
p i s m o  b e z p ł a t n e
n r  1 4  ( 8 0 ) / 2 0 2 2
D a t a  w y d a n i a :  2 2  L i p c a  2 0 2 2 r .

piszą dla was m.in.: 

BISKUP, CENDER, KOWALCZYK, ŁUKAWSKI,

MACHNICKI, MALARZ, SOWIŃSKI, ROGALSKA

w w w . 2 t k . p l

OpERaCJE

BEZ SKALPELA
s.16

Oni walCzYli 

O WOLNĄ POLSKĘ
s.14-15

Centralny Port KomuniKaCyjny KielCe-oBiCe
TO MOŻLWE! PIERWSZE ROZMOWY JUŻ 30 SIERPNIA
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Projektów CPK jest kilka. Na zdjęciu jedna 
z koncepcji – autorstwa Zaha Hadid Architects

10 czerwca 2022 r.
Jeden z wielu protestów przeciwko budowie 
CPK pod Łodzią
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ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

Zalecenia do skorzystania z terapii hiperbarycznej
• trudno gojące się rany (owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa) 
• przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów, reumatyzm 

• miażdżycowe niedokrwienie kończyn 
• choroba wieńcowa (stan po by-passach) 

• choroba Parkinsona 
• choroba Alzheimera 
• udary mózgowe 

• migreny
• regeneracja organizmu - zwiększenie wydolności organizmu nawet o 25 procent 
• leczenie zaburzeń seksualnych - zaburzenia erekcji, obniżone libido, impotencja 

• intensywne odmładzanie - wzrost komórek macierzystych 
• powikłania po złamaniach i urazach 

• dermatologia - łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik różowaty
• oparzenia 

• niedokrwistość 
• choroba dekompresyjna 

• zgorzel gazowa 
• zatrucie tlenkiem węgla

Wskazania do terapii HBO poparte dowodami w piśmiennictwie ustalone przez Europejskie Towarzystwo Medycyny 
Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej 
i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).
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SPIS TREŚCI / PolECamy

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Gmach Leonarda”

– wspomnienia sprzed lat  
autorstwa Ryszarda Biskupa.

18 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Inauguracyjne uwagi”

– Maciej Cender po meczu Korony z Legią. 

PRomoCJa/REKlama

1,2,9,13,15,18,19,20

Kielce, 16 lipca br., „symboliczne” (a właściwie żenujące) otwarcie 
wyremontowanego odcinka ulicy Prostej. Informacja wzbogacona 
materiałem zdjęciowym pojawiła się na facebookowym profilu 
Urzędu Miasta. Komentarze Internautów nie pozostawiają 
wątpliwości, co o tego typu eventach sądzą.
„Działacze z PiS-u zorganizowali w Kielcach otwarcie drogi po 
remoncie. W CK rządzi PO - Wenta. No chyba, że był jakiś przewrót”, 
„Czemu tną barwy narodowe?”, „Żenujące! Weźcie się ludzie 
za sensowną pracę, zamiast robić cyrk i prymitywną partyjną 
pokazówkę!”, „Cepeliada” – to tylko kilka z nich. Tych delikatnych…

PluSy mInuSy

Zawodnicy Łomży Industria Kielce od 
17 do 23 października br. zagrają 
w turnieju IHF Super Globe 
w Dammam w Arabii Saudyjskiej. 
To nieoficjalne klubowe mistrzostwa 
świata. Będzie to już 16 edycja. Wystąpi 
12 zespołów. Oprócz kieleckiego 
zespołu w Arabii Saudyjskiej zagrają 
m.in.: SC Magdeburg (Niemcy, obrońca 
tytułu), Barca (Hiszpania, zwycięzca Ligi Mistrzów),  
Al-Kuwait Club (Kuwejt, zwycięzca azjatyckiej Ligi Mistrzów), 
HC  Taubaté (Brazylia, najlepsza drużyna Ameryki Środkowej 
i Południowej) oraz SL Benfica (Portugalia, zwycięzca Ligi 
Europejskiej). Dla kieleckiego klubu będzie to drugi występ 
w IHF Super Globe. W 2016 roku, jako zwycięzcy Ligi 
Mistrzów, zawodnicy z Kielc wywalczyli brązowe medale.

złaPanE w SIECI

lICzBa TyGoDnIa

CyTaT TyGoDnIa

„CPK to spółka celowa powołana wyłącznie do przepro-
wadzenia procesu inwestycyjnego. W związku z tym przez 
wiele lat będzie wyłącznie ponosić ‘straty’ w rozumieniu 
księgowym. W istocie są to koszty przygotowania i realiza-
cji inwestycji. W tym rozumieniu gdyby np. GDDKiA była 
spółką, to notowałaby co roku wielomiliardowe ‚straty’ – 
koszty budowy dróg”.

Marcin Horała, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  

oraz w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla RP.

243 Miliony złotych. To skumulowane straty od momentu 
powstania spółki Centralny Port Komunikacyjny. Koszty 
operacyjne W 2021 r wyniosły prawie 90 mln zł.

Źródło: branżowy portal pasażer.com;  
sprawozdanie finansowe spółki CPK za 2021 rok.

Kielce. Przy ul. Bohaterów Warszawy, 
za sprawą dewelopera, wycięto 11 
dorodnych, starych, ale zdrowych, 
kasztanowców... i już nie ma pięknej 
kasztanowej alei. Zezwolenia, od 
których rozpoczęło się całe zło, wyszły 
z Wydziału Architektury Urzędu Miasta 
w Kielcach, gdzie szefuje od wielu lat 
Artur Hajdarowicz. 
„Taki był projekt, takie zostało wydane 
pozwolenie na budowę, no i tyle. Po 
prostu te drzewa wchodziły nam 
w budynek. Część drzew było na 
pograniczu pasa drogowego, na granicy 
naszej działki, a cztery drzewa są de 
facto w naszej działce” – Andrzej Chmiel, 
prezes KIEL – BUD, firmy odpowiadającej 
za inwestycję.
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Łatwiej, szybciej i taniej
– W Kielcach Centralny Port Komunikacyjny dawno by już działał – mówi w rozmowie 
z Markiem Malarzem, Wojciech Lubawski, prezydent Kielc w latach 2002-2018.  
– U nas w mieście, i w regionie również, wszyscy przyjmą tę inwestycję z otwartymi 
rękami – dodaje.

w 2027 roku. Miał być węzłem przesiadkowym 
między Warszawą a Łodzią i miał zintegrować 
transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 
W pierwszym etapie miał obsługiwać 45 mln 
pasażerów rocznie.
I ten termin w tym nieszczęsnym Barano-
wie już nie jest realny. Przy budowie lotni-
ska pojawia się wiele komplikacji. Chodzi 
przede wszystkim o wykup gruntów, wy-
właszczanie mieszkańców, proces uzyska-
nia pozwoleń czy decyzji środowiskowych. 

Według założeń Programu Wieloletniego CPK, 
na całość inwestycji zostanie przeznaczonych 
do końca 2023 r. 12,8 mld zł, w tym 9,2 mld 

zł ze skarbowych papierów wartościowych, 
2 mld zł ze środków UE (zadania kolejowe) 
i 1,6 mld zł ze źródeł komercyjnych. 
W ramach tych wydatków przewidziane są 
też nakłady na pozyskanie nieruchomości, 
zarówno w formie dobrowolnych transakcji, 
jak też wywłaszczeń.
W Baranowie wysiedlić trzeba 20 wsi i zbu-
rzyć ok. 520 nieruchomości, gdyż budowę 
CPK zaplanowano na terenie, gdzie miesz-
ka około tysiąca osób. W Obicach żadnych 
gruntów pozyskiwać nie trzeba, a  i  nieru-
chomości nie ma. I już mamy oszczędności. 
I to niemałe. 

Mamy też na miejscu chociażby cementownie…
I kopalnie kruszyw. A to niezwykle istotne. 
Wyobraźmy sobie stan autostrady, po któ-
rej przewieziono do Baranowa setki tysię-
cy ton kruszywa i później kolejne miliony 
złotych na jej remonty. O korkach, które 
będą się tworzyć przez kilka lat budowy 
nawet nie wspomnę.

Co jeszcze przemawia za lokalizacją u nas?
Cena i  czas. W Kielcach inwestycja będzie 
kosztować 10 razy mniej niż w Baranowie. 
U nas CPK powstanie w ciągu 4 lat, a w Ba-
ranowie nigdy – port lotniczy stał się 
rozgrywką polityczną. Gdyby do władzy 
doszła opozycja, inwestycja zostanie prze-
rwana i zlikwidowana.

Czyli u nas łatwiej, szybciej i taniej?
Tak. Centralny Port Komunikacyjny Kiel-
ce-Obice dawno by już działał, gdyby po-
litycy wykazywali się pragmatyzmem. 
Niestety, Kielce nigdy nie miały mocnej 
reprezentacji w  Warszawie, a  lobbowanie 
to nie jest specjalność świętokrzyskich po-
lityków. Tymczasem region świętokrzyski, 
jak nigdy dotąd, bardzo potrzebuje impul-
su do rozwoju.

Panie prezydencie, temat lotniska w Kielcach 
powraca…
Pracowałem na to 12 lat. Mam małą satys-
fakcję. Jeszcze większa będzie, gdy w końcu 
powstanie.

Co przemawia za przeniesieniem lokalizacji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 
z Baranowa pod Łodzią do Obic pod Kielcami?
Wszystko. Dobrze, że w  Warszawie to do-
strzegli. Dzisiaj Baranów mierzy się z pro-
blemami, które my już dawno załatwiliśmy 
i rozwiązaliśmy.

Czyli?
Przede wszystkim jest teren. Jest też plan 
miejscowy, zgody środowiskowe – dla 550 
hektarów. Jest również las będący własno-
ścią polskiego Państwa. W sumie mamy 
więc ponad 2000 hektarów. I tu warto 
wspomnieć, że na przykład Port lotniczy 
Londyn-Heathrow, jeden z  największych 
w  Europie, tych hektarów ma „raptem” 
1200. Jednym zdaniem: w Obicach przysło-
wiowe koparki mogą wjechać na budowę 
już wiosną 2023 roku.

Co mamy jeszcze?
W Kielcach wszyscy przyjmą tę inwestycję 
z otwartymi rękami, nasze lokalne władze 
nie mają pomysłu na ten teren, a Baranów 
nie chce tego lotniska. Mieszkańcy prote-
stują. Obawiają się o  swoje domy, ziemię, 
pracę.

A lokalizacja?
Jest przecież optymalna. Mam na myśli 
położenie między Krakowem i  Warszawą. 
Tamte porty lotnicze już są pełne, ba, pęka-
ją w szwach, a ich rozbudowa nie jest moż-
liwa. Z wielu przyczyn. 

Pierwotnie planowano, że Centralny Port 
Komunikacyjny w Baranowie zostanie otwarty 

Wojciech jerzy LubaWski 
(ur. 22 kwietnia 1954 r. w Kielcach) – polski polityk 
i samorządowiec, w latach 1999–2001 wojewoda 
świętokrzyski, w latach 2002–2018 prezydent Kielc.
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NIEZWYKLE WAŻNE

Marek MaLarz
Koordynuje w Kielcach projekt przeniesienia Centralnego Portu Komunikacyjnego z Baranowa spod 
Łodzi do Obic pod Kielcami. Menadżer, ale także dziennikarz. Ponad 20 lat temu przygodę rozpoczynał 
w „Gazecie Wyborczej. Następnie było „Słowo Ludu”, „AGB Metro”, „Życie” (to z kropką). Współpracował 
także z TVP i TV Świętokrzyska. Twórca „2 tygodnika kieleckiego. Właściciel Agencji Dziennikarsko-
Reklamowej LiMaP. Zajmuje się organizacją szkoleń, doradza w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania.

Najważniejsze argumenty „ZA”
1. Podkieleckie Obice to idealne miejsce, by CPK był hubem dla regionu Trójmorza i Europy Wschodniej. 
2. W Kielcach i w regionie świętokrzyskim wszyscy przyjmą tę inwestycję z otwartymi rękami. 
3. Dzisiaj Baranów mierzy się z problemami, które w podkieleckich Obicach już dawno załatwiono i rozwiązano.
4. Jest teren oraz plan miejscowy i zgody środowiskowe – dla 550 hektarów. Jest również las będący własnością polskiego Państwa. W sumie 

to ponad 2000 hektarów. Teren jest suchy, nie ma bagien, jest niezamieszkany, nie ma na nim nieruchomości, w których ktokolwiek mieszka.
5. W Obicach przysłowiowe koparki mogą wjechać na budowę już wiosną 2023 roku – a może nawet wcześniej.
6. Nasze lokalne władze nie mają pomysłu na teren w Obicach.
7. Lokalizacja w Obicach jest optymalna. Teren jest położony między Krakowem i Warszawą i między Lublinem i Łodzią. Tamte porty lotnicze już 

są pełne, pękają w szwach, a ich rozbudowa nie jest możliwa. Z wielu przyczyn. 
8. CPK w Baranowie wg pierwotnego planu miał zostać otwarty w 2027 roku. Termin nie jest realny. Przy budowie lotniska pojawia się wiele 

komplikacji – przede wszystkim o wykup gruntów, wywłaszczanie mieszkańców, proces uzyskania pozwoleń, czy decyzji środowiskowych. 
9. W Baranowie wysiedlić trzeba 20 wsi i zburzyć ok. 520 nieruchomości, gdyż budowę CPK zaplanowano na terenie, gdzie mieszka około 

tysiąca osób. W Obicach żadnych gruntów pozyskiwać nie trzeba, zamieszkanych nieruchomości także nie ma. Co oznacza oszczędności. I to 
niemałe. 

10. Na miejscu, niedaleko Obic, są cementownie, kopalnie kruszyw. Wyobraźmy sobie stan autostrady i okolicznych dróg wokół Łodzi, po których 
przewieziono do Baranowa setki tysięcy ton kruszywa i później kolejne miliony złotych na ich remonty. 

11. Wyobraźmy sobie także korki na autostradzie i drogach w okolicach Łodzi, przez kilka lat trwania budowy.
12. Cena i czas. W Kielcach inwestycja będzie kosztować 10 razy mniej niż w Baranowie. CPK w Kielcach powstanie w ciągu 4 lat, 

a w Baranowie nigdy – port lotniczy stał się rozgrywką polityczną. Gdyby do władzy doszła opozycja inwestycja zostanie natychmiast 
przerwana i zlikwidowana. 

13. Region świętokrzyski, jak nigdy dotąd, bardzo potrzebuje impulsu do rozwoju, niestety Kielce i województwo praktycznie nigdy nie miały 
odpowiedniej reprezentacji w Warszawie.

14. Tylko osoby o złych intencjach i źle życzące Kielcom i regionowi świętokrzyskiemu miałyby wątpliwości i „cokolwiek naprzeciw”, by CPK 
znalazł swoje miejsce w podkieleckich Obicach.

Kiedy w czerwcu br. usłyszałem o moż-
liwości przeniesienia sztandarowej in-
westycji polskiego rządu z Baranowa 

do podkieleckich Obic, wraz z zaproszeniem 
dla mojej skromnej osoby do współpracy przy 
tym projekcie, spojrzałem na swego rozmówcę 
z niedowierzaniem. Centralny Port Komuni-
kacyjny, bo o nim mowa, w Obicach, tak blisko 
Kielc? „To niemożliwe” – pomyślałem. To ozna-
czałoby dla miasta „skok od razu w XXII wiek”. 
I nie tylko dla stolicy regionu, ale dla całego 
województwa świętokrzyskiego.
Wciąż pamiętałem o obśmianych, na wszyst-
kie możliwe sposoby, planach byłego pre-
zydenta miasta, Wojciecha Lubawskiego. 
Planach, które wówczas były nie do zrealizo-
wania – Kielc, w pojedynkę, na te inwestycje 
nie było stać, a inwestorów na horyzoncie tak-
że nie było widać. Przede wszystkim jednak, 
inwestycja nie miała politycznego wsparcia.
Z upływem czasu, gdy poznawałem szczegóły 
projektu pt. „zmiana lokalizacji CPK” i argu-
menty „za”, które przedstawiał mój „warszaw-
ski” rozmówca, wątpliwości znikały. „To jest 
możliwe, warto podjąć wyzwanie” – zdecydo-
wałem. 
Zabraliśmy się do pracy. Dzisiaj mogę z satys-
fakcją poinformować, że pierwsze rozmowy 
na ten temat odbędą się już 30 sierpnia br. w 
Warszawie, w Instytucie im. Lecha Kaczyń-

CPK Kielce-Obice

dliwość, w latach 2006-2007 prezesa Rady 
Ministrów, a w latach 2020-2022 wiceprezesa 
Rady Ministrów. Chęć udziału w debacie zgło-
sił już także Kamil Suchański, radny Rady 
Miasta Kielce, przewodniczący Rady Miasta 
Kielce w latach 2018-2021, prezes stowarzy-
szenia Bezpartyjny i  Niezależny. Spotkanie 
poprowadzi Krzysztof Budka, redaktor naczel-
ny miesięcznika „Forum Polskiej Gospodarki”.
I na koniec. Tak sobie myślę, że tylko osoby 
o  złych intencjach i źle życzące miastu mia-
łyby wątpliwości i „cokolwiek naprzeciw”, by 
CPK znalazł swoje miejsce w Obicach. Pomyśl-
cie jak to brzmi? Centralny Port Komunikacyj-
ny Kielce – Obice. Dumnie na pewno. •

skiego. Organizatorem debaty „Centralny Port 
Komunikacyjny – czas na zmianę lokalizacji? 
Czas na Kielce!” będzie miesięcznik „Forum 
Polskiej Gospodarki. Do debaty już zostali 
zaproszeni m.in. Marcin Horała – Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz w Ministerstwie Infrastruk-
tury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla RP, Mikołaj Wild 
– prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
Adrian Furgalski – wiceprezes Zespołu Dorad-
ców Gospodarczych TOR, Wojciech Lubawski 
– prezydent Kielc w latach 2002-2018. Wielce 
prawdopodobny jest też udział Jarosława Ka-
czyńskiego, prezesa partii Prawo i Sprawie-
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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.

P rzez Kielce przemaszerował Marsz 
Równości, którego celem było pokaza-
nie solidarności z  osobami dyskrymi-

nowanymi m.in. z powodu orientacji płciowej, 
podkreślenie wartości takich jak tolerancja 
i poszanowanie godności drugiej osoby. I wła-
śnie dlatego kielecki Marsz Równości został 
w tym roku objęty patronatem Komisji Euro-
pejskiej w Polsce, a także patronatem Prezy-
denta Miasta Kielce Bogdana Wenty. W wyda-
rzeniu wzięło udział ok. 1,5 tys. uczestników, 
reprezentowane były różne środowiska – po-
litycy opozycji, działacze społeczni, ale też 
zwykli mieszkańcy naszego miasta. To, z cze-
go możemy być w Kielcach najbardziej dum-
ni, to fakt, że cały przemarsz nie został przez 

nikogo zakłócony, a  wszystko odbyło się 
w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Piszę, 
że to powód do dumy, choć przecież nie po-
winno to być niczym nadzwyczajnym.
Pomyje zostały jednak wylane, ale tydzień 
później ze stadionowych trybun. Podczas me-
czu Korony z Legią kibice zasiadający na tzw. 
„młynie” wywiesili transparent nazywający 
kielczan, którzy wzięli udział w Marszu Rów-
ności „zboczeńcami”. Na tym samym meczu 
pojawił się też baner ze skrótem „BHBD” ozna-
czającym typowy rasistowski slogan „biały 
honor, biała duma”. To nigdy nie powinno 
się wydarzyć. Rolą kibica jest wspierać swoją 
ukochaną drużynę, a  nie siać nienawiść wo-
bec innych ludzi. Transparenty wyzywające 

kielczan od „zboczeńców” za udział w Marszu 
Równości lub promujące rasistowskie hasła 
nigdy nie powinny być eksponowane, ani też 
powielane. Niestety dzieje się tak, że nie tyl-
ko w Kielcach, ale też w całej Polsce stadiony 
często są nośnikami nienawiści, nietolerancji 
i idei rasistowskich. W demokratycznym kra-
ju, każdy taki wybryk powinien być piętno-
wany. 
Transparent, który zawierał obraźliwe sfor-
mułowania, odnosił się także do braku obec-
ności władz miasta podczas innego marszu 
– tego, który upamiętniał ludobójstwo na Wo-
łyniu. Marsz organizowała Młodzież Wszech-
polska, Kieleccy Patrioci i  Stowarzyszenie 
Kibiców „Zjednoczona Korona”. Faktycznie 
nikt z władz miasta nie szedł w tym marszu. 
Po pierwsze dlatego, że w  przeciwieństwie 
do organizatorów Marszu Równości, nikt o to 
nie zabiegał – nie było prośby o patronat, ani 
jakichkolwiek zaproszeń. Po drugie ja osobi-
ście nie chciałbym iść pod znakami falangi 
czy ONR-u. Oczywiście pamięć o Wołyniu jest 
sprawą niezwykle ważną, także dla mnie oso-
biście, ale konfrontowanie jej z innymi wyda-
rzeniami jest podyktowane bardzo płytkimi 
pobudkami, niepotrzebne i nakierowane wy-
łącznie na podsycanie konfliktów. •

Marsze i transparenty

W ładze miasta szumnie zapowie-
działy zielone zmiany w śródmie-
ściu Kielc. Kierunek na pewno jest 

dobry, ale warto bliżej przyjrzeć się szczegó-
łom.  Nie budzi wprawdzie wielkich kontro-
wersji koncepcja zazielenienia Rynku i ulicy 
Bodzentyńskiej, choć szkoda, że nie myślano 
o  tym wcześniej, masowo betonując miasto, 
które teraz ogromnym kosztem trzeba przy-
wracać do stanu poprzedniego. 
Już jednak inaczej wygląda sprawa skwe-
ru im. Ireny  Sendlerowej, który jest obecnie 
jednym z  nielicznych pozostałych skwerów 
w  śródmieściu,  choć bez wątpienia  przyda-
łoby się go w  końcu uporządkować.  Nowa 
koncepcja nie wprowadza wcale większej 
ilości zieleni. Znając zapał władz do wycina-
nia starych drzew, można być lekko zaniepo-
kojonym. Podobna sytuacja miała przecież 
miejsce w Parku Miejskim, który też miał być 
rewitalizowany i dlatego wycięto wiele drzew, 
w tym słynną wierzbę – jeden z symboli Kielc, 
a do dzisiaj dalszych działań nie widać. 
Zupełnie kuriozalnym pomysłem jest zagospo-
darowanie pasa zieleni przed dawnym budyn-
kiem synagogi. Obecnie jest tam bardzo ładna 
trawa i  chyba jest to optymalne rozwiązanie. 
Używane przez władze argumenty, że będą 
wypoczywać tam kielczanie – między ośmio-

„Zielone” Kielce

 Łatwego życia z kwitnącą trawą nie mają też 
alergicy, którzy liczą nawet na spóźnione ko-
szenie, gdyż obecny stan zmniejsza komfort 
swobodnego oddychania. Trawa i  chwasty 
przebijają się również wśród kostek bruko-
wych i na chodnikach, ale chyba nie taka była 
intencja władz. 
Prawdopodobnie jednak dostrzeżono ten 
problem i  stąd kolejna zmiana w  zarządzie 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług 
Komunalnych. Miejmy nadzieję, że będzie to 
zmiana na lepsze i  tym razem wypowiedze-
nia nie wręczono w  bombonierce, a  Kielce 
znów będą prawdziwie zielonym miastem, 
w którym dba się o drzewa i wszelką zieleń, 
o co do władz miasta serdecznie z tego miej-
sca apeluję. •

ma pasami najruchliwszej ulicy w  mieście – 
jakoś mnie nie przekonują. Szkoda pieniędzy, 
które można przecież wydać w  wielu innych 
miejscach Kielc. Kielczanie bowiem skarżą się, 
że nie tylko w śródmieściu, ale także na osie-
dlach brakuje zacienionych miejsc, w których 
można odpocząć i schronić się przed upałem.
Włodarze przyjęli także zaskakującą postawę 
wobec pasów zieleni, pozostawiając je zupeł-
nie samym sobie. Niekoszona trawa to jednak 
nie to samo co łąki kwietne, a zachwaszczone 
trawniki są utrapieniem dla kierowców, sku-
tecznie utrudniając wypatrzenie pieszych czy 
innych samochodów. Miejmy nadzieję, że nie 
dojdzie do tragedii, a  sytuacja jest jedynie 
przejściowa i  miasto szybko z  tego pomysłu 
zrezygnuje. 

Patrząc z BokU

konrad Więch 
członek Zarządu Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni.
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Z a nami kolejna rocznica tragedii, jaka 
spadła na ludność Michniowa, czyli 
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. 

Święto, mające na celu upamiętnienie wszyst-
kich mieszkańców polskich wsi, którzy zginęli 
z rąk niemieckiego okupanta w trakcie drugiej 
wojny światowej. Z tej okazji w Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich, Muzeum Wsi Kie-
leckiej zorganizowało uroczystość. I o ile więk-
szość zgromadzonych przybyła w celu oddania 
czci i uhonorowania patriotycznej postawy po-
mordowanych, to niestety musiały wśród nich 
znaleźć się też wyjątki – w odpowiedni sposób 
sformalizowane przynależnością do partii po-
litycznych, a więc widoczne z daleka.
Nie uszło to uwadze reporterów pewnej ga-
zety, która doniosła, że w  trakcie obchodów 
doszło do „Buczenia nad mogiłą” i  palcem 
wskazała na polityków jednej partii, któ-
rzy w  trakcie wymieniania przy mikrofonie 
polityków innej partii, tak bardzo buczeli, 
że mieszkańcy Michniowa uciekali hurtem 
z  uroczystości. Niekulturalne zachowania 
faktycznie się pojawiły, ale były raczej poje-
dynczymi głosami, a  nie – jak sugerowano 
w artykule – gromadnym działaniem i żadne-
go exodusu uczestników ten brak kultury nie 
wywołał. I choć taka dziennikarska przesada 

Moralność wątpliwa

ko ważna i  skłaniająca do refleksji rocznica. 
Niestety, jako że do polityki garnie się okre-
ślony typ ludzi, który już dawno temu trafnie 
i  w  prostych, żołnierskich słowach podsu-
mować raczył Marszałek Piłsudski, a  co nie 
straciło niestety nic na swojej aktualności, to 
w Michniowie zamiast szacunku, czci i zadu-
my, były momentami partyjne teatrzyki. Na 
absurd zakrawa fakt, że politykom pozwolo-
no paplać do mikrofonu przez blisko godzinę, 
a nie poświęcono nawet minuty, tym co ocale-
li z pacyfikacji. Również w kolejce do pomni-
ka, michniowskie dzieci były ostatnimi, któ-
rym pozwolono złożyć pod nim kwiaty. 
„Komuś” się coś bardzo, ale to bardzo pomie-
szało… •

mnie mierzi, to bezwzględnie zgadzam się, 
że sytuacja nie powinna mieć miejsca, i że po 
prostu nie przystoi…
Warto zauważyć, że do politycznych (a ra-
czej politykierskich) grzechów dodać należy 
też bezsensowny koncert życzeń, a więc wy-
mienianie każdego z partyjniaków, nie tylko 
z imienia i nazwiska, ale też z przynależności 
partyjnej i funkcji, jaką pełnią i w jakim okrę-
gu. Zabrakło tylko, by do kompletu podawano 
jeszcze rozmiar buta oraz iloraz inteligencji 
poszczególnych egzemplarzy. Może wtedy ła-
twiej byłoby zrozumieć, dlaczego część z tych 
posiadaczy moralności wątpliwej wydawało 
się zupełnie nie pojmować, że to nie jest ani 
wiec polityczny, ani wybory miss remizy, tyl-

MoIM zdaNIEM

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.

P rzedstawiciele władzy coraz częściej 
namawiają obywateli do ograniczeń 
związanych z  kryzysem. Słyszymy, że 

warto ograniczyć jedzenie, ocieplić dom jesz-
cze przed sezonem, i, że warto rozpocząć zbie-
ranie chrustu w lasach, bo jesień i zima może 
być trudna. 
Dynamiczny wzrost cen staje się problemem 
numer jeden dla naszego kraju. Inflację na-
pędzają w szczególności ceny opału i energii. 
Ekonomiści podkreślają, że walka z  najwyż-
szą od 25 lat inflacją będzie wymagała dalsze-
go zacieśniania polityki pieniężnej i  ograni-
czenia popytu krajowego. Przed nami jednak 
jesienne wzrosty cen energii, które dla gospo-
darstw domowych, firm i samorządów mogą 
być trudne do udźwignięcia.

Samorządy nie otrząsnęły się jeszcze z wio-
sennych podwyżek, a przychodzi im kon-
struować budżety na rok przyszły, prawdo-
podobnie najtrudniejsze w ponad 30-letniej 
historii funkcjonowania. Od lat toczy się 
w  dyskusja czy warto za wszelką cenę po-
dejmować decyzję o inwestycjach komunal-
nych, wspieranych środkami z  kredytów. 
Dziś to pytanie jest jeszcze bardziej zasad-
ne, bo ostatnie rozstrzygnięcia przetargowe 
skazują gminy do sięgnięcia po wysoko-
oprocentowane kredyty. Według danych Mi-
nisterstwa Finansów zadłużenie wszystkich 
samorządów w Polsce na koniec 2021 r. wy-
niosło ponad 90 mld zł. Z ministerialnej ana-
lizy wynika także, że zadłużenie samorzą-
dów na koniec 2022 r. może sięgnąć nawet 

106 mld zł, co oznaczałoby przyrost aż o 15 
mld zł w ciągu jednego roku. Związane jest 
to z dynamicznym wzrostem obsługi długu 
oraz szybującymi cenami rozstrzyganych 
przetargów. Samorządowcy oceniają, że ak-
tualny wzrost stóp procentowych zwiększy 
o ok. 50 mln zł rocznie obsługę każdego mi-
liarda złotych zadłużenia. 
Czy zatem wyłączone zostanie oświetlenie 
uliczne w  polskich miastach i  miasteczkach 
lub ograniczona będzie działalność samorzą-
dowych instytucji kultury? Odpowiedź na to 
pytanie znajdziemy zapewne w przyszłorocz-
nych budżetach, choć zbliżające się wybory 
studzą podejmowanie radykalnych rozwią-
zań. Kluczową kwestią będzie także wspar-
cie samorządów ze strony państwa. Choć 
rząd wielokrotnie zapewniał, że „Polski Ład” 
ma rekompensować ubytki wszystkim jed-
nostkom samorządu terytorialnego w PIT, to 
analizy wskazują na znaczące dysproporcje 
w podziale środków publicznych. W przelicze-
niu na jednego mieszkańca, niektóre miasta 
zostały wsparte kilkudziesięcioma złotymi, 
a inne samorządy cieszyły się z kilkudziesię-
ciu milionów złotych dotacji. Tym pierwszym 
pozostaje zatem zaciskanie pasa i  zbieranie 
politycznego chrustu do wypełnienia komu-
nalnej kasy. •

Zaciskanie chrustu

Patrząc z oddalI

Jacek łukaWski
Urodzony w 1980 r. w Kielcach pisarz i publicysta. Autor m.in. świętokrzyskich kryminałów 
„Odmęt” i „Podszept”.
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W roku 1898 doszło w Kielcach do zor-
ganizowania gubernialnej wysta-
wy rolniczo-przemysłowej. Warto 

wiedzieć, że gubernia kielecka w owym czasie 
dzieliła się na 7 powiatów: jędrzejowski, kielec-
ki, miechowski, olkuski, pińczowski, stopnicki, 
włoszczowski. W 1887 r. do powiatu kieleckiego 
włączono gminę Nowa Słupia. 
Wystawa trwała w dniach 1-4 września i zo-
stała rozlokowana w parku-ogrodzie miej-
skim. Wcześniej, już w lipcu rozpoczęły się 
intensywne przygotowania do wystawy. 
Wznoszono pawilony wystawiennicze i szopy 
dla inwentarza. Miasto przekazało do dyspo-
zycji Komitetu organizacyjnego 1000 rs (rubli 
srebrnych). 
Głównym gospodarzem wystawy był Stani-
sław Skarbek Borowski, a siedziba Komitetu 
mieściła się przy ul. Dużej 35.
Kilkuset wystawców było podzielonych i po-
grupowanych tematycznie. Przykładowo – 
w dziale hodowli były to: obory, owczarnie, 
stajnie, drób, psy. Dalej: zboża, produkty le-
śne i owoce, działy: przemysłu, pracy kobiet, 
etnografii i przemysłu domowego oraz liczne 
pawilony innych wystawców.
Otwarcia wystawy 1 września 1898 r. o godz. 
10.00 dokonał gubernator Jewginij Pawłowicz 
Szczirowskij. Podczas trwania wystawy, zwie-
dziło ją kilka tysięcy widzów. Miasto przeżyło 
gigantyczne obciążenie. Zabrakło miejsc noc-
legowych i dochodziło do dantejskich scen na 
dworcu kolejowym. Główny paraliż komuni-

ULICA DUŻA CD.

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

TeksT: Jarosław Machnicki

GK 1898, NR 57, S. 4.

Otwarcie Wystawy. Fot. S. Rachalewski,  
w: „Gazeta rolnicza” 1928, nr 46

kacyjny nastąpił 4 września, kiedy wystawa 
się kończyła. 
Liczni wystawcy otrzymali za swój trud na-
grody finansowe, medale i dyplomy uznania 
i wyróżnienia.
Wśród nagrodzonych znalazł się fotograf z ul. 
Dużej Stanisław Rachalewski, który 10 lat 
wcześniej kupił w Kielcach zakład fotogra-
ficzny od wyjeżdżającego do Łodzi Bronisła-
wa Wilkoszewskiego. Wilkoszewski w latach 
1878–1888, początkowo wspólnie z Józefem 
Grodzickim, prowadził zakład fotograficzny 
w Kielcach. Tu pojął za żonę Mariannę Jan-
kiewicz (w późniejszych latach znaną łódzką 
aktorkę i śpiewaczkę). Wilkoszewscy wraz 
z łódzką „Lutnią” uświetnili wystawę dając na 
jej zakończenie wspaniały koncert w Teatrze 
Ludwika – ale to już materiał na kolejną opo-
wieść..
Stanisław Rachalewski otrzymał brązowy 
medal, z wizerunkiem cara Mikołaja II (który 
odtąd umieszczał na ozdobnych winietach 
swych fotografii), w „Dziale maszyn rolni-
czych – za fabrykację wyrobów ręcznych 
i przemysłu domowego”. W tej kategorii przy-
znano 1 list uznania, medal srebrny i 30 rubli 

nagrody oraz trzy medale brązowe: 

„Adamowi Kubickiemu z Kielc za wyroby ślusar-
skie(ze szczególnym uznaniem, Rachalewskie-
mu z Kielc za fotografije, Lebiedzkiemu z Kielc za 
wyroby blacharskie. 4 Listy pochwalne.”

Po 4 stycznia 1908 r. firma Stanisława Racha-
lewskiego przeszła w ręce Adama Badzia-
na, który w 1912 r. uczestniczył w słynnej, 
otwartej 1 marca w Warszawie, wystawie 
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze pt. „Krajobraz Polski”. Na tej 
wystawie fotograf otrzymał „Dyplom uzna-
nia”, którym często chwalił się w reklamach 
swojego zakładu: 

„Nagrodzona medalem w 1898 r. i Dyplomem 
uznania w r. 1912 pracownia artystycznej foto-
grafii 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]

Medal Wystawy 
rolniczo-przemysłowej 
z 1898 r. w Kielcach.

Wizerunek medalu 
zdobytego przez S. 
Rachalewskiego w 1898 r. 
– umiejscawiany w celach 
reklamowych na winietach 
fotograficznych.



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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TeksT: Ryszard Biskup

Mówić o Kielcach z początku XIX stulecia jako o mieście, to zdecydowanie przesada. 

Co to za urbis, skoro w rachitycznych 
chałupach, drewnianych domach i kle-
conych przemyślnie przez całe rodzi-

ny budach mieszkało może z tysiąc ludzi 
nazywających się dumnie mieszczanami. 
Z zachowanych regestrów wynika, że boom 
demograficzny ruszył niczym lawina po za-
śnieżonym stoku kadzielniańskich wzgórz 
dopiero, gdy daleko, daleko stąd zapadła 
polityczna decyzja, która stała się źródłem 
(a i szansą) budowy nad Silnicą ważnego 
ośrodka administracyjnego. 

Od zaścianka do siedziby władz
Pod Wiedniem, w cesarskim pałacu Schön-
brunn, zdecydowano bowiem o nowym podzia-
le administracyjnym. Z dnia na dzień Kielce 
z zaścianka, gdzie diabeł mówi dobranoc, stały 
się siedzibą władz departamentu krakowskie-
go. Siedzibą tymczasową co prawda, ale prze-
cież nie od wczoraj wiadomo, że w naszym 
kraju nic nie jest tak trwałe jak właśnie prowi-
zorium i stygmat tymczasowości. Prowincjo-
nalna dziura stała się więc teraz z dnia na dzień 
miastem wojewódzkim. Metropolią, bo ogłoszo-
ny Wolnym Miastem Kraków został przecież w 

Galicji, za granicznym kordonem. Nad Silnicę 
przeniosły się znad Wisły instytucje, przesie-
dlono urzędników. W gmachu Leonarda, daw-
nym klasztorze, wykorzystywanym od czasu 
do czasu jako lazaret, urządził swój pierwszy 
gabinet prefekt Stanisław hr. Wodzicki, po-
przednik urzędu współczesnych nam woje-
wodów świętokrzyskich. Nie pretendujący do 
rangi miasta wojewódzkiego Sandomierz, ale 
właśnie Kielce otrzymały od losu zadziwiającą 
szansę, z której zresztą skwapliwie skorzystały. 
Ale nie o awansie administracyjnym miasta 
dzisiaj będzie, lecz o zapomnianym nieco przez 
współczesnych kielczan budynku, po którym 
nie ma dziś najmniejszego śladu, a w miejscu, 
gdzie istniała kaplica, cmentarz, później zaś 
kościół i klasztor, pyszni się dzisiaj swoją bryłą 
Kieleckie Centrum Kultury. Budynku, gdzie za-
częły się Kielce.

Gmach, czyli Leonard
Zanim w centrum Kielc stanął KCK, na samym 
początku ulicy Sienkiewicza był plac i budynek. 
Gmach dawnej kaplicy, kościoła, klasztoru, la-
zaretu polowego, siedziba władz administra-
cyjnych. Po prostu, mówiąc krótko: Leonard.  

Gmach Leonarda na początku lat 60. ubiegłego 
stulecia, to było sterczące na samym końcu uli-
cy Sienkiewicza zapuszczone, ponure gmaszy-
sko. Podobno zabytkowe, ale nikt w Kielcach 
w takie opowieści nie wierzył. Bo i z jakiej ra-
cji? W jednym skrzydle ulokowała się, budzą-
ca strach urwipołciów, milicyjna izba dziecka. 
Zza krat z zardzewiałych prętów wyglądali na 
boży świat nieszczęśnicy, którym powinęła się 
noga na złodziejskiej ścieżce, uciekinierzy z ro-
dzinnych pieleszy, sieroty z patologicznych – 
jak to się dzisiaj uczenie mawia – rodzin. 
W drugim skrzydle były warsztaty szewskie, 
krawieckie i ślusarnia. Za otwartymi na oścież 
drzwiami panował rejwach, piekielny hałas, 
dolatywały rzucane w złości przekleństwa 
mistrzów pocięgla, kopyta i drewnianych 
kołków, które majster jednym uderzeniem 
knypla wbijał w podeszwy obstalowanych 
butów. Te warsztaty pracowały – jakżeby ina-
czej – dla państwowego hegemona, a mówiąc 
wprost: obsługiwały milicjantów z całego wo-
jewództwa. Z drugiej strony budynku, od ulicy 
Krynicznej, był jeszcze sklep spożywczy dla 
wybrańców. Z przywileju zakupów kiełbasy, 
mięsnych konserw, czy butelki wódki, która – 
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20

spacerkiem po mieście

NR 1/2018

Co to za urbis, skoro w rachitycznych 
chałupach, drewnianych domach 
i kleconych przemyślnie przez 
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wynika, że boom demograficzny ruszył 
niczym lawina po zaśnieżonym stoku 
kadzielniańskich wzgórz dopiero, gdy daleko, 
daleko stąd zapadła polityczna decyzja, która 
stała się źródłem (a i szansą) budowy nad 
Silnicą ważnego ośrodka administracyjnego. 

Od zaścianka do siedziby władz
Pod Wiedniem, w cesarskim pałacu 
Schönbrunn, zdecydowano bowiem  
o nowym podziale administracyjnym.  
Z dnia na dzień Kielce z zaścianka, gdzie 
diabeł mówi dobranoc, stały się siedzibą 
władz departamentu krakowskiego. Siedzibą 
tymczasową co prawda, ale przecież nie od 
wczoraj wiadomo, że w naszym kraju nic 
nie jest tak trwałe jak właśnie prowizorium 
i stygmat tymczasowości. Opuszczony 
budynek kościelny w samym centrum osady 
– gmach Leonarda – sprawił [jak to, gmach 
sprawił? To trzeba jakoś jaśniej napisać],  
że prowincjonalna dziura stała się teraz 
z dnia na dzień miastem wojewódzkim. 
Metropolią, bo ogłoszony Wolnym 
Miastem Kraków został przecież w Galicji, 
za granicznym kordonem. Nad Silnicę 
przeniosły się znad Wisły instytucje, 
przesiedlono urzędników. W dawnym 
klasztorze, wykorzystywanym od czasu do 
czasu jako lazaret, urządził swój pierwszy 
gabinet prefekt Stanisław hr. Wodzicki, 
poprzednik urzędu współczesnych nam 
wojewodów świętokrzyskich. Żaden tam 
Miechów, Chęciny, Pińczów, nie mówiąc już 
o największym i najbardziej pretendującym 
do rangi miasta wojewódzkiego 
Sandomierzu, ale właśnie Kielce otrzymały 
od losu zadziwiającą szansę, z której zresztą 
skwapliwie skorzystały, o czym dobitnie 
świadczy to, jak wyglądają dziś. Ale nie 
o awansie administracyjnym miasta dzisiaj 
pomówimy, lecz o zapomnianym nieco przez 
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Mówić o Kielcach z początku XIX stulecia jako o mieście, to zdecydowanie przesada. 
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współczesnych kielczan budynku,  
po którym nie ma dziś najmniejszego  
śladu, a w miejscu, gdzie istniała kaplica, 
cmentarz, później zaś kościół i klasztor, 
pyszni się dzisiaj swoją bryłą Kieleckie 
Centrum Kultury. 

Gmach, czyli Leonard
Zanim w centrum Kielc stanął KCK,  
na samym początku ulicy Sienkiewicza 
był plac i budynek. Gmach dawnej kaplicy, 
kościoła, klasztoru, lazaretu polowego, 
siedziba władz administracyjnych,.  
Po prostu, mówiąc krótko: Leonard.  
Gmach Leonarda na początku lat 60. 
ubiegłego stulecia, to było sterczące 
na samym końcu ulicy Sienkiewicza 
zapuszczone, ponure gmaszysko.  
Podobno zabytkowe, ale nikt w Kielcach 
w takie opowieści nie wierzył. Bo i z jakiej 
racji? W jednym skrzydle ulokowała się, 
budząca strach urwipołciów, milicyjna izba 
dziecka. Zza krat z zardzewiałych prętów 
wyglądali na boży świat nieszczęśnicy, 
którym powinęła się noga na złodziejskiej 
ścieżce, uciekinierzy z rodzinnych pieleszy, 
sieroty z patologicznych – jak to się dzisiaj 
uczenie mawia – rodzin. 
W drugim skrzydle były warsztaty  
szewskie, krawieckie i ślusarnia.  
Za otwartymi na oścież drzwiami panował 
rejwach, piekielny hałas, dolatywały 
rzucane w złości przekleństwa mistrzów 
pocięgla, kopyta i drewnianych kołków, 
które majster jednym uderzeniem knypla 
wbijał w podeszwy obstalowanych butów. 
Te warsztaty pracowały – jakżeby inaczej 
– dla państwowego hegemona, a mówiąc 
wprost: obsługiwały milicjantów z całego 
województwa. Z drugiej strony budynku,  
od ulicy Krynicznej, był jeszcze sklep 
spożywczy dla wybrańców. Z przywileju 
zakupów kiełbasy, mięsnych konserw, czy 
butelki wódki, która – zamiast kapslem 
z metalowej folii – zamykana była ówczesnym 
cudem techniki, bo zakrętką z gwintem, 
korzystali tylko nieliczni. Konsumy (z innymi 
jeszcze reglamentowanymi dobrami) 
dostępne były bowiem wyłącznie dla 
posiadaczy specjalnych talonów na zakupy.  
Nie bonów Pekao, ale talonów właśnie, 
kwitów otrzymywanych przy comiesięcznych 
wypłatach. Na placyku, na ubitej ziemi, 
ganiała w te i nazad czereda sztubaków 
z dwóch kieleckich podstawówek: „jedynki” 
i „dwójki”, czyli Staszica i Konopnickiej. 
Gumiankę (bezdętkową piłkę) kopano 
do upadłego, do zmroku. Majdan zmienił 
się w klepisko, ale to nie miało nigdy 
najmniejszego znaczenia. Dzieciarnia 

w krótkich portkach, z podwiniętymi 
podkolanówkami wiosną i w rozciągniętych 
niebotycznie pod jesień prążkowanych 
rajtuzach, toczyła bój na śmierć i życie. Zwykle 
grano na dwie, oznaczone rzuconymi na 
ziemię tekturowymi tornistrami, bramki. 
Bramkarzem nikt nigdy nie chciał być,  
bo bramkarz cierpiał, niemiłosiernie trafiany 
raz po raz gumową piłką, albo był kopany  
po kostkach przez zawziętych, zapamiętałych 
w grze zawodników. Dlatego najczęściej 
bramkarz był wylotką, bo mógł biegać po 
całym tym, pożal się Boże, boisku, a jak 
było trzeba, to miał prawo łapać gałę w ręce. 
Wyniki tych pojedynków między szkołami 
nigdy nie zostały odnotowane, bo nigdy 
nie było ważne, kto mecz wygrał, ale który 
z graczy strzelił najwięcej bramek. 

Stefan detronizuje Leonarda
Dekadę później, czyli na początku lat 70., 
Leonard ustępuje miejsca Stefanowi, bowiem 
– zamiast milicyjnego imperium – na placu 
Moniuszki zaczęto budować identyczny  
jak w Gdyni teatr, imienia Stefana 
Żeromskiego oczywiście.  
Do szybkiej rozbiórki Leonarda (podobnie 
zresztą jak wcześniej przy wyburzaniu 
starego dworca PKP) zastosowano 
wypożyczony z jednostki wojskowej na 
Bukówce czołg, do którego podczepiono 
stalowe liny, które ciągnął z rykiem motoru, 

aż waliły się mury. Na kilka miesięcy roboty 
wstrzymały jednak resztki fundamentów, 
bowiem przy nich nie sprawdzała się 
już żadna metoda rozbiórki. Nic nie było 
w stanie ruszyć kamiennej opoki. W końcu 
problem rozwiązano w sposób równie prosty, 
co skuteczny: dyrektor wydziału kultury 
urzędu wojewódzkiego Andrzej Pierzchała 
otrzymał powołanie na stanowisko dyrektora 
budowy, podpisał kwity na zaangażowanie 
saperów, podłożono ładunki wybuchowe 
i huknęło, aż wypadły szyby z okien. 
Awanturę, jaka się wtedy rozpętała, uciszono 
natychmiastową dymisją A. Pierzchały, 
którego awansowano właśnie po to, by go 
po tygodniu natychmiast karnie odwołać. 
O czym doskonale nie tylko wiedział on,  
ale i na co się ochoczo był zgodził. 
Jeszcze w trakcie budowy, pośród rusztowań, 
przy warkocie wywożących niwelowany 
gruz i rupiecie ciężarówek, aktorzy zagrali 
pierwszy spektakl. Słuszny i absolutnie 
przekonujący robotników z Kombinatu 
Budownictwa Miejskiego do wzmożonego 
wysiłku i zaciągania wart produkcyjnych. 
Zespół z teatru im. Stefana Żeromskiego 
wystawił dramat Gelmana Premia.  
Widownia jakoś nie zareagowała zbyt 
entuzjastycznie na popisy artystów i nie 
czekając na moment, w którym opadnie 
kurtyna, wróciła do swoich  rutynowych  
obowiązków. 

RYSZARD BISKUP
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Podobno zabytkowe, ale nikt w Kielcach 
w takie opowieści nie wierzył. Bo i z jakiej 
racji? W jednym skrzydle ulokowała się, 
budząca strach urwipołciów, milicyjna izba 
dziecka. Zza krat z zardzewiałych prętów 
wyglądali na boży świat nieszczęśnicy, 
którym powinęła się noga na złodziejskiej 
ścieżce, uciekinierzy z rodzinnych pieleszy, 
sieroty z patologicznych – jak to się dzisiaj 
uczenie mawia – rodzin. 
W drugim skrzydle były warsztaty  
szewskie, krawieckie i ślusarnia.  
Za otwartymi na oścież drzwiami panował 
rejwach, piekielny hałas, dolatywały 
rzucane w złości przekleństwa mistrzów 
pocięgla, kopyta i drewnianych kołków, 
które majster jednym uderzeniem knypla 
wbijał w podeszwy obstalowanych butów. 
Te warsztaty pracowały – jakżeby inaczej 
– dla państwowego hegemona, a mówiąc 
wprost: obsługiwały milicjantów z całego 
województwa. Z drugiej strony budynku,  
od ulicy Krynicznej, był jeszcze sklep 
spożywczy dla wybrańców. Z przywileju 
zakupów kiełbasy, mięsnych konserw, czy 
butelki wódki, która – zamiast kapslem 
z metalowej folii – zamykana była ówczesnym 
cudem techniki, bo zakrętką z gwintem, 
korzystali tylko nieliczni. Konsumy (z innymi 
jeszcze reglamentowanymi dobrami) 
dostępne były bowiem wyłącznie dla 
posiadaczy specjalnych talonów na zakupy.  
Nie bonów Pekao, ale talonów właśnie, 
kwitów otrzymywanych przy comiesięcznych 
wypłatach. Na placyku, na ubitej ziemi, 
ganiała w te i nazad czereda sztubaków 
z dwóch kieleckich podstawówek: „jedynki” 
i „dwójki”, czyli Staszica i Konopnickiej. 
Gumiankę (bezdętkową piłkę) kopano 
do upadłego, do zmroku. Majdan zmienił 
się w klepisko, ale to nie miało nigdy 
najmniejszego znaczenia. Dzieciarnia 

w krótkich portkach, z podwiniętymi 
podkolanówkami wiosną i w rozciągniętych 
niebotycznie pod jesień prążkowanych 
rajtuzach, toczyła bój na śmierć i życie. Zwykle 
grano na dwie, oznaczone rzuconymi na 
ziemię tekturowymi tornistrami, bramki. 
Bramkarzem nikt nigdy nie chciał być,  
bo bramkarz cierpiał, niemiłosiernie trafiany 
raz po raz gumową piłką, albo był kopany  
po kostkach przez zawziętych, zapamiętałych 
w grze zawodników. Dlatego najczęściej 
bramkarz był wylotką, bo mógł biegać po 
całym tym, pożal się Boże, boisku, a jak 
było trzeba, to miał prawo łapać gałę w ręce. 
Wyniki tych pojedynków między szkołami 
nigdy nie zostały odnotowane, bo nigdy 
nie było ważne, kto mecz wygrał, ale który 
z graczy strzelił najwięcej bramek. 

Stefan detronizuje Leonarda
Dekadę później, czyli na początku lat 70., 
Leonard ustępuje miejsca Stefanowi, bowiem 
– zamiast milicyjnego imperium – na placu 
Moniuszki zaczęto budować identyczny  
jak w Gdyni teatr, imienia Stefana 
Żeromskiego oczywiście.  
Do szybkiej rozbiórki Leonarda (podobnie 
zresztą jak wcześniej przy wyburzaniu 
starego dworca PKP) zastosowano 
wypożyczony z jednostki wojskowej na 
Bukówce czołg, do którego podczepiono 
stalowe liny, które ciągnął z rykiem motoru, 

aż waliły się mury. Na kilka miesięcy roboty 
wstrzymały jednak resztki fundamentów, 
bowiem przy nich nie sprawdzała się 
już żadna metoda rozbiórki. Nic nie było 
w stanie ruszyć kamiennej opoki. W końcu 
problem rozwiązano w sposób równie prosty, 
co skuteczny: dyrektor wydziału kultury 
urzędu wojewódzkiego Andrzej Pierzchała 
otrzymał powołanie na stanowisko dyrektora 
budowy, podpisał kwity na zaangażowanie 
saperów, podłożono ładunki wybuchowe 
i huknęło, aż wypadły szyby z okien. 
Awanturę, jaka się wtedy rozpętała, uciszono 
natychmiastową dymisją A. Pierzchały, 
którego awansowano właśnie po to, by go 
po tygodniu natychmiast karnie odwołać. 
O czym doskonale nie tylko wiedział on,  
ale i na co się ochoczo był zgodził. 
Jeszcze w trakcie budowy, pośród rusztowań, 
przy warkocie wywożących niwelowany 
gruz i rupiecie ciężarówek, aktorzy zagrali 
pierwszy spektakl. Słuszny i absolutnie 
przekonujący robotników z Kombinatu 
Budownictwa Miejskiego do wzmożonego 
wysiłku i zaciągania wart produkcyjnych. 
Zespół z teatru im. Stefana Żeromskiego 
wystawił dramat Gelmana Premia.  
Widownia jakoś nie zareagowała zbyt 
entuzjastycznie na popisy artystów i nie 
czekając na moment, w którym opadnie 
kurtyna, wróciła do swoich  rutynowych  
obowiązków. 

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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„A może już czas  
na rewolucję?”
Pamiętam drzwi toalety „elektryka” w Kielcach (lata 70.  XX wieku). To na nich u samego 
szczytu widniał napis „Jeśli twierdzisz, że dyrektor jest ch… postaw krzyżyk swój”.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Pamiętam też chłopaka, który właśnie 
taki nanosił. I wtedy za nim pojawił 
się niespodziewanie dyrektor szko-

ły, puknął ucznia w ramię, a nastolatek nie 
oglądając się za siebie (nie zdążyliśmy go 
ostrzec), podał także i  dyrektorowi flama-
ster, żeby i ten wyraził swoją opinię.
Dziś swoje znaki, także wyrażające sprze-
ciw polityczny ludzie zostawiają na porta-
lach społecznościowych, gdzie je skrzętnie 
zamiata po dywan cenzura, a  ich autorzy 
są „banowani”. Ale zdarzają się – na szczę-
ście i nieszczęście – nadal i tradycyjne na-
pisy.

Zwyczaj pozostawiania swoich krótkich 
refleksji o różnej tematyce, także politycz-
nej, często erotycznej czy tylko świadectwa 
swojej obecności jest znany od starożyt-
ności. A  w  Polsce już w  19 wieku „nieznani 
sprawcy” umieszczali takie w przestrzeni 
publicznej, ośmieszające np. w Warszawie 
władze zaborcy rosyjskiego. Były także i ta-
kie w  czasach okupacji (najsłynniejszy był 
znak Polski Walczącej, który – jak pamięta-
my – prezydent Komorowski planował „chro-
nić”, czyli w istocie zakazać odwoływania się 
do tej tradycji i posługiwania się nim, a także 
w okresie stanu wojennego, np. wymierzony 

w reżim Jaruzelskiego „Solidarność walczy!”. 
Czy dowcipny oparty na grze słów napis - 
„ZOMO bijące serce PZPR”. Bo nic tak nie kru-
szy reżimów, jak właśnie humor.
Notabene… Dziś władze nie tylko w  Polsce 
wysterylizowały twórców „napisów” i  wy-
znaczyły im miejsca w których mogą je na-
nosić, przy okazji cenzurując treść przekazu. 
Jak widać… Tak kończą „buntownicy” (przyj-
rzyjmy się chociaż żałosnym, posłusznym 
działaniom sterowanej w Polsce tzw. lewicy), 
karmieni ręką „sponsorów”, jak się niegdyś 
mówiło – pieczeniarze wiszący u klamki 
pana.

Kapliczka na Świętej Katarzynie.Pokryte napisami „wiaty” – z terenu rekreacyjnego wokół Cedzyny. Święty Krzyż. Podziurawione zdjęcie Alberta 
Hugo Schustera (kata Gór Świętokrzyskich). 
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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.

Najsłynniejszym „świadectwem obecności” 
w Polsce jest niewątpliwie napis, który pozo-
stawił w kaplicy grobowej w okolicach Świę-
tej Katarzyny, nazywanej od jego nazwiska 
– kapliczką Żeromskiego, genialny pisarz, 
wówczas nastolatek i  dopiero tylko wtedy 
autor jeszcze niewydanego dziennika. W tym 
„Dzienniku” 30 lipca 1882 roku rozkochany 
w jakiejś dziewczynie przyszły pisarz zanoto-
wał: „Z panią Karpińską i pp. Gronkowskimi 
udaliśmy się do kościoła Św. Katarzyny, a na-
stępnie piechotą na szczyt Łysicy. Powracając 
stamtąd przy źródle Św. Franciszka spoty-
kam samotną cudną mą nieznajomą z klasz-
toru Św. Katarzyny. Zapłoniona uciekła w las, 
a ja, ja z mym towarzystwem ku domowi. Wy-
myślam pretekst podpisania się w samotnie 
stojącej w  lesie kapliczce i  uciekam, by raz 
choć jeszcze zobaczyć ją. Widziałem…”.
Swoje podpisy na tynku wyryli wtedy tak 
Stefan Żeromski, jak i jego szkolny kolega Jan 
Stróżecki.

Do dziś można oglądać we wspomnianym 
miejscu te sygnatury. Ale co roku widać je 
coraz mniej ostro (to efekt entropii, której 
zdaje się ze strony „władz” nie ma woli prze-
ciwdziałania) i  być może za jakieś dziesięć 
lat już nic tam rozpoznawalnego nie będzie.
Zdarzenie z „elektryka”, pamiętam, nie miało 
jakiś nadzwyczajnych reperkusji. Być może 
wyrażała się w tym przezorność tzw. komuny, 
która umiejętnie zostawiała poddanym wen-
tyl sprzeciwu. A może zwyczajnie dyrektor 
był mądry i  wiedział, że młodość ma różne 
oblicza.
Współcześni administratorzy Polski z  ramie-
nia globalistów i ich antyczłowiecza ideologia 
nazywana post freudyzmem neoliberalnym 
(liberalnym dla niepoznaki, bo w  istocie to 
nowoczesny system totalitarny sięgają-
cy ostatnio także bardzo chętnie po przemoc 
bezpośrednią) nie jest tak wyrozumiała jak 
dyrektor szkoły. Komunistycznej, ale w której, 
widzę to z perspektywy lat, było więcej prze-

Bobik Market – świat zwierząt
ul. Wapiennikowa 39G

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

Czekamy na Was

Poniedziałek – Piątek 9:00-19:00

Sobota 9:00-15:00

Więcej niż sklep – profesjonalne porady

strzeni do wolności wypowiedzi, niż w czasach 
w których Polska jest państwem „frontowym” 
zachodniego świata „wolności i demokracji”.
Ale nie tracę nadziei… Czekam na graffiti, 
które uświadomi ludziom w Polsce podstęp-
ność i niegodziwość rządzących nami (mam 
nawet własną propozycję napisu na tę oko-
liczność – „Pamiętaj – postęp w  ustach wła-
dzy, to zawsze podstęp”), i w tej niegodziwości 
przyklaskującej jej od ponad dwóch lat tzw. 
opozycji. Ta druga chce stosować wobec spo-
łeczeństwa  jeszcze więcej represji. Już nam 
przygotowują na bazie fałszywej pandemii, 
fałszywych testów, fałszywych statystyk – na 
jesień – kolejną dawkę przemocy, nazywanej 
przeciwdziałaniem którejś tam „fali”.
Pamiętam m.in. takie napisy z czasów stanu 
wojennego: „Partyjny bełkot, to nie informa-
cja”, albo – „TVP łże!”. Był także i – „Program 
rządu to głód!”. A także – A może już czas na 
rewolucję?”. Czy aż tak ciężko coś z tego stra-
westować?
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Waldemar durnoga
prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dzieci 
Żołnierzy Wyklętych

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE  
DZIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

W KIELCACH

Klonowa 58 /58 
25-553 Kielce

tel. +48 570 446 822

Publikacja współfinansowana ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego

Oni walczyli o wolną Polskę
– Dzieci ofiar komunistycznego reżimu mogą i powinny ubiegać się o odszkodowanie 
i zadośćuczynienie. Ja pomogę – mówi, w rozmowie z Agnieszką Rogalską, Waldemar 
Durnoga, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych, syn 
Józefa Durnogi – nieżyjącego już żołnierza Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, 
członka organizacji Wolność i Niezależność, który został skazany w 1947 roku przez sąd 
wojskowy na 7 lat więzienia.  

Pan już wywalczył przed sądem 
zadośćuczynienie za cierpienia ojca… 
Tak, w  grudniu 2018 roku. To był jeden 
z pierwszych tego typu wyroków w Polsce. 
Sąd Okręgowy w  Kielcach, na  podstawie 
ustawy rehabilitacyjnej, przyznał nam 
– czwórce dzieci – po  336 tys. zł zadość-
uczynienia. Łączna kwota zadośćuczynie-
nia wyniosła  ponad 1,3 mln zł. Ale to nie 
koniec. Złożyliśmy apelację. Uważamy, że 
to kwota nieadekwatna do tego co ojciec 
przeżył. Przez to, czego doświadczył zmarł 
w wieku 54 lat!

W polskim sądownictwie z roku na rok 
przybywa roszczeń dotyczących odszkodowań 
o niesłuszne oskarżenie i skazanie. Orzeczenia 
dotyczą również niesłusznego skazania 
za czasów PRL…
O odszkodowania ubiegać się mogą nie tyl-
ko sami niesłusznie aresztowani, skazani, 
osadzeni. Dla mnie najważniejsze jest to, że 
prawo mają również rodziny ofiar na pod-
stawie ustawy rehabilitacyjnej z 1991 roku. 
Z ustawy wynika, że w przypadku, gdy sąd 
wyda orzeczenie unieważniające wyrok ko-
munistycznego sądu, to ofiara niesłusznie 
skazana lub  jej rodzina mogą ubiegać się 
o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a sąd 
zobowiązany jest do zwrotu lub rekompen-
saty skonfiskowanego mienia.

Świętokrzyskie Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy 
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i  zadośćuczynienie. Jako prezes stowarzy-
szenia posiadam wszelkie uprawnienia, by 
„załatwić” wszystkie sprawy z tym związa-
ne. Współpracujemy z  IPN w Kielcach, IPN 
w  Krakowie, gdzie mamy dostęp do doku-
mentów osób represjonowanych. Korzysta-
jąc z  okazji… W  kieleckim IPN niezwykle 
nam pomocna jest kustosz Iwona Czyżyk. 
Dziękuję. W  naszej działalności wspiera 
nas także Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Marszałek Andrzej 
Bętkowski bardzo nam pomógł – i  mate-
rialnie i finansowo.

W sprawach o odszkodowanie 
i zadośćuczynienie stowarzyszenie korzysta 
również  z usług kancelarii prawnych?
Przede wszystkim z  tych wyspecjalizowa-
nych w  tego typu sprawach – z  Warszawy 
i  z  Krakowa. Są one niezwykle skuteczne 
i wygrywają przed sądami.  

Nad czym stowarzyszenie pracuje obecnie, 
oprócz spraw sądowych?
Upamiętnimy Konrada Suwalskiego ps. 
„Mruk”. To przedwojenny oficer, który 
został zamordowany przez kielecki UB 
w sierpniu 1945 roku. Pamiątkowa tablica 
zostanie wmurowana w  kaplicy w  miej-
scowości Bolesław w  powiecie olkuskim, 
którą przed wojną postawił ojciec naszego 
bohatera. Teraz już tylko czekamy na zgo-
dę Konserwatora Zabytków. To dla mnie 

Wyklętych w Kielcach pomaga rodzinom ofiar, 
by ich sprawa znalazła się w sądzie?
Dzieci ofiar komunistycznego reżimu mogą 
i  powinny ubiegać się o  odszkodowanie 
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Art. 8. 1. Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wy-
dano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grud-
nia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa od-
szkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci 
tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców…
Art. 8. 2a. Uprawnienia określone w  ust. 1 przysługują również osobom, 
mieszkającym obecnie bądź  w chwili śmierci w  Polsce, represjonowanym 
przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy po-
zasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od dnia 1 lip-
ca 1944 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. oraz na terytorium Polski w granicach 
ustalonych w Traktacie Ryskim, w okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 
31 grudnia 1956 r., za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego lub z powodu takiej działalności.
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r., o uznaniu za nieważne orzeczeń wyda-
nych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodle-
głego bytu Państwa Polskiego.

STACJE 
UZDATNIANIA WODY

STACJE FILTRACJI
MOLEKULARNEJ WODY

DYSTRYBUTORY WODY
DLA FIRM ORAZ HORECA

OCZYSZCZACZE
POWIETRZA

TEL.: +48 502-777-767       WWW.FILTRYZYCIA.PL
PROFESJONALNE SYSTEMY FILTRACJI WODY I POWIETRZA

wielki zaszczyt, ze ja, syn Żołnierza Wy-
klętego, chłopak spod Bodzentyna, mam 
możliwość w  ten sposób ocalić od zapo-
mnienia przedwojennego oficera. I wielu 
innych także.

To nie jedyna inicjatywa stowarzyszenia… 
W planach mamy pomnik, który postawimy 
w  Górach Świętokrzyskich, w  miejscowo-
ści  Dąbrowa Górna, w powiecie kieleckim, 
w  gminie Bodzentyn. Będzie poświęcony 
mojemu tacie i  jego oddziałowi. Upamięt-
nimy także ppor. Stanisława Grabowskiego 
ps. „Wiarus”.

Skąd w Panu tyle chęci, zapału, energii?
Tak naprawdę, to jestem już bardzo zmę-
czony. To nie są łatwe sprawy. Dokumenty, 
urzędy, gdzieniegdzie wciąż napotykamy 
na opór. Pamiętam jednak tę ostatnią Wigi-
lię z 1976 roku, kiedy ojciec powiedział mi, 
że „jakby się czasy zmieniły, to żebym upo-
mniał się o niego i  jego kolegów”. To mnie 
stale mobilizuje do działania.
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CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

e-mail: kontakt@limap.pl
www.centrumterapii.net

Operacje bez skalpela
Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod 
wysokim ciśnieniem, to skuteczna terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń. 
Dlaczego warto się jej poddać? Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta z kieleckiego 
Centrum Terapii, w rozmowie z Kamilem Kamińskim.

Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje 
się w Centrum Terapii?
To prawdziwa komora hiperbaryczna, tech-
nologia numer jeden na świecie. Wpro-
wadzamy do organizmu kilkanaście razy 
więcej tlenu niż oddychając normalnie, co 
ważne, pod najbardziej przyjaznym dla czło-
wieka ciśnieniem. Dzięki terapii hiperba-
rycznej odzyskamy zdrowie, siłę i  młodość. 
Osiągamy rezultaty niemożliwe do osiągnię-
cia w medycynie konwencjonalnej.

Jakie są wskazania, zalecenia do skorzystania 
z tlenoterapii hiperbarycznej?
Mnóstwo. Wspomaga np. rehabilitację kardio-
logiczną – pracę zdrowego serca i  może być 
bardzo pomocna w  terapii uszkodzeń tego 
organu – zapobiega zawałom mięśnia serco-
wego, uelastycznia ścianki żył i zwiększa do-
pływ tlenu do serca. Niweluje powikłania po 
zabiegach chirurgicznych – przyspiesza goje-
nie, stymuluje wzrost oraz podział komórek 
macierzystych i skraca czas rekonwalescencji. 
Poprawia ukrwienie w  uszkodzonej tkance 
i zwalcza infekcje, które mogą powstać w wy-
niku komplikacji po operacjach. Wspomaga 
rehabilitację neurologiczną – dotlenia mózg 
i zwiększa jego aktywność, redukuje obrzęki 
mózgu, pobudza komórki i przywraca ich pra-
widłowe funkcjonowanie. Pomaga w leczeniu 
urazów kończyn – ośmiokrotnie zwiększa 
liczbę komórek macierzystych, a  wysokie 
stężenie tlenu sprzyja szybszej regeneracji 
i przyspiesza wzrost kości. 

Stanowi także naturalną metodę utrzymania 
zdrowej cery/skóry?

Tak. Przyspiesza wydalanie toksyn, poprawia 
metabolizm i wspomaga regenerację nabłon-
ka. Dzięki dotlenieniu wszystkich tkanek, 
redukowane są stany zapalne, co może być 
pomocne w walce ze zmianami skórnymi, ta-
kimi jak trądzik.

Co ponadto?
Pomaga w leczeniu cukrzycy i miażdżycy. Sto-
sowana regularnie wspomaga prowadzone 
równolegle leczenie chirurgiczne i  antybio-

tykoterapię, zmniejszając ryzyko powikłań 
wielu przewlekłych chorób. Zmniejsza także 
bóle migrenowe. Poprawia się przepływ krwi 
w mózgu, co przyczynia się do dotlenienia 
tkanki mózgowej oraz obkurczenia naczyń 
krwionośnych. Pozytywny efekt działania te-
rapii można zaobserwować już po kilkunastu 
minutach.

Inne wskazania? 
Z pewnością trzeba wymienić trudno goją-
ce się rany, stopę cukrzycową, popromienne 
uszkodzenie kości i  tkanek miękkich, prze-
wlekłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek 
i choroby z tym związane, fibromialgię, cho-
roby układu krążenia, takie jak: miażdżyca, 
nadciśnienie, itp., choroby układu nerwowe-
go: ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona, 
SM, itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna 
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, pobu-
dzenie do pracy uśpionych komórek mózgo-
wych oraz tworzenie się nowych. Wspomaga 
leczenie niepłodności oraz problemów z  po-
tencją. Spowalnia procesy starzenia (komórek 
i  organizmu), wspomaga leczenia po zabie-
gach medycyny estetycznej i  zabiegach chi-
rurgicznych, infekcji bakteryjnych, anemii, 
depresji, chorób autoagresywnych, przewle-
kłych stanów zapalnych, niektórych zaburzeń 
immunologicznych, przewlekłych chorób skó-
ry, takich jak: łuszczyca, trądzik, pokrzywka 
wysypka, rumień, AZS, grzybice. Tlenoterapia 
hiperbaryczna wspomaga leczenie nadwagi 
i otyłości. Wielu pacjentów zgłasza się do nas 
z szumami w uszach, odleżynami czy oparze-
niami. Wskazań jest mnóstwo, bo nic nie jest 
tak potrzebne człowiekowi  jak tlen.

MGR Paula MalaRz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
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TeksT: Maciej Cender

Pytany, skąd wzięła się miłość do „kopa-
nej” odpowiada natychmiast. – W latach 
mojej młodości piłka była odskocz-

nią od szarej rzeczywistości. Człowiek kopał 
szmaciankę, ile tylko mógł. Nie było siedzenia 
w domu – wspomina. 

Piłka jedynaczka
– Od rana, do wieczora spędzało się czas na 
wolnym powietrzu biegając za piłką. Nie było 
komputerów, smartfonów. Nikt nie zwracał 
uwagi na zadrapania, skaleczenia, cieknącą 
z  ręki lub nogi krew. Pamiętam, że w  szkole 
podstawowej mieliśmy tylko jedną (!) piłkę. 
Nauczyciel zawsze nas przestrzegał: „Grajcie 
spokojnie, uważajcie, bo to jest nasza jedy-
naczka!”.
Jako sportowiec kariery nie zrobił. Ot, zaliczył 
kilkadziesiąt występów w Płomieniu Żary. Ale 
kilkuletni pobyt w Żarach też wywarł na nim 
sportowe piętno. Udało się wszakże jechać 
kilka razy do Chorzowa, gdzie na Stadionie 
Śląskim swoje mecze rozgrywała reprezenta-
cji Polski. – W powiedzeniu „kocioł czarownic” 
nie było żadnej przesady – wspomina. – Gdy 
ponad 100 tysięcy ludzi krzyknęło „Polska 
gola”, włosy stawały człowiekowi dęba! Każ-
dy strzelony gol wprowadzał ludzi w  eksta-
zę. Podobnie było na spotkaniach Górnika 
Zabrze, który grał w europejskich pucharach. 
Nie zapomnę do końca życia, jak po jednym 
z  meczów, chyba z  Dynamo Kijów, kilkuna-
stu wkurzonych kibiców próbowało podpalić 
jedną z bramek! Afera była na sto fajerek. Do 
akcji wkroczyła milicja, aresztowano, między 
innymi jednego z moich kolegów – opowiada 
Jan Ziętal.

Budowniczy Górnika Miedzianka
Pracując w  kopalni wapienia „Ostrówka” 
w Rykoszynie, mając dobre koneksje z dyrek-
cją, rozpoczął starania o  powołanie do życia 
klubu piłkarskiego w  swojej rodzinnej miej-

Społecznik z krwi i kości

Jan Ziętal otrzymuje wyróżnienie z rąk prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, Mirosława 
Malinowskiego.
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Dzisiaj, w czasach, gdy futbol jest skomercjalizowany do granic możliwości, takich 
ludzi jest niewielu. Historia Jana Ziętala (rocznik 1939), członka Wydziału Gier 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej zadziwi wielu.

scowości. Chociaż w  wielu sytuacjach miał 
mocno pod górkę, ostatecznie dopiął celu. Po 
złożeniu wszystkich oficjalnych dokumen-
tów należało, w  siedzibie Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej dokonać rejestracji po-
szczególnych zawodników. Z całym plikiem 
dokumentów trafił do, mieszczącego się przy 
ul. Sienkiewicza (nad Barem Kolejowym), biu-
ra związku. Kilka lat później, za namową Ma-
riana Błaszczyka został członkiem Wydziału 
Gier. – Pamiętam, jak dziś, to był sierpień 1971 
roku. Jedno spotkanie, drugie, dziesiąte. W 
pewnym momencie przestałem liczyć – anali-
zuje i po chwili dodaje: - Właśnie minęło 50 lat 
mojej przygody ze świętokrzyską piłką! 
A przygoda to jest niesamowita. Pan Jan od 
pół wieku jest działaczem… społecznym, nie 
pobierającym za swoją pracę ani złotówki! W 
dzisiejszym, skomercjalizowanym do granic 
możliwości futbolu, takich ludzi jest niewielu. 

– Nigdy nie podchodziłem do powierzanych 
mi obowiązków z nastawieniem „ile zarobię”. 
Wykonywana praca daje mi ogromną satys-
fakcję. Każda wizyta w  biurze ŚZPN, każde 
posiedzenie komisji przynosi nowe wrażenia, 
jest możliwością spotkania znajomych, poroz-
mawiania o  codzienności, piłce nożnej – nie 
ukrywa.

Wyróżnienie specjalne
Niedawno, Komisja Fair Play ŚZPN przyznała 
panu Janowi  wyróżnienie specjalne za „ca-
łokształt pracy na rzecz rozwoju lokalnego 
futbolu”. Uzasadniając swój wybór, przewod-
niczący komisji, ksiądz Krzysztof Banasik po-
wiedział m.in.: „Jest postacią niesamowitą, już 
za życia stał się legendą. Dziś taki rodzaj dzia-
łacza jest ogromnym skarbem. Kogoś takiego 
należy promować, pokazywać jako wzór. Jak 
to dobrze, że są wśród nas tacy ludzie”. 
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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

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Z a nami inauguracyjna kolejka eks-
traklasy. Oczywiście jest zdecydo-
wanie za wcześnie by po pierwszych 

meczach wyciągać konkretne wnioski, ale 
po starcie najwyższej ligi rozgrywkowej 
można pokusić się o kilka uwag.
1. Legia boi się swoich kibiców! Kilka chwil, 
po tym jak na murawę stadionu przy ul. Ście-
giennego w  Kielcach wyszli na rozgrzewkę 
piłkarze stołecznego klubu, z  sektora kibi-
ców gości słychać było wezwanie: „Chodźcie 
do nas”! O dziwo, futboliści ze stolicy natych-
miast porzucili sprzęt treningowy i niczym 
potulne baranki stawili się przed kibicami! 
Kolejny przekaz z  trybun nie pozostawił 
złudzeń: „Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza 
Legia gra” i „Walczyć Legia, walczyć” można 
odczytać zero- jedynkowo. Fani, na razie 
słownie pogrozili swoim idolom. Sugerując 
im, co może się stać, jeśli na inaugurację, 
w Kielcach dadzą plamę. Przyznam szczerze 
– od kilkudziesięciu lat param się „kopaną”, 
ale z  taką sytuacją spotkałem się pierwszy 
raz. Gołym okiem widać, że futboliści z „L” na 
piersiach boją się swoich kibiców! 
2. Idąc z biura prasowego na Suzuki Arenie 
do sektora prasowego zatrzymał mnie mło-

dy kibic z  puszką. „Zbieramy na oprawę” 
usłyszałem. Lubię, gdy trybuny żyją boisko-
wymi wydarzeniami, wrzuciłem zatem do 
puszki banknot z  wizerunkiem Kazimierza 
Wielkiego. Kilkadziesiąt minut potem roz-
począł się pokaz przygotowany przez fanów 
Korony. „Niech żyje wolność, wolność na 
stadionach” śpiewał młyn odpalając świece 
dymne. W  efekcie mecz został przerwany 
na blisko 10 min., gdyż dymu w stadionowej 
niecce było zbyt wiele. Korona zapłaci karę, 
bo tego typu zachowanie jest niezgodne 
z prawem. Poczułem się dziwnie, bo nie na 
taką oprawę się zrzucałem. Z drugiej strony 
podziwiam jak sprytni są kibice …

MOIM ZDANIEM

Inauguracyjne uwagi

3. Niestety, coraz bardziej do piłki nożnej 
wpycha się polityka. Sektor VIP na Suzuki 
Arenie pękał w  szwach! Wielu ludzi poli-
tyki widziałem na stadionie w Kielcach po 
raz pierwszy. Część z  nich nawet nie uda-
wała, że najważniejszym aspektem jest 
nie oglądanie meczu, a obecność na nim”. 
Jakimi fachowcami w temacie piłka nożna 
są politycy, można było się przekonać, czy-
tając i  oglądając internetowe fora. Z wielu 
postów merytoryczny był… jeden. Kielec-
ka radna pochwaliła się zdjęciem, ale – co 
godne podkreślenia – podała także wynik 
końcowy. •



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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