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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBa TyGoDNIa

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Fabryka zza torów”

– czyli opowieści Ryszarda Biskupa  
o Kielcach sprzed lat.

18 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Kibice biznesu” – Maciej Cender  

o piłkarskim finale Pucharu Polski.

PRomoCJa/REKlama

1,2,7,11,15,17,18,19,20

oD REDaKToRa

CyTaT TyGoDNIa

„Nierzetelnie przeprowadzony”.

Najwyższa Izba Kontroli o konkursie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego dla firm dotkniętych pandemią. 

Chodzi o nabór na kapitał obrotowy. Z dokumentu wynika,  
że pieniędzy nie dostali przedsiębiorcy, których obroty spadły na-

wet o 100 proc. Pieniądze trafiły za to do części urzędników urzędu 
i ich rodzin.  

9 Milionów złotych. W przyszłorocznym budżecie Kielc, ma pojawić 
się nowa, stała pozycja na remonty dróg metodą nakładkową. 
Będzie to program wieloletni. Wspomniana kwota nie zmniejszy 

dotychczasowych nakładów na remonty. Do końca maja br. powstanie też 
lista ulic, które będą remontowane. Tak zapowiada Stowarzyszenie Przyjazne 
Kielce po rozmowach z władzami miasta.

Więcej na stronie 7.

Pamiętacie jeszcze, że funkcjonuje strona  
www.ulepszamy.kielce.eu? Wprawdzie miała powstać w 
2019 roku, ale udało na początku tego roku – wystartowała 
19 stycznia. Aplikacja „Ulepszamy Kielce” pozwala na kontakt 
mieszkańców z urzędnikami bez zbędnej biurokracji i stania 
w kolejkach. Wszystko po to, by do załatwienia sprawy doszło 
jak najszybciej.Po to, by usterki w mieście można było zgłosić 
bez wychodzenia z domu. 
Przejrzałem stronę 8 maja. Zgłoszono dotychczas 3779 spraw, 
do załatwienia pozostaje 2711. Ale nie w tym problem. 
Odnoszę wrażenie, że ostatnio sprawy zgłasza kilka osób… 
W różnym czasie, z różnym nasileniem. Przeważające 
kategorie? Oto one: „namierzamy drzewa”, „awaria 
oświetlenia ulicznego”, „dodaj stojak rowerowy”. 
Przeglądając zgłoszenia miałem nadzieję, że już ktoś zwrócił 
uwagę na problem, który w najbliższych miesiącach będzie 
się tylko nasilał (zrobiło się ciepło, więc zaczęliśmy się 
masowo przemieszczać). Mam na myśli liczbę przejść dla 
pieszych i ich usytuowanie. Jest ich za dużo i są za blisko 
skrzyżowań. To temat bardzo bliski kierowcom. Zwłaszcza 
od 1 czerwca 2021 r., od kiedy to piesi zyskali pierwszeństwo, 
zanim jeszcze znajdą się na przejściu. Kierowcy mają 
ponadto obowiązek zwolnić, gdy zbliżają się do tegoż 
przejścia.
I jak to u nas w kraju. Przepisy nijak się mają do 
infrastruktury. Przez lata budowano przejścia dla pieszych 
gdzie się da, a teraz dano piechurom pierwszeństwo.
Także przykłady z Kielc można wymieniać 
w nieskończoność. Chyba najbardziej jaskrawy to ten z 
ulicy Jesionowej. Kierowca skręcając w ulicę Klonową, gdy 
mu się nie poszczęści (tzn. nagle napotka pieszego) musi się 
zatrzymać na środku drogi krajowej 74…  Inny przykład 
to ulica Krakowska na odcinku od ronda na wysokości 
Wojewódzkiego Domu Kultury do wiaduktu przy Kadzielni. 
Światła, kilka przejść dla pieszych (chyba co 200 metrów), 
rowerzyści przejeżdżający bezkarnie przez pasy, dziury 
w drodze… Dramat.
Co podpowiada wyobraźnia? Że już dawno „ktoś” powinien 
pomyśleć, że nieuzasadniona, duża liczba przejść dla pieszych 
i ich usytuowanie przy skrzyżowaniach to realne zagrożenie 
dla zdrowia i życia. Może w końcu stalibyśmy się miastem 
przyjaznym mieszkańcom – chociaż pod jednym względem.  

Marek Malarz

Zagnańsk koło Kielc. Właściciele 
owczarka niemieckiego twierdzą, że 
weterynarz wszedł na ich podwórko 
i przez pomyłkę uśpił psa. W sprawie 
postępowanie prowadzi Policja.
„Weterynarz (...) pomylił adres, 
wszedł na podwórko i bez żadnych 
skrupułów uśpił zdrowego psa, nie 
upewniając się, czy to na pewno ten 
pies, czy to dobry adres. Po wszystkim 
po prostu się odwrócił i powiedział, 
że >kupicie sobie drugiego<. Później 
miał czelność zadzwonić i powiedzieć, 
że przyjedzie jutro, to się dogadamy” 
– napisał na Facebook’u mieszkaniec 
Zagnańska. Z innych wpisów w 
mediach społecznościowych wynika, 
że weterynarz podobno był wezwany 
do innego psa w okolicy, który miał być 
uśpiony ze względu na stan zdrowia.
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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.

TeksT: Marek Malarz

Z końcem czerwca br., tak zapowia-
dają władze miasta, w Kielcach za-
debiutuje „Kielecki Rower Miejski”, 

czyli wypożyczalnia rowerów miejskich. 
Kielczanie będą mieli do dyspozycji 210 kla-
sycznych rowerów i 25 jednośladów ze wspo-
maganiem elektrycznym. Ponadto pojawi się 
10 wspomaganych elektrycznie pojazdów 
typu cargo, na których można zamontować 
fotelik dziecięcy oraz 5 tandemów.
Tylko, czy kielczanie potrafią się poruszać 
z wykorzystaniem tego typu pojazdów? Czy 
znają przepisy? Dużo na ten temat mogą po-
wiedzieć kierowcy. Odpowiedź brzmi: więk-
szość miłośników jazdy na rowerze nie ma 
pojęcia o obowiązujących przepisach. A jeśli 
tak jest, to o tragedię nietrudno. Zwłaszcza 
na przejściach dla pieszych.
Polskie przepisy opisujące jazdę na rowerze 
i to, jak wobec jadącego na jednośladzie po-
winni zachować się inni uczestnicy ruchu, 
należą do niezwykle skomplikowanych, 
kryją też wiele niespodzianek i zapisów „po-
wszechnie nieznanych”. 
Rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogo-
wego i ma obowiązek przestrzegania prze-
pisów. Z Kodeksu o ruchu drogowym bardzo 
klarownie wynika, że gdy poruszamy się na 
rowerze, to nie możemy przejeżdżać wzdłuż 
po przejściu dla pieszych. Jednak wiele osób 
tak właśnie robi. W Kielcach to widok bardzo 
częsty. To zachowania bardzo niebezpieczne. 
Przydałaby się akcja edukacyjna. Może ktoś
wpadnie na pomysł, by taką przeprowadzić.
Co powinien zrobić rowerzysta? Zsiąść z po-
jazdu i przejść przez pasy, prowadząc rower 
obok. Ale… Jazda rowerem po przejściu dla 

Tego nie wiecie 

1. Kierujący rowerem jest obowiązany 
korzystać z drogi dla rowerów lub pasa 
ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone 
dla kierunku, w którym się porusza lub 
zamierza skręcić. 

2. Kierujący rowerem, korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.

3. Na drogach dla rowerów nie wolno jeździć 
hulajnogami elektrycznymi (mimo zapowiedzi 
zmian w przepisach nic się w tej kwestii 
nie zmieniło), nie wolno jeździć na zwykłych 
hulajnogach, wrotkach, nie wolno chodzić 
pieszo itp. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na 
danym odcinku drogi nie ma chodnika lub 
pobocza albo nie sposób z nich korzystać (np. 
z powodu prac remontowych). Na tej samej 
zasadzie rowerzystom nie wolno korzystać 
z buspasów, chyba że prawo do wjazdu na 
buspas wynika ze znaków drogowych. 

I uwaga: na drodze dla rowerów obowiązuje 
ruch prawostronny, każdy rowerzysta 
powinien trzymać się prawej strony drogi.

4. Na drogę dla rowerów nie wolno 
wpuszczać dzieci do lat 10. Wyjątkiem – jak 
wyżej – jest brak chodnika lub pobocza, 
wtedy jednak dziecko i jego opiekun muszą 
ustępować innym rowerzystom.

5. Rowerzyści ustępują pieszym na pasach – 
tak jak kierowcy aut. 

6. Kierujący pojazdem, który skręca 
w drogę poprzeczną, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na 
wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, 
drodze dla rowerów lub innej części drogi, 
którą zamierza opuścić. I uwaga: tam, gdzie 
nie ma tzw. ścieżki rowerowej, rowerzyści 
jadą blisko prawej krawędzi jezdni, czasem 
szybciej niż samochody i – jeśli jadą na 
wprost – na tej samej zasadzie mają 
pierwszeństwo przed skręcającymi w prawo 
samochodami!

7. Rowerzysta jadący po chodniku albo drogą 
dla rowerów i pieszych ma obowiązek jechać 
powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym.

8. Rowerzyści mogą jechać obok siebie, ale 
tylko wtedy, gdy nie przeszkadzają innym i nie 
powoduje to zagrożenia. Jeśli za rowerzystami 
jadą samochody i jest prawdopodobieństwo, 
że zechcą wyprzedzać, rowerzyści powinni 
jechać jeden za drugim.

Zejdź Z roweru!

pieszych nie zawsze jest zabroniona. Są wy-
jątki. Odnosi się on do dzieci poniżej 10. roku 
życia i do ich opiekunów, którzy również po-
ruszają się na rowerach. Zgodnie z Kodeksem 
o ruchu drogowym rowerzystą nazywa się 
osobę, która ma co najmniej 10 lat. W prak-
tyce oznacza to, że młodsze dziecko jest przez 
prawo drogowe uznawane za osobę pieszą. 
Z tego względu maluchy powinny jeździć po 
chodniku, a nie po ścieżce rowerowej.
Od zakazu poruszania się na rowerze po 
przejściu dla pieszych istnieje jeszcze jeden 
wyjątek. W miastach, w szczególności tych 
większych, są specjalne przejazdy dla rowe-
rzystów. Można wtedy przejechać zgodnie 
z prawem przez pasy dla pieszych. Nie trze-
ba schodzić z pojazdu, aby przeprowadzić go 
przez jezdnię.
I jeszcze jedna kwestia. Przejście dla pie-
szych, samochód, rowerzysta – kto ma pierw-
szeństwo przejazdu?
Niezależnie od tego, kto zgodnie z prawem 
drogowym ma pierwszeństwo, zawsze trzeba 
zachować ostrożność i wzmożoną czujność. 
Jeżeli samochód lub inny pojazd mechanicz-
ny skręca w prawo i jednocześnie przejeżdża 
przez przejazd rowerowy, to musi ustąpić 
pierwszeństwa rowerzyście, który jedzie na 
wprost. Natomiast jeżeli pojazd mechanicz-
ny skręca w lewo, to wpierw przejedzie ta 
osoba, która jako pierwsza znalazła się na 
pasach.
Najbezpieczniej jest wtedy, gdy przy przej-
ściu dla pieszych jest sygnalizacja świetlna. 
Wtedy sytuacja jest klarowna. Jednak za-
wsze przed wykonaniem manewru zacho-
wajmy ostrożność.

„Policja na co dzień oczywiście zwraca uwagę na 
wykroczenia rowerzystów. Nieuprawniony wjazd 
rowerem na oznakowane przejście dla pieszych 
może się skończyć otrzymaniem mandatu. Od 50 
do 100 złotych.”.

podkom. Karol Macek,  
oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
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PARTNER WIODĄCY PROJEKTU:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

25-401 Kielce, ul. Studencka 1,  
tel.41-34-32-910, biuro@it.kielce.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 
25-002 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 53,  
tel. 41 344 43 92, sekretariat@siph.com.pl

PARTNER PROJEKTU:

Szkolenia szansą na dostosowanie się do lokalnego rynku pracy
„Kadry dla biznesu” realizowane są z myślą o rozwoju świętokrzyskich 
przedsiębiorstw. Emigranci, którzy znaleźli już w Polsce zatrudnienie, 
mogą wziąć udział w projekcie i dostosować się do lokalnego rynku pracy. 
O tym, jak istotne jest nieustanne rozwijanie swoich kompetencji przeko-
nuje pochodząca z Ukrainy Żenia Korol, pracownica salonu kosmetyczne-
go Laila Beauty w Kielcach. – Przez udział w projekcie obserwuję ogromne 
zmiany w rozwoju moich kompetencji. Uważam, że uczyć się należy przez 
całe życie. Jeżeli zawód jest dla kogoś ważny, to trzeba ciągle się doszkalać. 
W każdej branży następują zmiany, rozwijają się technologie, zauważalne 
są nowe trendy i trzeba się po prostu do nich dostosowywać – mówi Że-
nia Korol. W ramach projektu Przedsiębiorstwo uzyskać może wsparcie 
finansowe w wysokości do 60 tysięcy złotych. Proces składania wniosków 
odbywa się w sposób elektroniczny, co zdecydowanie przyspiesza i uła-
twia komunikację pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcą. Możliwe jest 
uzyskanie dofinansowania na usługi rozwojowe oraz doradcze, które za-
mieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych. 

Pomocna dłoń dla obywateli Ukrainy
Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Świadczą o tym przede 
wszystkim statystyki- uczestnicy zrealizowali ponad 10 700 usług szko-
leniowych, których łączne dofinansowanie wyniosło ponad 16 milionów 
złotych. – Projekty realizowane w Polsce są niewątpliwą szansą na samo-
rozwój. Mieszkając w Ukrainie nie miałam żadnej szansy na uzyskanie 
takiego dofinansowania. Tego po prostu tam nie ma. Każdy musiał radzić 
sobie we własnym zakresie. Na ile jesteś zdatny finansowo, na tyle się 

Obywatelu Ukrainy, skorzystaj z naszego wsparcia 
Жителю України, скористайся з нашої допомоги

Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. 
z o.o. zachęcający do wzięcia udziału w projekcie „Kadry dla biznesu – 
dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”

Wydarzenia mające miejsce za wschodnią granicą naszego kraju nieustannie budzą lęk 
i przerażenie. Niemalże cały glob z niepokojem wyczekuje końca wojny w Ukrainie.  
W tym tragicznym okresie Polacy w sposób szczególny starają się otoczyć troską Ukraińców 
uciekających do naszego kraju. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Sp. z o.o. wraz ze Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową zachęcają przedsiębiorców 
do wzięcia udziału w projekcie „Kadry dla biznesu. Dofinansowanie usług rozwojowych 
dla MMŚP” 

dokształcasz- zauważa Żenia Korol z salonu Laila Beauty. W Polsce 
sytuacja kształtuje się zupełnie odmiennie. Każdy przedsiębiorca 
spełniający warunki wskazane w regulaminie projektu może ubie-
gać się o dofinansowanie. Podpisanych zostało już ponad 2 800 
umów, a liczba ta dynamicznie wzrasta. – Szczególnie polecam 
udział w tym projekcie moim rodakom, którzy przeprowadzili się 
do Polski. Jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany, aby jego pracow-
nicy byli bardziej kompetentni, to ten projekt jest świetnym roz-
wiązaniem- zachęca Żenia Korol. 



spojrzenia

6 NR 9 (75)/2022

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. 

Podczas uroczystości z okazji 231 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja pojawił 
się transparent przedstawiający znane 

zdjęcie premiera Donalda Tuska przybijające-
go, w miejscu Katastrofy Smoleńskiej, „żółwi-
ka” z  premierem Rosji Władimirem Putinem. 
Dla jasności – transparent ten był prywatną 
inicjatywą uczestnika uroczystości. Wzbu-
rzył on bardzo lokalnych działaczy Platformy 
Obywatelskiej, którzy wystosowali oficjalne 
pytania do Wojewody Świętokrzyskiego, do-
tyczące tej sytuacji. Odpowiedź powinna być 
prosta, bo obowiązuje w  Polsce Konstytucja, 
która gwarantuje prawo każdemu wyrażania 
swoich poglądów. Mogę się z nimi zgadzać lub 
nie, ale mam obowiązek je uszanować. Jeżeli 

Tolerancja represywna 

ktoś granice swojej wolności przekracza, to od 
tego są organy ścigania i sądy. Donald Tusk jest 
obywatelem polskim i ma prawo domagać się 
ochrony prawnej na drodze sądowej.
Tymczasem po stronie opozycji demokratycz-
nej mamy do czynienia z tendencją do cenzu-
rowania myśli i  poglądów innych osób, o  ile 
są konserwatywne (niepostępowe). I nie jest 
to nasza polska specyfika. Oto widzimy wście-
kłość „elit” na Twitterze, bo Elon Musk go może 
kupić i zburzyć bańki, o których pisałem na ła-
mach dwutygodnika „Wieści Świętokrzyskie”. 
Geneza takiego podejścia wywodzi się z kon-
cepcji „tolerancji represywnej” sformułowanej 
przez marksistę, idola Nowej Lewicy, który in-
spirował rozruchy w trakcie rewolty 1968 roku 

w wielu miastach Europy i w Stanach Zjedno-
czonych, Herberta Marcuse. Wydawało się, że 
marksizm się ostatecznie skompromitował, 
przecież kosztował miliony istnień ludzkich, 
ale niestety tak nie jest. Tolerancja represyw-
na przetrwała, a  jej wpływ widać w  świecie 
Zachodu, czego najlepszym przykładem było 
zablokowanie przez wspomniany Twitter 
urzędującego wówczas prezydenta Donalda 
Trumpa. Zacytuje fragment z  eseju, o  tym 
właśnie tytule Marcuse’a, a  wnioski każdy 
może wyciągnąć sam: „Wyzwalająca toleran-
cja (tolerancja represywna) oznaczałaby za-
tem nietolerancję wobec prawicy i  tolerancję 
dla ruchów lewicowych. Jeśli chodzi o zakres 
tej tolerancji i nietolerancji, musiałaby się ona 
rozciągnąć zarówno na  płaszczyznę działa-
nia, jak i też dyskusji i propagandy, na słowa 
i czyny (...). Brak tolerancji dla ruchów reak-
cyjnych, zanim jeszcze staną się one aktywne, 
nietolerancja skierowana również przeciw 
myśleniu, poglądom i słowom (przede wszyst-
kim nietolerancja wobec konserwatystów 
i  politycznej prawicy) –  te  antydemokratycz-
ne wyobrażenia odpowiadają faktycznemu 
rozwojowi demokratycznego społeczeństwa, 
które zniszczyło podstawy dla  powszechnej 
tolerancji”.  •

Mądry przed szkodą?
zdAnieM senATorA

Krzysztof MareK słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro senatorskie al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25

Pogmatwana była końcówka XVIII wie-
ku dla naszej ojczyzny. Pewnie wie-
lu Polaków, którzy pamiętali gorycz 

pierwszego rozbioru z 1772 roku, kiwało z po-
litowaniem głowami na myśl o Sejmie Cztero-
letnim, zwołanym w 1788 roku. Pogłoski były 
takie, że obraduje, bo tak caryca Katarzyna 
chciała, a bez niej nic się u nas wydarzyć nie 
może, skoro nawet nam króla Stanisława, 
swojego faworyta (jej człowieka w  Warsza-
wie), zainstalowała w 1764 roku. A tu niespo-
dzianka, chwilowy przebłysk patriotyzmu 
oraz niezależności i... wybijamy się pra-
wie na niepodległość. Bo tak zapewne było 
3 maja 1791 w Warszawie, gdy w euforycznej 
atmosferze (choć pewnie sceptyków też nie 
brakowało) ogłoszono Konstytucję Majową. 
Pierwszą w Europie, a drugą na świecie, tak 
mocno reformującą państwo: dotychczasowe 
niesprawiedliwe i niezdrowe układy społecz-
ne, warcholstwo i liberum veto Rzeczpospo-
litej Szlacheckiej, zacofanie, brak oświaty 
i słabość militarną. Czyli to wszystko, co wy-
korzystały wcześniej mocarstwa rozbiorowe, 
krojąc nas jak im pasowało. Od tej pory miało 
być inaczej: Wielka Rzeczpospolita, choć już 
nie od morza do morza miała wstać z kolan 
i przestać być popychadłem w Europie. A do-
wodem na to, jakie to było ważne i dobrze dla 

ojczyzny rokujące, niech będzie konsternacja 
na europejskich dworach. I u carycy, i u czę-
ści naszej rodzimej szlacheckiej „zupełnie 
wyjątkowej kasty”. Zaledwie rok potem za-
wiązuje się, pewnie z pomocą imperatorki 
Katarzyny, Konfederacja Targowicka i scala 
zdrajców ojczyzny. Do tego król Stanisław Au-
gust Poniatowski, skorumpowany przez ca-
rycę materialnie i obyczajowo, który idąc do 
Targowiczan popsuł sobie tak dobrze rokują-
ce patriotyczne papiery na zawsze, a  potem 
abdykował w niesławie. A dalej 1793 rok i II 
rozbiór Polski z uzasadnionym troską (skąd 
my to znamy?) wkroczeniem na nasze ziemie 
armii rosyjskiej. Za rok chwalebne i  dające 
nadzieję Powstanie Kościuszkowskie, a po-

tem czarny 1795 rok i trzeci, ostatni, bo już 
nic nie zostało, Rozbiór Polski.
Czasem myślę: gdyby się wtedy w maju do-
gadali, gdyby zbudowali silną armię, a sprze-
dawczyki nie biegali po dworach europej-
skich, skamląc jak im ciężko i oferując swoją 
wiernopoddańczą służbę za miskę soczewicy, 
to byśmy się pewnie ostali, a z nami Rzeczpo-
spolita. Gdy się na chwilę zapomni o strojach 
z epoki i o rozwoju techniki to jesteśmy wciąż 
tacy sami z naszymi polskimi przywarami, 
pomiędzy Rosją a Prusami. Do tego widać 
coraz wyraźniej ilu to „swoich ludzi” ma car 
Władimir w europejskich stolicach. 
Więc może by tak wreszcie być mądrym przed 
szkodą? •
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W spólnie z  Maciejem Burszteinem 
„załatwiliśmy”, że w  budżecie Kielc, 
pojawi się nowa, stała pozycja o war-

tości 9 mln zł na remonty dróg metodą nakład-
kową. I to już w  przyszłorocznym budżecie. Co 
ważne – ustaliliśmy z władzami miasta, że bę-
dzie to program wieloletni i że będą to w zasa-
dzie w  całości nowe środki, nie zmniejszające 
dotychczasowych nakładów na remonty.
Powiem szczerze – jestem bardzo dumny 
z tego osiągnięcia i to na kilku płaszczyznach. 
Kiedy w ubiegłym roku przygotowaliśmy w Sto-
warzyszeniu Przyjazne Kielce raport – analizę 
porównawczą wydatków na drogi i ich remonty 
w  miastach wojewódzkich, nie sądziliśmy, że 
Kielce wypadną aż tak źle. Okazało się bowiem, 

Miliony na drogi

że to właśnie w naszym mieście te nakłady były 
NAJNIŻSZYMI w  przeliczeniu na mieszkańca 
w  ostatniej dekadzie. To, niestety, odczuwa 
w  zasadzie każdy Kielczanin – bo stan kielec-
kich ulic jest naprawdę przygnębiający. 
Jednogłośnie uznaliśmy w  Stowarzyszeniu 
Przyjazne Kielce, że rok 2022 poświęcimy kwe-
stii zwiększenia nakładów na drogi. Mieliśmy 
bardzo dobre doświadczenia związane z  walką 
ze smogiem – gdzie udało się nam nie tylko do-
prowadzić do 8-krotnego zwiększenia wydatków 
na ten cel w Kielcach, ale również zebrać podpisy 
pod pierwszą w Polsce, obywatelską wojewódzką 
uchwałą, z czego jesteśmy bardzo dumni. 
Wracając zaś do zwiększenia nakładów na na-
prawy dróg w Kielcach. Okazało się, że bardzo 

podobnie myśli radny Maciej Bursztein i  zde-
cydowaliśmy, że połączymy nasze siły. Uzna-
liśmy, że odwołamy się do wzorców krakow-
skich, gdzie dzięki wieloletniemu programowi 
remontów metodą nakładkową, stan dróg po-
prawia się tam obecnie najszybciej w  kraju. 
Istnieje tam również rozpisana na 5 lat lista 
remontowanych ulic. 
Dużego wsparcia udzielił nam krakowski rad-
ny z klubu Przyjazny Kraków, Jacek Bednarz, 
dzięki któremu szybko udało się przygotować 
obywatelski projekt uchwały, pod którym już 
zbieramy podpisy. 
Podobnie jak w przypadku działań antysmo-
gowych, rozpoczęliśmy też serię spotkań z róż-
nymi instytucjami i  osobami decyzyjnymi. 
I właśnie w ostatnim z nich, w Miejskim Zarzą-
dzie Dróg, wzięli udział nie tylko dyrektorzy, 
ale również wiceprezydent Bożena Szczypiór, 
gdzie ustaliliśmy szczegóły nie tylko owego, 
wartego rocznie 9 mln zł programu, ale rów-
nież to, że do końca maja powstanie lista ulic, 
które w ten sposób będą remontowane. 
Jestem dumny tym bardziej, że to kolejny 
dowód na to, jak bardzo skuteczne są Przy-
jazne Kielce. W pół roku osiągnęliśmy wzrost 
nakładów większy, niż w całej ostatniej deka-
dzie. •

TAK To WidzĘ

ARkADiusz stAwicki
44 lata, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielc, ekonomista, przedsiębiorca, ekspert geopolityki 
europejskiej.
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PATRZĄC Z BOKU

Konrad Więch 
członek Zarządu Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni.

Jeżdżenie autem po Kielcach staje się co-
raz trudniejsze. Zwiększa się liczba sa-
mochodów, brakuje nowych rozwiązań 

komunikacyjnych, a nawet bieżących remon-
tów dróg, co sprawia, że tworzą się coraz więk-
sze korki. Nie wszyscy mogą przecież przesiąść 
się na rower, a  brak wystarczającej ilości bu-
spasów powoduje, że autobusy także często 
przyjeżdżają opóźnione. Zdecydowanie warto 
powrócić do koncepcji tramwajów w Kielcach.
Pierwsze pomysły budowy w  Kielcach sieci 
tramwajowej pojawiły się już pod koniec lat 
dwudziestych XX wieku. Trasa miała przebie-
gać od centrum miasta do Chęcin z  jednym 
odgałęzieniem w  kierunku Stadionu. Łączna 
długość torów miała wynieść 18 km. Później 
z przyczyn finansowych zdecydowano o zbu-
dowaniu jedynie miejskiej trasy o łącznej dłu-
gości 6 km. Pierwsza linia długości 4 km miała 
przebiegać od dworca kolejowego ulicami Sien-
kiewicza, Hipoteczną, Seminaryjską, Wesołą, 3 
Maja aż do planowanej remizy tramwajowej. 
Krótsza trasa, długości 2 km planowana była 
ulicami Starozagnańską (Okrzei), Starowar-
szawską (Piotrkowską), Focha (Paderewskie-
go), Chęcińską do bocznicy koło Kadzielni. Z 
powodu globalnego kryzysu finansowego do 
budowy jednak nie doszło.
Do koncepcji powrócono w  latach osiemdzie-

siątych XX w. Powstać miały trzy linie, ozna-
czone kolorami. Linia czerwona miała łączyć 
najdalej wysunięte krańce miasta (osiedle Śli-
chowice i Dąbrowę). Linia zielona zaczynałaby 
się w  centrum i  prowadziła do Cedzyny, na-
tomiast linia niebieska do Barwinka. Pomysł 
jednakże porzucono ze względu na kryzys 
gospodarczy w kraju. Niemniej jednak miejsce 
na torowisko pozostawiono na ulicach łączą-
cych centrum ze Ślichowicami.
Pomysł powrócił w  2004 r., kiedy pojawiło się 
nowe źródło finansowania inwestycji – fundu-
sze strukturalne z Unii Europejskiej. Zamierza-
no rozpocząć od niezrealizowanego projektu 
linii czerwonej (połączenie osiedli Ślichowice 
i Na Stoku). Jednak i tym razem władzom za-
brakło determinacji i konsekwencji, a budowa 

systemu nie została nawet ujęta w  Wielolet-
nim Programie Inwestycyjnym. 
Udało się natomiast Olsztynowi, który dzię-
ki funduszom unijnym zrealizował projekt 
trzech linii tramwajowych, a  obecnie trwają 
prace nad kolejnymi, które niemal już całkowi-
cie pokryją miasto.
Ciekawym pomysłem jest też kolej podwiesza-
na, znajdująca się w niemieckim Wuppertalu 
Schwebebahne, gdzie szyny prowadzone są 
górą na specjalnej konstrukcji, głównie nad 
rzeką Wupper. To także fantastyczna atrakcja 
turystyczna przewożąca dziennie 70 tys. ludzi. 
To jednak na razie sfera marzeń, ale może już 
czas, żeby Kielce doczekały się tramwajów. Jeśli 
mamy się rozwijać, musimy zrobić wszystko, 
żeby ludziom żyło się tu jak najlepiej… •

Tramwaj dla Kielc

PATRZĄC Od śROdKA

Marcin chłodnicKi
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia 2021 r. zastępca prezydenta Kielc.  
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

Pod koniec czerwca Kielce dołączą do 
wielu miast europejskich, w których 
jako środek publicznego transportu 

wykorzystywany jest rower. Zalet jazdy na ro-
werze chyba zbytnio nie trzeba udowadniać, 
bo powszechnie wiadomo, że każda dawka 
aktywności fizycznej ma zbawienny wpływ 
na zdrowie. Rower jest jednak o tyle dobrym 
rozwiązaniem w mieście, że łączy ze sobą kil-
ka korzyści. Do już wspomnianego zdrowia 
dolicza się ekologię i szybkość przemieszcza-
nia się w ruchu miejskim. Niezwykle cenioną 
cechą jest także oszczędność pieniędzy, któ-
rych nie trzeba wydać na paliwo. Z punktu 
widzenia komunikacji w mieście, rower, jako 
środek transportu, odciąża ruch samochodo-

wy, dla którego stanowi kuszącą alternatywę.
Wróćmy jednak do naszego projektu, którym 
jest „Kielecki Rower Miejski”, czyli wypoży-
czalnia rowerów miejskich. Długo oczeki-
wany, bo do tej pory kielczanie z zazdrością 
patrzyli jak działa taki system w innych 
miastach. Potrzeba było nie lada zmiany, 
żebyśmy zrealizowali ten pomysł. Pieniądze 
potrzebne do utworzenia wypożyczalni po-
zyskaliśmy z funduszy unijnych – blisko 3,7 
mln zł. 
Przejdźmy do kolejnych liczb. Kielczanie 
będą mieli do dyspozycji 210 klasycznych ro-
werów i 25 jednośladów ze wspomaganiem 
elektrycznym, które umożliwią przejechanie 
60 km na jednym cyklu ładowania. Ponadto 

pojawi się 10 wspomaganych elektrycznie 
pojazdów typu cargo, na których można za-
montować fotelik dziecięcy. To pozwoli prze-
mierzać miasto na dwóch kółkach z pociechą 
lub wybrać się rowerem po większe zakupy. 
Szczególną atrakcją będzie 5 tandemów – to 
oferta skierowana też do turystów, ale rów-
nież do osób niewidomych, dla których mogą 
one stać się świetnym sposobem na aktywne 
spędzanie czasu. System to ok. 60 stacji, fi-
zycznych i wirtualnych.
Będzie tanio. Chcemy, żeby wypożyczenie ro-
weru na pół godziny nie kosztowało więcej 
niż złotówkę. Pół godziny to czas, który w zu-
pełności wystarczy na przejechanie z jednego 
końca miasta na drugi, a wspomniana zło-
tówka jest opłatą symboliczną. Zresztą z wy-
pożyczalni nie chcemy czynić źródła dochodu 
do budżetu. Po pierwsze jest to zabronione 
w projektach finansowanych z funduszy unij-
nych, ale także dlatego, że  zysku upatrujemy 
w korzyściach niefinansowych, takich jak 
zdrowie użytkowników, ekologia i czyste po-
wietrze, a także odciążenie ruchu samochodo-
wego. Rower miejski traktujemy jako element 
komunikacji publicznej, usługę transportową, 
świadczoną niemal za darmo. •

Rower miejski
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Wyścig nabiera tempa
W związku z niżem demograficznym, niskim 
poziomem bezrobocia (3 miejsce w Unii Eu-
ropejskiej, tuż za Czechami i Niemcami), roz-
wojem technologicznym, nowymi formami 
prowadzenia biznesu, a  nawet pandemią, 
o absolwentów tego samego kierunku rywa-
lizują dziś firmy z bardzo różnych branż. Na 
przykład sektor komunikacji marketingowej 
łakomym wzrokiem spogląda w stronę inży-
nierów, zwłaszcza z  obszaru IT, dla których 
do tej pory nie stanowił naturalnego miejsca 
rozwijania kariery. Przygotowanie się do 
starcia o kandydatów, wymaga nie tylko ak-
tywnych działań z obszaru budowania mar-
ki dobrego pracodawcy, ale też przyzwoitego 
rozpoznania oczekiwań młodego pokole-
nia. Sprzyja temu recepcja wyników badań, 
w  których ankietowani opowiadają o  tym, 
jakiego miejsca pracy by chcieli.

Co przyciąga młodych?
Pod koniec kwietnia Sektorowa rada ds. 
kompetencji sektora komunikacji marke-
tingowej przedstawiła wyniki badania: „Co 
przyciąga młodych?”. Wsłuchajmy się w głos 
młodego pokolenia. Najbardziej liczą na 
godne zarobki (79%). Drugie miejsce zajęła 
szansa na zachowanie równowagi między 
życiem prywatnym a  zawodowym (49%). 
Podium uzupełniła możliwość rozwijania 
swoich kompetencji (37%). Tuż za „pudłem” 

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

ulokowało się wykonywania zadań, które 
w  ocenie młodego pokolenia są po prostu 
interesujące (34%). Kolejną pozycję zajęło po-
czucie sensu wykonywanej pracy (29%) – to 
bardzo ciekawe zagadnienie, poddawane od 
jakiegoś czasu analizom w  skali globalnej. 
Według badania z 2018 roku co czwarty Po-
lak uważa, że jego praca nie ma sensu…

Niekoniecznie zdalnie
Na stabilne zatrudnienie, zgodnie z rezulta-
tami badania „Co przyciąga młodych?”, liczy 
nieco więcej, niż co piąty z  ankietowanych 
(22%). Niski poziom stresu uznaje za ważny 
dla miejsca pracy 16%. Możliwość awansu 
wskazało 15%. Być może eksponowane sta-
nowiska nie kojarzą się młodym ludziom 
z przywołaną ideą worklife balance. Na pra-
cę zdalną zwróciło uwagę 12%. 
Tę niechęć do zawodowego bycia online po-
twierdza też protest młodych dziennikarzy 
z  Wielkiej Brytanii, którzy w  drugim roku 
pandemii zapytali wydawców: jak długo 
jeszcze mają pracować w  ciasnych i  niedo-
stosowanych do tego mieszkaniach. Poczucie 
wpływu na otaczającą rzeczywistość chciało-
by mieć 8%. Tyle samo liczy na utrzymywa-
nie więzi międzyludzkich w pracy.

Od mocy do słabości
W tym badaniu zobaczyliśmy młode pokole-
nie jako mniej pewne siebie, niż dotychczas. 

Na przykład oczekują godnych zarobków, ale 
ich nadzieje nie są wygórowane. Za swoją 
najmocniejszą stronę młodzi ludzie uzna-
li talent do szybkiego uczenia się nowych 
rzeczy, a  za najsłabszą odporność na stres. 
Co ciekawe zaledwie 16% wskazało na kom-
petencje cyfrowe, jako na ich mocną stronę. 
Ktokolwiek będzie szykował się do zatrud-
niania młodych ludzi, powinien już dziś za-
cząć sprawdzać, czy jego oferta odpowiada 
oczekiwaniom potencjalnych kandydatów 
i  nastawić się na rywalizację z  największy-
mi firmami na rynku. Warto wreszcie wspo-
mnieć, że o  kadry konkurują już dziś nie 
tylko firmy, ale całe miasta. 
Kielce też potrzebują aktywnego partner-
stwa na rzecz przyciągania talentów do sto-
licy świętokrzyskiego. To wspólny interes 
– i samorządu i biznesu, a nawet edukacji.

Co zamiast Z?
Termin pokolenie Z  (od angielskiego: zoo-
mer) pochodzi z  połowy poprzedniej de-
kady. Generacje nie mają, co może być 
zaskakujące, żadnych ostrych definicji. „Z-
-etki” to w  uproszczeniu dzieci Pokolenia 
X. Bandycka napaść na Ukrainę nadała li-
terze „z” ponury wydźwięk. Może więc za-
cząć powszechniej używać innych terminów 
oznaczających tę samą grupę wiekową – na 
przykład iGen?

Wejście  
młodych smoków

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Wyścig o najlepszych kandydatów do pracy i najzdolniejszych absolwentów nabiera 
tempa. Przygotowując się do pozyskiwania nowej kadry, warto poznać oczekiwania 
młodego pokolenia wobec przyszłej pracy.
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TeksT: Ryszard Biskup

Kielecka spółdzielcza wytwórnia „Społem”, która uruchomiła jeszcze przed wojną 
produkcję w halach dawnej cementowni na Czarnowie, swój pochód w stronę świetlanej 
przyszłości – jak powszechnie wiadomo – rozpoczęła od produkcji mydła. Gospodarczego 
i toaletowego, jedno było bez piany, szare i tłuste, drugie za to eleganckie i pachnące 
wytwornie. 

Potem w  katalogu wyrobów był ocet, 
drożdże, świece, pasta do butów, musz-
tarda. A po drodze także tutki, w które 

każdy palacz mógł sobie wsypać tyle tytoniu 
ile mu akurat przyszło do głowy. Na oryginal-
nym pudełku papierosowych – zdrowotnych! 
– gilz pojawił się nie tylko herb Kielc, ale i cał-
kiem udana grafika z sylwetką pałacu bisku-
pów krakowskich. 
Biurowiec przy ul. Młynarskiej w Kielcach to 
pra-prapoczątek ruchu spółdzielczego w  re-
gionie, a kto wie – może i w całej Polsce. Bo 
fabryka zbudowana na polach Czarnowa, 
w  halach po dawnej cementowni miała od 
września 1920 roku dostarczać towary do 
sklepów, jak kraj szeroki i  długi. Dlatego też 
posiadała własny tartak, w  którym przecie-

rano na deski kłody, zbijano ogromne paki 
i beczki. Była też bocznica kolejowa z załadun-
kową rampą, przy której wszystko to, co zeszło 
z produkcji pakowali do wagonów tragarze. 
Dla kielczan spółdzielnia „Społem” to najlep-
szy na świecie majonez. Drugiego takiego 
nie ma! Żadne tam winiary, kętrzyńskie, hel-
lmansy, tylko nasz, kielecki i basta! Produ-
kowany – zawsze – według tej samej, jednej 
oryginalnej receptury opracowanej w  pry-
mitywnym laboratorium zakładowym przez 
technologa Cichockiego. Ale był taki czas, gdy 
spożywcza wytwórnia za torami wytwarzała 
ponad osiemdziesiąt rozmaitych produktów, 
równie znakomitej jakości. 
W maju 1938 roku „Społem” odwiedzili pol-
scy literaci. Pisarze, poeci, autorzy kabare-

towych tekstów z  Konstantym Idelfonsem 
Gałczyńskim, Julianem Tuwimem, Hanną 
Mortkowicz-Olczakową, Zuzanną Ginczanką. 
Ta ostatnia wpisała się do pamiątkowej księgi 
krótko i  na temat: „Wiele brudów jest. Aliści 
mydło „Społem” wszystkie czyści”. Bo fabryka 
przy ulicy Młynarskiej w okresie międzywo-
jennym wytwarzała aż jedenaście gatunków 
i rodzajów mydła: największe, dwustugramo-
we o owalnym kształcie, popularne u elegan-
tek „rochelskie”. Inne stugramowe to „leśne” 
o  zapachu sosnowo-jodłowym, „miejskie” 
z oliwy wiejskiej i olejków palmowych, „lano-
linowe” dla dzieci, „jubileuszowe” o  zapachu 
bzu, płaskie i  przezroczyste „glicerynowe”, 
wielobarwne mydło „kawalerskie”. Było też 
maleńkie mydełko „podróżne”. 

Fabryka zza torów
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spacerkiem po mieście

RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

REKLAMA

Z kolei w  siermiężnych latach sześćdziesią-
tych najbardziej chodliwy z  całego kosme-
tycznego asortymentu był płyn o wdzięcznej 
nazwie „kryształ”. Nie z  uwagi na przydat-
ność w domowym zestawie higienicznym, ale 
na swoje walory smakowe. Ulubiony przez 
wszetecznych lumpów, tak zwany margi-
nes społeczny i  ochlapusów wszelkiej maści 
napój energetyczny. Produkowana na bazie 
stężonego spirytusu substancja była bowiem 
o niebo tańsza niż jakiekolwiek inne wyroby 
monopolowe, z powodzeniem zaspokajała al-
koholowy głód. Smakosze nazywali „kryształ”, 
(zresztą podobnie tak jak później wodę brzo-
zową po goleniu) „pykóweczka”. Przy przechy-
leniu butelki do ust płyn wlewał się bowiem 
w  gardło z  charakterystycznym dźwiękiem 
pyk, pyk, pyk… 
W latach osiemdziesiątych zakładami za tora-
mi – zanim się z nim zaprzyjaźniłem – rządził 
z  lekkim rozwichrzeniem, ale też z  dziwną 
lekkością bytu, prezes Tadeusz Calicki. W mie-
ście „Społem” w tamtych czasach kojarzyły się 
przede wszystkim z octem i musztardą. Oraz 
z  kwaśnym narkotykiem aromatu drożdży, 
oblepiającym, odurzającym zapachem, któ-
ry – dziwna sprawa – wisiał chmurą niczym 
smog w powietrzu. Ale jakoś tak dziwnie, tyl-
ko po jednej, tamtej, drugiej stronie nasypu 

kolejowego. To znaczy nad łąką nieistniejącej 
jeszcze wtedy Grunwaldzkiej. Nad oślizłym 
po każdym deszczu brukiem Mielczarskiego. 
Osiadał jak płatki śniegu na wełnianej czap-
ce, na rękawach kurtki, wdzierał do ust. Przy-
lepiał do butów z  każdej kałuży Siennej czy 
Owsianej. Bo za nasypem kolejowym, za tora-
mi, przy Żelaznej albo Waligóry, ten spleśnia-
ły odór w nozdrza absolutnie już nie uderzał. 
Jakby jacyś aniołowie nad torowiskiem Kielce 
– Kraków rozwiesili litościwie oponę gęstej, 
antydrożdżowej kurtyny. Po tamtej, czarnow-
skiej, stronie miasta ciężki smog, po drugiej 
– kieleckiej jakby zupełnie inne, mahoniowe 
powietrze. 
Pierwsze spotkanie z prezesem Calickim zmie-
niło się we spędzane już wspólnie dni, tygo-
dnie, miesiące i  lata. Całodzienne, całonocne 
rozmowy o wspinaczkach w Tatrach, górskich 
bezdrożach, rejsach po jeziorach mazurskich, 
o ucieczkach w samotność. Chociaż nigdy nie 
byliśmy razem na jednej włóczędze, gada-
liśmy jak nakręceni o  przebytych szlakach, 

nieprzetartych drogach, przejściach. To Tadek 
– dla przyjaciół Quatro – namówił mnie do 
napisania monografii spółdzielni, której pre-
zesował, książki nie za cienkiej, nie za grubej, 
takiej w sam raz. Ale już pikował w dół, zaczę-
ły się kłopoty, powoli tracił grunt pod nogami. 
Wtedy zrobiłem mu fotograficzny portret, 
oprawione w drewniane ramki powiększenie. 
Przez trzy, może nawet cztery godziny siedział 
za tym swoim zawalonym szpargałami biur-
kiem w gabinecie bez jednego słowa. Spoglą-
dał spod okularów na swój wizerunek, mrużył 
oczy i  rozszerzał aż do bólu źrenice. Gdy go 
pod byle pretekstem szurnięto ze stanowiska, 
z  gabinetu na pierwszym piętrze do oficyny, 
wszystko zostawił. Zabrał ze sobą tylko to jed-
no zdjęcie. Wyszedł z biurowca nie zamykając 
za sobą drzwi. Przez kilka tygodni wegetował 
w  ciasnym kantorku w  oficynie, wertował 
dzienniki ustaw, opiniował jakieś podsunięte, 
zbędne, nikomu do niczego nie przydatne do-
kumenty. Odszedł na tamtą stronę tragicznie, 
targając się na życie. 
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W 1909 r. doszło w Kielcach do wy-
jątkowej wystawy – ilustracji 
do dzieł Henryka Sienkiewicza, 

której organizatorem był p. Woźniak. Trwała 
ona  od wtorku 21 września 1909 r. do soboty 
25 września i była czynna tylko w godzinach 
wieczornych. Ponad 100 dzieł, pięciu wybit-
nych malarzy polskich, znalazło przestrzeń 
wystawienniczą w teatrze Ludwika.

Tak o tym wydarzeniu w dniu 19 września do-
nosiła „Gazeta Kielecka”:

„Wystawa obrazów do powieści Sienkiewicza. Od 
wtorku już w teatrze Ludwika oglądać będziemy 
cały cykl obrazów Stefana Batowskiego do po-
wieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Będzie 
tam obraz jak Zbyszko naciera na Lichtensteina, 
Jak poznaje Jagienkę, będzie tam i Zemsta Ju-
randa, i Sąd Boży i Pogrzeb Danusi i Przed bitwą 
Grunwaldzką. 
Powieść „Pan Wołodyjowski” zilustrowali: Wł. 
Tetmajer, St. Batowski, J. Kossak. Jest to cykl, 
składający się z trzynastu obrazów.
„Potop” przedstawi nam St. Batowski w jedena-
stu obrazach.
„Ogniem i mieczem” i „Quo vadis” obejmuje do 
trzydziestu obrazów, pędzla różnych artystów-
-malarzy. 

TeksT: Jarosław Machnicki

WYJĄTKOWA WYSTAWA

Informacja o wystawie ilustracji do dziel H. 
Sienkiewicza w Kielcach (GK 1909, nr 74, s. 3)

„SĄD BOŻY” – ilustracja do powieści „Krzyżacy” H. Sienkiewicza – z albumu autorstwa Stanisława 
Batowskiego z 1901 r.

Ilustracja autorstwa Czesława Jankowskiego do powieści „Potop” H. Sienkiewicza – z albumu wydanego  
w 1901 r. przez Wyd. „Kraj w obrazach”
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Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach.

Ogółem wystawa liczy przeszło sto 
obrazów,  o których i prasa polska 
i  rosyjska wypowiedziała się bar-
dzo pochlebnie. W wielu miastach 
Królestwa, Galicyi i Cesarstwa tłu-
my zwiedzały tę wystawę, grupują-
cą dzieła sztuki (…).”
(GK 1909, nr 74, s. 3)

W środę 22 września 1909 r. tak 
w ”Gazecie Kieleckiej” opisywano 
i reklamowano otwartą wystawę:

„Wystawa do dzieł Henryka Sien-
kiewicza jest okazała i warto, żeby 
każdy kielczanin zwiedził ją – 
i przekonał się, że za drobną kwotą 
można spędzić parę godzin bardzo 
przyjemnie. Obrazy te malowane 
dwoma tylko barwami: białą i czar-
ną nie napawają oka blaskiem 
kolorytu i nie są wielkie, ale za to 
podziwiać w nich trzeba plastykę 
i wielka subtelność  rysunku.(…) to 
przecież niemal arcydzieła rysun-
ku i malarstwa”. 
(GK 1909, nr 75, s. 2)

Jeden dzień wystawy był prze-
znaczony na cele społeczne: 

„Wystawa do dzieł Sienkiewicza 
przyniosła na wpisy dla uczniów 
czystego dochodu rubli Trzy!! A był 
to dzień, z którego dochód przezna-
czono na cel tak piękny. Właściciel 
wystawy p. Woźniak, złożył w re-
dakcyi naszej sumę powyższą – 
z dowodami przychodu i rozchodu 
i po sprawdzeniu rachunków, przy-
jęliśmy owe trzy ruble i pokwitowa-
liśmy p. Woźniaka. Bóg zapłać!.” 
(GK 1909, nr 78, s. 2)

Ilustracje wspomnianych au-
torów zostały opublikowane 
w formie albumowej przez kil-
ka wydawnictw. Znalazły się też 
w kolejnych wydaniach powieści 
H. Sienkiewicza i licznych se-
riach bardzo popularnych pocz-
tówek. 

Okładka albumu ilustracji 
do powieści „Krzyżacy” H. 
Sienkiewicza – autorstwa 
Stanisława Batowskiego z 
1901 r.; nakład Wyd. „Kraj 
w obrazach”

Okładka albumu ilustracji 
do powieści H. Sienkiewicza 
pt. „Ogniem i mieczem” – 
autorstwa Juliusza Kossaka 
z 1901 r.; nakład Wyd. „Kraj 
w obrazach” 

Okładka albumu  do powieści 
„Potop” H. Sienkiewicza – 
wydanego  w 1901 r. przez 
Wyd. „Kraj w obrazach”; 
autorzy: Stanisław Batowski, 
Czesław Jankowski i Piotr 
Stachiewicz
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TeksT: Krzysztof Sowiński

Zachęcam do obejrzenia, dopiero co 
otwartej w Muzeum Narodowym w Kiel-
cach, wystawy zatytułowanej „Kobieta 

w czasach Wazów”.
Jako muzealnik wiem, że każda wystawa 
swoje istnienie zawdzięcza pracy wielu osób 
i  poprzedzona jest nawet kilkuletnimi przy-
gotowaniami. Ale także ma – odwołując się 
do pojmowania społeczeństwa jako organi-
zmu, co postulowali najwcześniej już Platon 
i  Arystoteles – swój mózg. Tym jest znana 
mi osobiście (rzadki to już przypadek eru-
dytki i kobiety rozumnej) doktor Magdalena 
Śniegulska-Gomuła. Jest kuratorką wystawy 
i  autorką niezwykle wciągającej czytelnika 
publikacji (czytałem ten tekst przez wiele 
godzin jak świetną powieść), towarzyszącej 
wystawie i  wydanej pod tym samym tytu-
łem. Opisuje – i  trzeba powiedzieć, że robi 
to bardzo rzetelnie unikając powszechnie 
obowiązujących matryc poprawnościowo po-
litycznych – sięgając do źródeł, kondycję ko-
biet w minionych wiekach w Polsce: głównie 
szlachcianek, przedstawicielek arystokracji, 

wspomina również o losie mieszczek, a tak-
że… sióstr zakonnych. 
Na wystawie odnajdziemy m.in. właśnie 
portret zakonnicy Magdaleny Mortęskiej, 
autorki „Medytacji o  Męce Pańskiej”, która 
miała uczennice: Katarzyny: Załuską i  Sko-
rupską, także Teofilę Szklińską – a  te we-
dług badaczy „tworzą pierwszą wyłącznie 
kobiecą polską zakonną szkołę literacką”. 
Autorka „Kobiety w czasach Wazów” wspo-
mina także o pierwszych w Polsce, uczonych 
kobietach, takich jak np. Maria Cunitz, czy 
Elżbieta Heweliusz. Jaką rolę odegrały w na-
uce? Szczegóły znajdziemy właśnie w  tek-
ście dr Śniegulskiej-Gomuły. Przypomnimy 
sobie także o  mrocznych czasach polowania 
na czarownice. Autorka publikacji mówi jed-
nak uczciwie, że ten proceder „spotykało się 
[w naszej części Europy] w Prusach Królew-
skich, zamieszkałych w większym procencie 
przez ludność niemieckojęzyczną”. Warto 
wspomnieć, że w 1639 roku w Polsce pojawiła 
się praca „Czarownica powołana”, której autor 
(„najprawdopodobniej Wojciech Regulus”), 

ostro potępia praktyki związane z  polowa-
niem na czarownice. 
Jak wiemy z  historii Dynastia Wazów (trwają-
ca notabene tylko 81 lat) nawiązywała do „wie-
lowiekowych tradycji jagiellońskich”. Dlatego 
kuratorka wystawy szukając klucza do swojej 
propozycji otworzyła tę portretami Jagiellonek 
– Katarzyny i Anny. Warto wiedzieć, że o rękę 
tej pierwszej ubiegał się m.in. jeden z  klu-
czowych dla Rosji władców Iwan IV Groźny. 
Odmówiono mu, obawiając się, że po „bezpo-
tomnej śmierci Zygmunta Augusta”, („Kobieta 
w czasach Wazów”) car będzie rościł sobie pra-
wo do tytułu króla Polski.
Bogate życie Katarzyny mogłoby, gdyby się 
ktoś się o to postarał, stać się źródłem niejed-
nej pasjonującej opowieści, przedsmak tego 
daje kuratorka. Obok tego obrazu możemy zo-
baczyć jeszcze kilkadziesiąt innych portretów, 
a  także liczne eksponaty przybliżające oma-
wianą epokę.
Chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek. 
A  w  zasadzie sprowokować Państwa do re-
fleksji – czy w  dobie postulowanej cyfryza-

W MuzeuM NarodoWyM W Kielcach
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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.

cji, zachęcania, a  w  zasadzie zmuszania pod 
wieloma pretekstami, z użyciem profesjonal-
nego produkowania opinii, które wielu z nas 
przyjmuje w swojej naiwności jako swoje wła-
sne, przenoszenia normalnego życia w  świat 
wirtualny, w tym także do wirtualnego zwie-
dzania muzeów – jeszcze ma sens obcowanie 
z rzeczywistym eksponatem? 
Walter Benjamin w eseju „Dzieło sztuki w cza-
sach technologii reprodukcji (1939), jako 
pierwszy analizował skutki masowego kopio-
wania i  rozpowszechniania dzieł sztuki. Miał 
wówczas na myśli fotografię, film i płytę gra-
mofonową. Dziś tych możliwości jest już wię-
cej i są o wiele doskonalsze. Jacek Dukaj, pisarz 
i  filozof – w  publikacji „Po piśmie” (2019) 
twierdzi, że dziś „[…] nie istnieje już taka sztu-
ka, której nie można scyfryzować. Która nie 
jest informacją. Nieskończenie kopiowalną, 
modyfikowalną, rozpowszechnialną”. Według 
niego nie ma zatem różnicy w doświadczaniu 
między realnym dziełem także malarskim 
rzeczywistym, a  jego cyfrową reprezentacją 

(oczywiście na najwyższym możliwym pozio-
mie technologicznym). 
Jako osoba zajmująca się na co dzień digita-
lizacją, także dzieł sztuki, mam spore wątpli-
wości, co do refleksji wspomnianego filozofa. 
Zachęcam jednak do odwiedzenia (tę czyn-
ność Dukaj nazywa „obudowaniem” samego 
doświadczenia obcowania z  dziełem sztuki 
„szeregiem warunków niekoniecznych”) wy-
stawy i wyrobienia sobie własnej opinii. Być 
może rzeczywiście już nie ma sensu kontynu-
owania tradycji kłopotliwego i  kosztownego 
gromadzenia i wypożyczania od innych muze-
ów dzieł sztuki, po to by je następnie pokazać 
w konkretnym miejscu i czasie. Może wystar-
czy już tylko wirtualny spacerek po muzeach?
Czy zatem da się dokonać bezpośredniego scy-
fryzowanego transferu przeżyć związanego ze 
sztukami plastycznymi, takimi jak m.in. obraz?
„To, co napiszemy o  jakimś wydarzeniu albo 
o jakiejś osobie, jest jawną interpretacją, podob-
nie jak interpretacją stają się ręcznie wykonane 
podobizny w formie malowideł czy rysunków. 

Tymczasem obrazy fotograficzne wygląda-
ją nie tyle na interpretację, ile na fragmenty 
świata, miniatury rzeczywistości, które każdy 
może wykonać lub nabyć” – pisała Susan Son-
tag w  tekście „O fotografii” (polskie wydanie 
2009). Zastanawiam się czy rzeczywiście miała 
rację i czy portrety pań na wystawie pt. „Kobieta 
w czasach Wazów”  - nie pokazują nam czasem, 
mimo tego, że zostały namalowane zgodnie 
z  obowiązującymi wówczas konwencjami pla-
stycznymi – „miniatur minionej rzeczywistości”, 
którą odnosimy do tej naszej?  I czy nie właśnie 
m.in. i dlatego chodzimy do muzeów?
Tak notabene w epoce, w której powszechnie 
wielu z  tzw. autorytetów postuluje, a  wielu 
z  nas bezrefleksyjnie za nimi przyjmuje, że 
płeć jest konstruktem społecznym – w  tytule 
wystawy pojawia się jednak pojęcie „kobieta”. 
Judith Butler, jedna z prekursorek studies gen-
der i  jej praca „Uwikłani w płeć” (1990), także 
liczne zastępy jej naśladowców i  naśladow-
czyń – ponoszą po raz kolejny spektakularną 
intelektualną klęskę. 

REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI

Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0  
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego

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

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®).
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polecamy nowy lokal już w czerwcu

Masz już dwa lokale. Mało masz pracy, że 
angażujesz się w trzeci?
W „Monopolce” jest inne menu, a w „Rockabil-
ly” mam za małą kuchnię. W Applause wresz-
cie będę mógł rozwinąć skrzydła i zrobić to, 
o czym od dawna myślałem. Lokal w stylu 
chicagowskich czy nowojorskich knajp, w któ 
- rym do 16.00 zjesz lunch, a później klasyki 
amerykańskiego street foodu w restauracyj-
nym wydaniu przy dźwiękach granego na 
żywo jazzu czy bluesa.

Wiem, że montujesz szafę wędzarniczą, więc 
będzie BBQ, ale wspominałeś również o daniach 
wege.
Tak, ten trend jest coraz mocniejszy, coraz 
więcej ludzi szuka alternatywy dla mięsa, 
dlatego chcę dać im możliwość zjedzenia ta-
kiego posiłku na najwyższym poziomie.

Ja nie jestem wegetariański, ale perspektywa 
zjedzenia dobrego philly cheese steaka, italian beef 
czy reubena, przy kojących dźwiękach saksofonu, 
bardzo do mnie przemawia.
Chcę podkreślić, że w menu znajdziecie nie 
tylko kanapki. Będę serwować takie rzeczy, 
jak wymienione przez Ciebie, ale chcę rów-
nież sięgnąć po mniej znane u nas dania z głę-
bokiego Południa Stanów. Wędzarka w lokalu 
daje naprawdę dużo możliwości. No i pieczy-
wo będziemy wypiekać na miejscu, więc nie-
powtarzalność smaków gwarantowana. 

W jakich godzinach będzie działał lokal?
Chcę to zrobić jak w USA, czyli od 10.00 rano do 
16.00 będziemy serwować lunche, a od 16.00 
do 22:00 to już dinner, czyli obiadokolacje, bar-
dziej obfite posiłki. Oczywiście po zamknię-
ciu kuchni nadal będzie można posiedzieć 

przy szklaneczce czegoś dobrego. Szczególnie 
w weekendy będziemy działać do późnej nocy. 
Myślę też o sobotnich i niedzielnych brunach, 
ale zobaczymy czy to się przyjmie.

Mocno stawiasz na eventy muzyczne, ale 
rozczarują się ci, którzy będą szukać w Applause 
dyskoteki.
Sam wiesz, że dobre jedzenie wymaga do-
brej oprawy muzycznej. Reuben jedzony przy 
dźwiękach „Take Five” Brubecka sprawia, 
że czujesz klimat Nowego Jorku, a o to osta-
tecznie chodzi. Jeśli ktoś będzie miał ochotę 
potańczyć do jazzu to proszę bardzo, tutaj bę-
dzie mógł. 

pl. Moniuszki 2b

Kielce 
www.applause.com.pl

e-mail: applausekielce@gmail.com

Kanapka 
philly cheese steak

Składniki:
- Antrykot (idealny byłby ribeye steak) 
cieniutko skrojony w plastry i następnie 
posiekany
- sól morska, pieprz do smaku (ewentu-
alnie)
- duża, słodka cebula skrojona w kostkę
- plastry wyrazistego sera (najlepiej pro-
volone, ale sprawdzi się też np. dojrze-
wający cheddar. Jeśli mamy dojście do 
amerykańskiego ChizzWizz to już będzie 
jak Pat’s King of Steak w Filadelfii)
- przekrojone wzdłuż w 3/4 bułki typu 
paluch lub połówki bagietek, które nale-
ży lekko zgrillować od środka
- masło

Przygotowanie:
Dość drobno posiekany stek rzucamy na 
rozgrzaną i posmarowaną masłem płytę 
grillową (patelnię etc.), szybko przesma-
żamy. Dodajemy cebulę i ser, podsmaża-
my, mieszając do połączenia składników. 
Jeśli jest potrzeba, lekko doprawiamy 
solą i pieprzem, ale przy wyrazistym se-
rze nie jest to konieczne. Przekładamy do 
zgrillowanej bułki i zajadamy. 

„Podany przepis to 
kanoniczna, najprost-
sza wersja kanapki. 
Można ją wzbogacić 
np. o opalaną nad 
ogniem paprykę lub 
inne ulubione dodatki, 
ale moim zdaniem ta 
najprostsza wersja 
smakuje najlepiej”.

Damian Tomalik

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca bloga Street 
Food Polska, oprowadza nas po kulinarnych Kielcach. 
Tym razem jego gościem jest Damian Tomalik, właściciel 
restauracji „Monopolka”, „Rockabilly Steakhouse & Whisky 
Bar” i, już wkrótce, „Applause- Restaurant & Jazz Bar”. 

Damian Tomalik
rocznik 1981, urodzony na Śląsku, od kilkunastu lat 
Kielczanin. Miłośnik historii, amerykańskiej motoryzacji 
i kulinariów. Z wyboru i pasji restaurator. 
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Brzmi znajomo? 
To objawy, które mogą być spowodowane przejściem choroby 

SARS-COV2. 

Co robić?
Podejmij działania prozdrowotne.

W jaki sposób?
Jeśli zmagacie się z którymś z objawów, zapraszamy na spotkania 

edukacyjne z dr n. med. Andrzejem Kustrą  
i mgr fizjoterapii Paulą Malarz.

Projekt „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” realizowany jest w ramach zadania publicznego 
i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

ORGANIZATOR PATRONAT

ZDROWIE DLA KIELCZAN – BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE

Dr n. med. Andrzej Kustra
Lekarz z pasją, chirurg-flebolog, specjalista 
medycyny estetycznej. Posiada wieloletnią 

praktykę na oddziale chirurgii ogólnej. Jest m.in. 
członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

mgr Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczyni 

kieleckiego Centrum Terapii – fizjoterapia 
i terapia hiperbaryczna. Od lat związana ze 

Szpitalem Kieleckim św. Aleksandra.

!!!  UWAGA  !!!
Każdy z uczestników spotkań otrzyma bezpłatny voucher na jednogodzinną sesję terapii hiperbarycznej.

Terminy spotkań, informacje i zapisy – tel. 662 293 293. Liczba miejsc ograniczona.

Ponadto przewidujemy degustację wody (eliksiru młodości, źródła zdrowia i życia)  
połączoną z pokazem urządzenia RO-DETOX.

l Problemy z pamięcią? 
l Problemy z koncentracją?
l Problemy ze snem?

l Duszność?
l Uporczywy kaszel?

l Ból klatki piersiowej i głowy? 
l Chroniczne zmęczenie?
l Ból mięśni i stawów? 

l Utrata zapachu lub smaku? 
l Wysypka?

l Szybkie bicie serca?

ZAPRASZAJĄ

www.centrumterapii.net
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

P róbowałem w różny sposób zrozumieć 
to, co wydarzyło się w finałowym spo-
tkaniu Pucharu Polski. I przyznam, 

mimo wielkiej sympatii do Lecha Poznań 
i Rakowa Częstochowa nie potrafię pojąć, dla-
czego trybuny były „bezpłciowe”?!
Po wielu latach tułaczki, rozgrywania finału 
przy pustych trybunach, na niewielkich obiek-
tach, w  niewielkich aglomeracjach – Polski 
Związek Piłki Nożnej znalazł formułę dającą 
imprezie ogromny splendor. Warszawa, Stadion 
Narodowy, pełne trybuny, fajny doping. Pewnie, 
wieczni krytykanci zawsze wytykali dokładnie 
najmniejsze potknięcia, ale nikt nie odważył się 
potępić w czambuł tego, co działo się na Narodo-
wym. A przyznać trzeba, że działo się wiele. Naj-
ważniejszy pojedynek turnieju „1000 drużyn” 
w poszczególnych aspektach przypominał finał 
Ligi Mistrzów, najlepszej imprezy piłkarskiej – 
moim zdaniem – na świecie! Obecność kilku-
dziesięciu tysięcy kibiców obu drużyn, chóralne 
śpiewy, koloryt trybun, wreszcie hymn – tworzą 
nieprawdopodobną atmosferę. Lepszą niż na 
meczach reprezentacji, ba – zdecydowanie lep-
szą niż na finałach mistrzostw świata! 
Podobnie miało być podczas konfrontacji Le-
cha Poznań z  Rakowem Częstochowa. Jak się 

jednak okazało – ostatni finał Pucharu Polski 
był antyreklamą futbolu. I nie chodzi tu o sam 
mecz, jego poziom sportowy, a zachowanie ki-
biców. Powiem szczerze – dla mnie był to naj-
głupszy finał PP w historii. Bo tak, na błoniach 
Stadionu Narodowego koczowało blisko 15 
tysięcy sfrustrowanych kibiców Lecha, którzy 
chcieli oglądać mecz, ale nie chcieli przestrze-
gać prawa! Desperacki akt fanów „Kolejorza” 
nie zmiękczył serc włodarzy stolicy. Prawidło-
wo – ustalonych reguł prawnych trzeba prze-
strzegać! 
Jeszcze głupsza była taktyka fanów Rakowa. 
Ci na obiekt weszli, ale zbojkotowali doping, 
siedząc cicho, jak mysz pod miotłą, ożywiając 

MOIM ZDANIEM

Kibice „biznesu”

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

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

się nieco po strzelonych golach! Komu to mia-
ło służyć? Komu chcieli kibice zaimponować? 
Zgoda, stadion piłkarski nie jest teatrem ope-
rowym, gdzie obowiązuje szyk i elegancja. Ki-
bic, płacąc za bilet ma swoje wymagania, ale 
żeby bojkotować swój zespół?
Niestety prawda jest bolesna, okazało się bo-
wiem jeszcze raz, że część ludzi mieniących się 
kibicami, najnormalniej w  świecie nie widzi 
ogólnego dobra piłkarskiego a  widzi jedynie 
czubek własnego nosa. To, co stało się ostat-
nio w Warszawie jest potwierdzeniem tezy, iż 
„wielu fanów kibicuje piłce nożnej tylko dlate-
go, że ma w tym swój biznes”. Jaki? Lepiej nie 
pisać... •
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