wiedzą, że prawdziwe reformy to pot
i łzy, zaś populizm popłaca. Więc mamią lud
mirażami mocarstwowości, budzą czarnosecinne demony, żeby patriotyczno-religijnym
wzmożeniem przykryć swą nieudolność w codziennej pracy na rzecz państwa. I gromadzą
na boku mająteczki, posady dla żon, kochanek i bratanków, rozdają lewe granty na partyjne fundacje i propagandowe pseudo-media. I patrzą, jak im słupki rosną, na kontach
i w sondażach.
Ciekawe, czy okażą się równie głupi jak ich rosyjscy kumple. W ich przypadku ów „krok za
daleko” to byłoby realne postawienie Polski
poza Unią i NATO – z oczywistym skutkiem,
jakim byłoby drastyczne obniżenie poziomu
bezpieczeństwa i dobrobytu Polski.
Trzymam kciuki, żebyśmy ich pogonili, zanim
naprawdę to zrobią.

•

Patrząc od środka

Europa to nasz dom
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.

docenia demokracji i praworządności, które są
podstawą wolnej Polski i wolnej Europy.
W wielu dyskusjach publicznych, ale też
w całkiem prywatnych zdarza się usłyszeć, że
„brudny powinno prać się we własnym domu”.
To sformułowanie pojawia się w kontekście
wynoszenia na forum Parlamentu Europejskiego opinii dotyczących przestrzegania Konstytucji i demokracji w Polsce. Stawianie takiej
tezy jest zwykłym populizmem lub niezrozumieniem, czym jest wspólnota europejska.
Przecież w Unii Europejskiej Polacy są u siebie.
Polscy europarlamentarzyści w Parlamencie
Europejskim są u siebie. Sprawy Polskie na
forum europejskim są sprawami Polski i Europy. Unia to nie jest obcy, wrogi mityczny stwór.

Polscy europosłowie głosują wedle własnej
oceny i sumienia w trosce o sprawy polskie
i europejskie. Tego nie powinniśmy konfrontować ze sobą, na tej kanwie powinniśmy wręcz
umacniać wspólnotę.
Zresztą zdaje się, że w ostatnich tygodniach
agresji na Ukrainę ma to jeszcze większy sens
i szerszy wymiar niż kiedykolwiek. Z antyunijnej retoryki wycofało się wielu polityków,
którzy wcześniej budowali kapitał wyborczy
wypowiadając się o „niedobrej” Unii i polskim
rządzie broniącym nas przed tym „złem”. Dziś
powstrzymują się z takimi słowami, ponieważ
UE udowadnia, że jest enklawą wolności na
całym kontynencie, ale też nadzieją dla Ukrainy..

•
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MOIM ZDANIEM

Miłość do pszczół
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.

Z

awsze w marcu oczekiwałem na opublikowanie danych Głównego Urzędu
Statystycznego związanych z podsumowaniem zakończonego roku w turystyce.
Dane te są najbardziej obiektywną oceną rozwoju branży turystycznej w województwach,
miastach i gminach. Od wielu lat każde takie
podsumowanie przynosiło świetne informacje. Rosnące zainteresowanie województwem
świętokrzyskim przekładało się na dynamiczny wzrost ilości sprzedanych noclegów
oraz liczby osób odwiedzających nasz region.
Rok 2019 był ostatnim, w którym mogliśmy
się pochwalić pozytywnymi danymi. Następne lata to największe załamanie koniunktury
od początku lat dziewięćdziesiątych. Kiedy

trzy lata temu kończyłem swoją zawodową
misję w turystyce świętowaliśmy najlepszy
rok w historii tej branży. Nasi hotelarze sprzedali blisko 2 miliony noclegów. Zatrudnienie
w tej branży przekroczyło 16 tysięcy osób,
a co roku przedsiębiorcy rozpoczynali budowę nowych obiektów noclegowych. Gminę
uzdrowiskową Busko-Zdrój odwiedzało ponad 100 tysięcy osób rocznie, wykorzystano
ponad 800 tysięcy noclegów.
To wszystko zakończyło się z nadejściem pandemii. Najnowsze dane z GUS wskazują, że
wielki kryzys w branży turystycznej nadal
trwa. Nasi hotelarze sprzedali w 2021 roku
1 milion 403 tysiące noclegów, co w porównaniu do roku 2019 przynosi spadek o ponad

500 tysięcy. Mocno spadła także liczba osób
korzystających z naszych obiektów noclegowych. W poprzednim roku z oferty skorzystało 441 tysięcy osób, to jest o ponad 200 tysięcy
mniej niż w czasie przed pandemią.
To wszystko przekłada się na nie najlepszą
kondycję branży hotelarskiej. Spektakularne
zamknięcie sieciowego hotelu w Kielcach, znaczące ograniczenie liczby miejsc noclegowych
oraz miejsc pracy nie napawają optymizmem.
Sytuacja organizacyjna i finansowa jednego
z największych podmiotów w regionie Uzdrowiska Busko-Zdrój budzi niepokój. Kilkuset
pracowników uzdrowiska, profesjonalnie
i z zaangażowaniem wykonujących swoje
obowiązki oczekuje jasnej polityki kadrowej
oraz szybko wprowadzonego planu naprawczego dla przedsiębiorstwa. Chciałbym, aby
główny podmiot tworzący podstawy rozwoju
regionu czyli Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawił strategię dla całej
branży turystycznej, bo na miłości do pszczół
oraz niechęci do północnej części województwa ciężko jest zbudować zrównoważony rozwój. Najczęściej odwiedzana atrakcja JuraPark
w Baltowie oraz Krzemionki – nasz jedynak
na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO zasługują na wsparcie.

•

REKLAMA

Więcej niż sklep – profesjonalne porady
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

wieści z Politechniki świętokrzyskiej

WARTO WIEDZIEĆ

WAŻNE

CIEKAWE

N

a Politechnice Świętokrzyskiej, już
po raz kolejny, w ramach wymiany
międzynarodowej z programu
Erasmus+, rozpocznie studia grupa
studentów z uczelni zagranicznych – z Turcji,
Hiszpanii i Portugalii. Tradycyjnie odbyło
się dla nich spotkanie informacyjne „The
Orientation Day”. Tym razem studenci mogli
nie tylko poznać uczelnię i zasady studiowania,
ale mieli też okazję zobaczyć prezentację
pierwszych absolwentów studiów w języku
angielskim z Wydziału Mechatroniki i Budowy
Maszyn. Jego Magnificencja Rektor prof. dr
hab. inż. Zbigniew Koruba wręczył młodym
inżynierom listy gratulacyjne. Życzył im także
dalszych sukcesów.
(oprac. red.)

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
www.tu.kielce.pl
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Zdjęcia: Politechnika Świętokrzyska

K

olejne trzy zespoły naukowe z
Politechniki Świętokrzyskiej będą
komercjalizować swoje pomysły dzięki
grantom w projekcie w ramach Programu
„Inkubator Innowacyjności 4.0”.
Dr hab. inż. Łukasz Bąk prof. PŚk we
współpracy z dr hab. Zbigniewem Gorycą,
prof. PŚk z Wydziału Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki otrzymał
dofinansowanie na projekt „Niskospadowa
mikroelektrownia wodna”.
Z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki, Grant wywalczył dr inż. Jarosław
Rolek na projekt pn.: „Silnik z magnesami
trwałymi o rozruchu bezpośrednim”.
Wśród nagrodzonych znalazł się również dr
inż. Tomasz Bucki wraz z zespołem naukowym
reprezentującym Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn. Jego projekt to
„Wytwarzanie kompozytów na bazie stopów
aluminium z wypełniaczem mineralnym
o strukturze porowatej”.
(oprac. red.)

Z

nane są wyniki drugiej edycji konkursu
„Młodzi Naukowcy – Kielce 2021”, ogłoszonego przez Prezydenta Kielc. Kapituła konkursowa wybrała autorów najlepszych
prac dyplomowych poświęconych tematyce rozwoju zrównoważonego, ukończonych
w kieleckich uczelniach wyższych w latach
2019-2021.
Konkurs został przygotowany w ramach
realizowanego przez Miasto Kielce w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego projektu,
który zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim
konkursie Ministerstwa Rozwoju „HUMAN
SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.
Celem konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc
poprzez praktyczną współpracę kieleckich
uczelni i samorządu lokalnego oraz zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych
i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki związanej z kreowaniem inteligentnego rozwoju zrównoważonego miasta.
W kategorii prace licencjackie i inżynierskie
nagrodzeni zostali:
– Sebastian Ciosk za pracę dyplomową „Wykonanie autonomicznej instalacji fotowoltaicznej
zasilającej sygnalizator świetlny”(Politechnika
Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Zbigniew
Goryca, prof. PŚk) i Arkadiusz Jurecki za pracę
dyplomową „Projekt autonomicznego pojazdu
z kiprem” (Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk).

Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Grycz za pracę
dyplomową „Wstępny projekt wzorniczy motocykla o napędzie elektrycznym” (Politechnika
Świętokrzyska, promotor: dr inż. Marcin Graba) oraz Sylwia Zawadzka za pracę dyplomową „Rozwój przestrzenno-demograficzny Kielc
w latach 2000-2020” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Iwona Kiniorska).
W kategorii prace magisterskie nagrodzeni
zostali: Mariusz Tomczyk za pracę dyplomową
„Zmiany powierzchni reklamowych w przestrzeni Kielc w latach 2011 – 2019 i ich przyczyny” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
promotor: dr Grzegorz Wałek) oraz Milena
Kwiatkowska za pracę dyplomową „Analiza
wpływu komponentów szklanych na strukturę
i wybrane właściwości materiałów budowlanych” (Politechnika Świętokrzyska, promotor:
dr inż. Anna Stępień).
Wyróżnienia otrzymali: Arkadiusz Jurecki za
pracę dyplomową „Projekt symulatora ruchy
dłoni” (Politechnika Świętokrzyska, promotor:
dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk) oraz Dawid
Zemsta za pracę dyplomową „Dom seniora
w aspekcie projektowania zrównoważonego
w Leszczynach” (Politechnika Świętokrzyska,
promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk).
Nagrodę organizatora konkursu Młodzi Naukowcy – Kielce 2021 przyznano Mariuszowi
Tomczykowi za pracę dyplomową „Zmiany
powierzchni reklamowych w przestrzeni
Kielc w latach 2011 – 2019 i ich przyczyny”.
(oprac. red.)

Kontakt w sprawach rekrutacji:
41 34 24 818
41 34 24 137
41 34 24 136
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miasto, którego już nie ma

ULICA DUŻA CD.

Fotografia – „dowód tożsamości”
ze stemplem z zakładu A. Badziana

Reklama – pokwitowanie z zakładu A. Badziana
z lat 30. XX w.

Pocztówka – nakład i fotografia A. Badzian – 1913 r.
Tekst: Jarosław Machnicki

T

ym razem kilka wspomnień dotyczących Zakładu Fotograficznego Adama
Badziana mieszczącego się przy ul. Dużej – w podwórzu Hotelu Europejskiego.
Po 4 stycznia 1908 r. firma Stanisława Rachalewskiego przechodzi w ręce Adama Badziana. W zezwoleniu na otwarcie zakładu przez
Adama Badziana znajduje się zastrzeżenie
dotyczące zakazu fotografowania przez niego „przebiegających przez gubernię kielecką
linii kolejowych z przylegającym do nich obszarem o szerokości 20 wiorst – po 10 po każdej stronie torowisk”. Zakaz dotyczył także
lewych brzegów Wisły i Pilicy na szerokości
10 wiorst. [AP Kielce, KGK, sygn. 671a, s. 184]
W 1912 r. Adam Badzian uczestniczył w słynnej, otwartej 1 marca w Warszawie, wystawie
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze pt. „Krajobraz Polski”. Na tej
wystawie fotograf otrzymał „Dyplom uznania”, którym często chwalił się w reklamach
swojego zakładu:
„Nagrodzona medalem w 1898 r. (otrzymał go
wcześniejszy właściciel zakładu, Stanisław Rachalewski) i dyplomem uznania w r. 1912 pracownia artystycznej fotografii Adama Badziana
Kielce ulica Duża No 10. Wykonywa wszelkie
roboty w zakres fotografii wchodzące. Przyjmuje
zamówienia na portrety z najbardziej zniszczonych fotografij po cenach konkurencyjnych”.
[GK, 1926, nr 52, 53, 58 s. 4]

sów świętokrzyskich, przeznaczone na międzynarodową wystawę leśną w Medjolanie zostały
zaaprobowane przez Ministerstwo i posłano je
według przeznaczenia. W uznaniu zalet wykonania tych fotografji otrzymał p. Badzian
zamówienie jeszcze na kilka dalszych zdjęć fotograficznych obrazujących charakterystyczne
cechy naszych lasów. Są one przeznaczone do
uzupełnienia i upiększenia wystawy jaką Minist.
Roln. urządza na tegorocznych majowych Targach Międzynarodowych w Poznaniu”.
[GK, 1926, nr 34, s. 2]
W gazecie „Słowo” z 1 kwietnia 1923 r. Zakład
fotograficzny Adama Badziana wymieniony
jest w Przewodniku firm chrześcijańskich
w Kielcach jako jedyny zakład. („Słowo”, 1923,
nr 80, s. 8)
„Postęp. Stały Kielecki zakład fotograficzny prowadzony dziś przez p. A. Badziana ul. Duża w podwórzu Hot. Europejskiego po czasowym okresie
wojennym dźwiga się widocznie, wchodząc na
drogę udoskonalania techniki zupełnie słusznie
rozumując, że zastój panujący w przemyśle fotograficznym można złamać dając publiczności
tanią a zarazem możliwie wysoką artystyczną
fotografię. Przekonywują nas o tem nowe wystawy w szafkach reklamowych tej firmy na ul.

Sienkiewicza i Dużej. Rozmaitość wystawionych
eksponatów wielka. Zdjęcia małe i duże, osób
pojedynczych, i grup b. staranne powiększenia
portretowe czarne i barwne, pozatem portrety
fototograficzne nakładane pastelą, akwarelą
i farbami olejnemi wystawione poraz pierwszy
w Kielcach. Porównując te wystawy z poprzednimi widzi się naprawdę duży postęp, co zachęca
do szczerego popierania tej firmy”.
[GK, 1926, nr 43, s. 3]
Fotografie wykonywane przez Adama Badziana znajdują się w pamiętniku uczniów
Szkoły Handlowej Miejskiej w Kielcach. Dla
siebie i dla szkoły wydanym w 1909 r. Był on
rzetelnym i ambitnym fachowcem oraz znanym i cenionym wydawcą pocztówek.
Swój zakład Badzian przekazał Stefanii Bonikowskiej, która ogłaszała się w 1930 r. jako
samodzielna i pod innym adresem.
Fotografie Badziana znalazły się na pocztówkach, których wydawcami lub nakładcami byli: Adam Badzian; Księgarnia Witolda
Kalinowskiego w Kielcach; Seminarium Duchowne w Kielcach; SSJ; SzKK (Szymon Kajzer Kielce); Księgarnia Piotra Szwedowskiego
w Kielcach; Wydawnictwo Klasztoru na Karczówce i firmę wydawniczą Józefa Raaba i Majewskiego z Olkusza.

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

„Na targi. Wykonane przez zakład fotograficzny
p. A. Badziana powiększenie kilku fotografji la-
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Swego czasu kawiarnia w dawnym hotelu „Centralny” tętniła „nocnym życiem”

Kieleckie panienki
Dżentelmen, który w latach sześćdziesiątych raczył był grzecznie zapytać miejscowych
czy przypadkiem aby jest w wojewódzkiej metropolii, do jakiej służbowo zjechał, jakieś
nocne życie, otrzymał natychmiast szczegółową i precyzyjną zarazem odpowiedź, że
i owszem. Tyle tylko, że ją akurat w tym momencie, panienkę swobodnych obyczajów,
zęby pierońsko bolą, więc z damsko – męskich rozrywek tym razem nici.
Tekst: Ryszard Biskup

P

rzed laty kielecki, damski półświatek
był równie przaśny, co siermiężny. Nie
na darmo miasto, które rozsiadło się
w dolinie siedmiu wzgórz, określano przecież
w Polsce jako wojewódzką wieś. Przez całe
dekady i stulecia, jeżeli już coś się w Kielcach
zmieniało, to najwyżej daty w kalendarzu. Bo
zawsze było identycznie, czyli tak samo jak
przed tygodniem, miesiącem, rokiem. Beznadziejnie, bez lepszych widoków na przyszłość.

12

Najpopularniejsza przez całe lata i najbardziej wzięta, bo przecież jedyna, kielecka
nocna ćma o przezwisku Helka Rokoko na łów
wychodziła tylko w egipskich ciemnościach.
Bowiem nie tylko w pełnym świetle, ale nawet
przy mdłej poświacie lamp jarzeniowych, na
swoje wątpliwe wdzięki nie skusiłaby nawet
kompletnie pijanego i w dodatku niewidomego adoratora. Klient się trafiał, ale sporadycznie, nasza bohaterka klepała więc kompletną

biedę. Przemykała chyłkiem obrzeżami, zakładała sidła, ale zwierzyna w zastawione
chytrze wnyki jakoś nie wpadała.
W czasach realnego socjalizmu jedynej, przez
długie dekady, reprezentantce płatnej miłości, przybyły konkurentki. Amatorki łatwego
chleba – podobnie jak nestorka fachu – reprezentowały jednak poziom odległy o całe
lata świetlne od przyzwoitego. Fakt, że jednak istniały i funkcjonowały w mieście nad
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spacerkiem po mieście

Silnicą, wynikał z matematycznej logiki – jak
jest podaż, to i towar się kiedyś znajdzie. Piekara, Bardotka z Prostej, Gina, Iwona, Chuda
śmierć, Łopata, czy Kruszyna, zarzucały na
potencjalnych klientów sieci już nie po bramach, czy w zagajnikach na Stadionie, ale
w pierwszorzędnych lokalach, które w epoce
Gierka kociły się niczym króliki..
Panienki upodobały sobie szczególnie trzy,
usytuowane w ścisłym centrum miasta, lokale. Ekskluzywną restaurację „Bristol” oraz
dwie kawiarnie, które poza mokką serwowały tanie wina. Koleżanki po fachu pojawiały
się zwykle koło południa w tym samym kącie
w „Kolorowej” przy pryncypalnej ulicy, albo
rozsiadały elegancko przy stoliku w „Staromiejskiej”. Wymalowane wyzywająco, utapirowane, odziane kuso i na dodatek skropione
wodą toaletową „Być może”. Były i cierpliwie
czekały na łasych na wdzięki adoratorów. Popalały papierosy, plotkowały, strzelały ślepiami. Bywało, że całymi dniami sieci były puste,
ale od czasu do czasu interes kręcił się, jak
koło fortuny w popularnym teleturnieju.
Miasto długo komentowało wyczyn jednej
z dam, która swoim temperamentem popisała się kiedyś w kawiarni hotelu „Centralny”.
Nie wiadomo za bardzo czy znudzona życiem
czy może zdegustowana wyjątkowo marnym
poziomem popisu artystycznego zaangażo-

wanej przez samą „Estradę” zawodowej striptizerki, z okrzykiem – „ja mam lepsze cycki niż
ona”, wyskoczyła na parkiet. Zerwała przez
głowę kusy sweterek i pokazała uradowanej
publiczności swoje walory. Rzeczywiście posiadała lepsze, bo przecież „Kruszyna” nosiła
stanik z miseczką o nazwie dziesiątej litery
alfabetu, a w biuście posiadała – bagatela – co
najmniej 120 centymetrów.
W dobie przemian politycznych, gdy to, co
nie było zabronione, stało się z dnia na dzień
dozwolone, świat kompletnie zawirował
i doszczętnie zwariował. W Kielcach, na Białogonie, pojawiła się jaskółka o poetyckiej
nazwie „Aleksis” w której – podobno – można
było podziwiać taneczne popisy fordanserek
z importu. Tak przynamniej twierdził dzielny
reporter lokalnej gazety, którego właściciele
lokalu przy Krakowskiej specjalnie zaprosili
na jeden wieczór z atrakcyjnymi tancerkami.
Ugoszczony chłopaczyna niewiele co prawda
z upojnego wieczoru zapamiętał, ale kilkanaście zdjęć artystycznych wygibasów do
entuzjastycznego tekstu o kunszcie i talencie

artystycznym, jaki następnego dnia, już na
trzeźwo wystukał na maszynie do pisania,
dołączył. Bił się przy tym w piersi kułakiem,
aż dudniło w całej redakcji, że wszystko jest
eleganckie, na poziomie, sprowadzone jedynie do zmysłowego tańca, żadnych za przeproszeniem zbliżeń, dybania na niewinność
nie ma, bo przez trzy godziny, niczego takiego
co rozbudzałoby żądze, nie zauważył. W żadnym wypadku! Sam kunszt i artyzm choreograficzny mu zaprezentowano. Artykuł się
na szczęście nie ukazał, bo przecież bardziej
doświadczeni od młokosa redaktorzy, nie
tylko czuli pismo nosem, ale doskonale wiedzieli, gdzie leżą konfitury, co się w domku
ozdobionym kolorowym, migającym niczym
perskie oko neonem, wyprawia. Co wcale nie
przeszkodziło, by interes kręcił się w najlepsze przez długie lata. Z czasem nastąpił jednak upadek. Katastrofę przeniesionej w inny
kąt miasta agencji, zakończyła rozprawa
przed może nierychliwym, ale sprawiedliwym sądem. Na koniec całej afery ogłoszono
bowiem wcale niepobłażliwe wyroki.

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.
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Ryszard Biskup

Ze sztambucha i raptularza,
czyli ocalić od zapomnienia.

TAKIEJ
KSIĄŻKI
JESZCZE
NIE BYŁO

KIELCE 1950–2000
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
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„Żołnierze to durne, głupie zwierzęta
używane w polityce zagranicznej”

Henry Kissinger, polityk z USA,
laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1973).

Piąte: „Nie zabijaj”
Nie pamiętam już, kto (na pewno któryś z notabli hitlerowskich) powiedział, że jedyne co
żołnierz może uzyskać na wojnie, to jak będzie miał szczęście, wróci w jednym kawałku
do domu. I jest to prawda. Smutna prawda. Bowiem beneficjentami wojny zawsze są
ludzie wielkiej władzy i pieniądza, dziś nazywani globalistami. Tę świadomość mieliśmy
my wszyscy, którzy za tzw. komuny służyliśmy w Ludowym Wojsku Polskim.
Tekst: Krzysztof Sowiński
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Zdjęcia: archiwum

N

iestety tę mądrość – jak widzę teraz – zatraciło hurtowo (jak dowodziła Szymborska: „ludzie głupieją hurtowo i mądrzeją
detalicznie”) wielu przedstawicieli współczesnych pokoleń, w tym także ludzi reprezentujących władzę w Polsce.. Ci ostatni zamiast modlić
się o jak najszybszy pokój (mowa o trwającej
teraz wojnie rosyjsko-ukraińskiej, czyli w istocie
części trzeciej światowej), swoimi wypowiedziami i działaniami jeszcze bardziej „podkręcają”
przemoc i nienawiść. Używając skompromitowanego main streamu (ten przez 2 lata brutalnie
przekonywał i to skutecznie o istnieniu bezobjawowej pandemii, która chwilowo, jako sprzeczna
z nową „narracją”, wycofała się na z góry przygotowane przyczółki) teraz bombardują wiele razy
dziennie nasze umysły – i „przekonują”, która
wojna jest sprawiedliwa, a która taka nie jest.
Bowiem mając takie narzędzia można przekonać
większość społeczeństw w zasadzie do wszystkiego, nawet czegoś sprzecznego z elementarnym doświadczeniem i prawami logiki, także do
czynów autodestrukcyjnych.
Sytuacja jest, jak mawia się – rozwojowa, dlatego
wkrótce może, któż to wie, w swojej gorliwości
także ocenzurują takie antywojenne powieści
jak: „Rzeźnia numer pięć” Kurta Vonneguta, „Paragraf 22” Josepha Hellera, czy „Komu bije dzwon”
Ernesta Hemingwaya, a zwłaszcza „Na Zachodzie
bez zmian” Ericha Marii Remarque’a.
Ja też w byłem w LWP. Pamiętam jaką grozę
wywołała informacja od dowodzącego nami zawodowego porucznika, który przypomniał, że
nasze stanowisko obronne jest przewidziane na
około 3 minuty oporu. Po tym czasie – dosłownie
po nas – dalej będą „walczyli” już kolejni różnej
rangi żołnierze.
Taką służbę w czasach grozy „zimnej wojny”
wspomina także Jan Stępień, wywodzący się
z Kielc, pisarz, plastyk starszego już pokolenia,

Jan Stępień
Polski rzeźbiarz, poeta, pisarz, rysownik, bioterapeuta. Jest
członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kultury
Europejskiej. Napisał cztery powieści, opublikował pięć zbiorów
opowiadań. Jest także autorem sześciu tomików wierszy.

w autobiografizującej książce zatytułowanej
„Wojak Janunio” (Warszawa 2021). Składa się na
nią 29 krótkich utworów prozatorskich, ukazujących młodego chłopaka, który pod koniec lat 60.
XX wieku został „powołany” do odbywania tzw.
zasadniczej służby wojskowej, jako czołgista.
Wielokrotnie na temat tych tekstów rozmawiałem z ich autorem. I różnią się te nasze
ich interpretacje. Według niego – to opowieść
o wrażliwym chłopaku o artystycznej duszy (żołnierz m.in. pisze wiersze), który trafił w brutalne
i prymitywne środowisko, w którym panowała
strukturalna przemoc. I z ogromnym trudem
próbuje przetrwać w tych surowych także i „bytowo” warunkach. Dla mnie jednak ten bohater
jest tylko nieco lepiej wykształcony, niż pozostali
(ma maturę), czyta książki, m.in. „Niebo w płomieniach” (jednak nie np. „Dzieje zachodniej
filozofii” w oryginale), wątpi w Boga osobowe-

go (typowe dla wieku dorastania), czym irytuje
„chodzącego do kościoła” Kazka (tekst pt. „Kazanie”). Powiedziałbym nawet, że prowokuje i specjalnie drażni tego kolegę, który chce wierzyć,
że Bóg jednak jest. Jest i czuwa nad spójnością
świata, nawet tego manifestującego się poprzez
„wojsko”, i w ten sposób sens wszelkiego „bycia”,
zostaje ocalony. Ponadto Janunio wie nawet kim
był Vincent van Gogh. Ale według mnie – bywa
także irytująco moralizatorski i nie wprost – wywyższa się ponad innych kolegów w niedoli.
Ale to, co rzeczywiście go wyróżnia, to deklarowana publicznie niechęć do zabijania, także
zwierząt. Bulwersuje to kolegów i przełożonych.
Zatem próbują „przyzwyczaić” do odbierania życia – powiedzmy to szczerze naiwnego pacyfistę
– zaczynając od pozornych drobiazgów.
„– No i co, ładowniczy Słodek [Janunio], nadal uważasz, że nie należy nikogo zabijać, nawet komarów?
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– zaczyna się śmiać [kapitan]. Koledzy głośno się
śmieją, a ja nie wiem co odpowiedzieć.
– Obywatelu kapitanie, Janunio chyba ma błękitną
krew i dlatego go tak kochają te komary – odzywa
się wesołym tonem Bąbel.
– Ależ ja jestem synem piekarza – odpowiadam rozdrażniony.
– To może są to proletariackie! – zbliża się do mnie
kapitan i zabija komara na moim czole.
– Widzisz jakie to proste! – mówi z satysfakcją
w głosie”.
(„Komary”).
Być może niechęć Janunia do zabijania bierze się
m.in. stąd, że ten pochodzi z miasta, z Kielc. Natomiast jego koledzy to są głównie mieszkańcy
wsi, którzy bezpośrednio, od urodzenia najpierw
obserwowali, a później uczestniczyli w odwiecznym cyklu i rytuałach narodzin i śmierci, także
gwałtownej wymuszonej przez człowieka śmierci zwierząt hodowlanych. Żyli w świecie, gdzie
zwierzęta dzielą się na pożyteczne i te „szkodni-

ki”. Więc jeden z nich (kapral Gałązka) naprawiając w wojsku czołg, kiedy dostrzega nieopatrznie
przechodzącego nieopodal szczura, rzuca w tym
kierunku „kluczem czołgowym”. Następnie nakazuje Januniowi dobić rannego „szkodnika”.
Spojrzenia żołnierza i zwierzęcia spotykają się
na kilka sekund (człowiek widzi w tym prośbę
o ratunek) i wskutek tego poeta pozwala uciec
kulejącemu gryzoniowi.
Janunio po raz kolejny podtrzymuje opinię
o sobie jako dziwaku, jednak ocala swoje człowieczeństwo. Na tym niepewnym i zmiennym
świecie znalazł punkt odniesienia. Odrzucił
tradycję chrześcijańską, ale jednak wybrał jego
istotę – miłosierdzie (chociaż woli to nazywać
„po buddyjsku” – empatią) . Będzie starał się być
temu wierny już do końca swojego życia. Zbuduje na tym swoją tożsamość i będzie tego już zażarcie bronił.
To – moim zdaniem – najważniejsze przesłanie
tej publikacji.

Ci, których nie interesują rozważania etyczne,
a lubią opowieści o „wojsku”, znajdą w pracy Jana
Stępnia wszystkie możliwe matryce towarzyszące takim narracjom, zapisane z godną uwagi
pamięcią do szczegółu: opowieść o niewiernej
żonie zawodowego żołnierza, z której seksownego ciała korzystają niektórzy szczęśliwcy z kolejnych młodych roczników, historię wesołego
wojaka, którego zostawia dla innego narzeczona,
w rezultacie czego zraniony kochanek popełnia
samobójstwo, opowieści o nadużywaniu taniego
alkoholu, samotności, masturbacji, a nawet znajdziemy na kartach tej książki figurę żołnierza,
który lubił rzucać się w ramiona kolegów i całować ich nie tylko po szyjach i etc.
Teraz po długim okresie, w którym w Polsce zawieszono obowiązek służby wojskowej, wraca
koncepcja powrotu do tej możliwości. Więc tym
mocniej pamiętajmy, czym są żołnierze dla wielkich graczy tego świata, co tak pięknie i szczerze
w ich imieniu wyraził Kissinger.

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.
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TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY
(OWRZODZENIA PODUDZI, STOPA CUKRZYCOWA)

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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

miasto od kuchni

polecamy

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gościem jest Karol Jarominiak z Pani pudełko.

Pandemia zmieniła rynek gastronomiczny
w Polsce. Podobno Polacy są na pierwszym
miejscu w Europie pod względem kupowania
gotowych dań. Potwierdzasz takie obserwacje?

Filet sous vide
na cytrynowym ryżu
Składniki:
120 g fileta z kurczaka, 80 g ryżu jaśminowego, 2 szt. cebuli szalotki, ciecierzyca ugotowana (konieczne jest
namoczenie dzień wcześniej) bądź
100 g konserwowej z puszki, 100 ml
mleka kokosowego, 10 g masła, 150 g
kalafiora, kmin rzymski, sól wędzona,
kurkuma, zatar, kolendra świeża, sól,
pieprz, cytryna
Przygotowanie:
Filet w naszym przypadku wykonany metodą sous vide, ale z powodzeniem można upiec w temperaturze
180 stopni, przez 20 minut.
Ryż podsmażamy na odrobinie masła, zalewamy wodą, gotujemy al dente, gdy woda odparuje wlewamy sok
świeżo wyciśnięty z cytryny.
Szalotkę siekamy drobno, podsmażamy, dodajemy przyprawy (oprócz
kolendry świeżej, soli i pieprzu), podsmażamy razem, zalewamy mleczkiem kokosowym, dusimy chwilkę
razem, aż smaki rozejdą się po powstałym sosie, dodajemy cieciorkę
oraz ugotowanego wcześniej al dente
kalafiora, podduszamy razem, doprawiamy pieprzem i solą, dodajemy posiekaną świeżą kolendrę.
Ryż polewamy sosem, na wierzchu
układamy pokrojony w plastry filet.

Tadeusza Kościuszki 8,
Kielce
tel.: 517 157 104
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Pandemia dała się we znaki wszystkim. Z każdym kolejnym miesiącem było trochę łatwiej,
zamówień więcej – myślę, że klienci dopiero
zaczynali przyzwyczajać się do wygody, jaką
daje zamawianie z dowozem, catering. Są
też bardziej świadomi, że gotowe posiłki są
zbilansowane i dobrane odpowiednio do naszych potrzeb. Uważam, że pandemia otworzyła niejako rynek cateringu.

Przez lata pracowałeś w lokalach
gastronomicznych, można powiedzieć na pierwszej
linii frontu. Teraz, w cateringu, jesteś nieco
w cieniu.
I to wcale nie jest takie złe. Mogę całą swoją
uwagę skupić na jakości i dopracowaniu dań,
które oferujemy klientom. To bardzo ważne,
bo przecież jak to się mówi... zaczynasz jeść
oczami. Jeśli danie jest fajnie podane, a dodatkowo jest smaczne i wartościowe to klient
będzie zadowolony. Ja nie potrzebuję uznania
i blasku fleszy – za moją pracą przemawia to,
że mamy coraz więcej nowych klientów i fakt,
że Ci, którzy już korzystają z naszych usług są
zadowoleni i zostają z nami na dłużej.

Skąd pomysł na Panią Pudełko?
Marka Pani Pudełko powstała w odpowiedzi
na zapotrzebowanie dzisiejszych konsumentów. Życie w biegu, brak regularnych posiłków,
stres, choroby, alergie – wszystko to znaki dzisiejszych czasów. Nasi podopieczni to osoby,
którym zaczęło to przeszkadzać, osoby, które
zrozumiały, że nie dbając o siebie, robią sobie
ogromną krzywdę. Odpowiednie jedzenie to
najważniejszy z czynników pozwalających
nam na efektywną pracę, bycie aktywnym
i zdrowym człowiekiem. Pani Pudełko dopasowuje się do swoich podopiecznych tak, aby
dać im jak najwięcej wartości i zdjąć z głowy
ciężar mozolnego przygotowywania posiłków.

Jakie diety cieszą się największym powodzeniem?
Nasza firma od zawsze stawia sobie za cel
wsłuchanie się w potrzeby klienta i wyjście

Karol Jarominiak
Pracował w restauracjach serwujących kuchnię
śródziemnomorską, włoską, czeską, polską, a nawet
żydowską.

im naprzeciw, dlatego w naszej ofercie jest
kilka diet. Wszystkie są zróżnicowane pod
względem oczekiwań klienta. Spośród najczęściej wybieranych jest „dieta codzienna
zdrowa” – dla zabieganych osób, które chcą się
zdrowo odżywiać, a nie mają na to czasu. Jest
też „dieta fit” dla tych, którzy pragną w zdrowy sposób osiągnąć upragnioną sylwetkę.
A ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy
się „dieta sportowa” – dedykowana osobom,
które w związku z treningami potrzebują
większego zapotrzebowania kalorycznego.
Poza tym w naszej ofercie mamy diety specjalne przeznaczone dla osób ze szczególnymi
upodobaniami kulinarnymi, jak i ograniczeniami (dieta bez nabiału, bez glutenu, wegetariańska, wegańska, zdrowa tarczyca). Dbamy
też o przyszłe mamy – dieta dla kobiet w ciąży
cieszy się powodzeniem.

Plany na przyszłość?
Ciężko jest mówić o przyszłości, kiedy na
świecie dzieją się tak straszne rzeczy. Skupiam się na tę chwilę na tym, co w moim życiu
jest najważniejsze – na rodzinie. Mam cudowną żonę i córkę, z którymi staram się spędzać
każdą wolną chwilę. Rodzina to moja opoka,
a praca daje mi satysfakcję, pozwala realizować plany i rozwijać się zawodowo.

Czynne:
poniedziałek – niedziela
całą dobę
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REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI
Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego

Do tej pory z systemu NormaTec korzystali zazwyczaj zawodowi sportowcy w swoich klubach. Teraz
system jest już dostępny bez ograniczeń w Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.
Wskazania do terapii:
• Obrzęki kończyn dolnych – czyli po prostu puchnące, bądź już opuchnięte nogi
• Niewydolność żylna kończyn dolnych
• Stany pourazowe
• Długotrwałe unieruchomienie
• Powysiłkowe bóle mięśni
• Nadmierne napięcie mięśniowe
• Cellulit
Bez względu na to, czy miewasz opuchnięte nogi w wyniku częstych podróży, wykonujesz
prace wymagające wielu godzin stania lub cierpisz z powodu zapaleń, czy też obolałych mięśni,
a może regularnie ćwiczysz na siłowni, przygotowujesz się do zawodów lub wyścigu, NormaTec
poprawi Twoje krążenie, zwiększy ruchomość, czy po prostu zapewni szybsze odświeżanie nóg
(Fresh Legs Fasters®).
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

w świecie sportu

N

igdy nie byłem zwolennikiem mieszania się sportowców w sprawy personalne dotyczące zatrudniania bądź
oceniania trenerów. Jakiekolwiek naciskanie
zawodnika na działacza, w celu wymuszenia
na tym ostatnim, by sportowca prowadził ten,
a nie inny szkoleniowiec, uważam za wychodzenie przed szereg. Zawodnik jest od tego,
by grać, a nie dyskutować, wychodzić na murawę, parkiet, matę, lekkoatletyczną bieżnię
czy skocznię. Ma trenować, słuchać, wykonywać polecenia, a później wszystko przenieść
na arenę walki. Wtrącanie nosa w nieswoje
sprawy jest naganne, nie prowadzi do niczego dobrego. Nawet wówczas, gdy sportowiec
jest gwiazdą najwyższego formatu, medalistą
mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich.
Niestety, takie zachowania zdarzają się coraz
częściej, nie tylko w piłce nożnej. W ostatni
weekend marca w słoweńskiej Planicy, po
drużynowym konkursie w lotach, trzech,
niezwykle zasłużonych dla polskich skoków
zawodników głośno powiedziało, co myśli
o sposobie rozstania z trenerem Mihalem
Dolezalem. Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki wylali z siebie wszelkie smutki,
krytykując wszystko i wszystkich dookoła. W

MOIM ZDANIEM

Narty na kolanach
Maciej Cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

konstatacji jasno stwierdzili, iż „współpracę
z Doležalem oceniają pozytywnie”, natomiast
„postępowanie przedstawicieli Polskiego
Związku Narciarskiego jest kompromitujące”.
W pierwszej chwili wyśmiałem mocno taką
postawę naszych mistrzów. Po chwili przyszła jednak refleksja, zastanowienie, czy aby
w tym swoistym buncie nie ma dużo racji?!
Teoretycznie powyższej „trójce” nie brakuje przysłowiowego ptasiego mleka. Życiowy
pragmatyzm ukazuje jednak drugą, tę mniej
wygodną rzeczywistość. Zawodnicy stanęli
w obronie nie swojej, a całej rzeszy młodych
narciarzy traktowanych po macoszemu. Tak,
działaczy PZN można pochwalić za zapełnia-

nie związkowej kasy, zapewnienie najlepszym skoczkom idyllicznych warunków do
trenowania. Ale tym samym działaczom należy się totalna bura za sposób traktowania
zaplecza, które od wielu lat wyraźnie uważają
za zło konieczne. Jakie sukcesy odnoszą nasi
reprezentanci w Pucharze Kontynentalnym?
Co w ostatnich sezonach osiągnęli juniorzy?
W którym miejscu są skoki kobiece? Naszych
trzech muszkieterów wysyła konkretny sygnał. Mówi: „Nie bójmy się prawdy – polskie
narciarstwo jest na kolanach”.
I będzie dopóty, dopóki nie dojdzie do konkretnych zmian…

•
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MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy
– sportowy
– tkanek głębokich
Hypervolt Plus Bluetooth

Stół Therma Top

umożliwia wykonanie masażu dokładnie
takiego jakiego potrzebujesz.
To 3 stopnie intensywności wibracji
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę)
i 5 wymiennych głowic.

to wszechstronny, dwusegmentowy stół
do masażu z podgrzewanym blatem, który
poprawia krążenie, zwiększa witalność,
łagodzi zmęczenie i napięcie.
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