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Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  
na wynajem lokali usługowo-handlowych zlokalizowanego na Osiedlu Sieje 8A i 8B w Kielcach.

- o powierzchni 12,80 m2 – 250 zł netto / miesięcznie (opłaty za media dodatkowo płatne).
- o powierzchni 74,20 m2 – 1700,00 zł netto / miesięcznie (opłaty za media dodatkowo płatne).

Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie  się ze stanem lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny  
z pracownikiem KTBS Sp. z o.o. tel. 41 343 06 11, sekretariat@ktbs.kielce.eu. 
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SPIS TREŚCI / PolECamy

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Historia zapisana w bruku ulic”

– Ryszard Biskup i toponimia miejsc i ulic w Kielcach.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Obiecywacze” – Maciej Cender 

o sponsorowaniu przez miasto Kielce 
sportu zawodowego.

PRomoCJa/REKlama

1,2,11,13,14,15,16

od REdaKToRa

Korona Kielce po raz kolejny złożyła wniosek o podniesienie 
kapitału zakładowego przez miasto. Tym razem mamy rekord – 
chodzi o 7,5 mln złotych. Ponoć w uzasadnieniu wniosku klub tak 
dużą kwotę tłumaczy m.in. problemami ze znalezieniem kolejnych 
sponsorów. 
Wiemy też , że Korona potrzebuje pieniędzy do końca roku – gdyż 
jest zobowiązana do uregulowania zaległości – to 3 mln złotych 
na spłacenie zobowiązań z poprzednich lat, w tym ponad 1 mln, 
który należy zapłacić zawodnikom, z którymi klub przegrał 
procesy za niewłaściwe rozwiązanie kontraktów. To wszystko 
działo się we wcześniejszych sezonach, kiedy większościowy 
pakiet akcji należał do rodziny Hundsdorferów. Zasilenie budżetu 
ma też pomóc w ustabilizowaniu kadry, która na wiosnę mogłaby 
z powodzeniem walczyć o utrzymanie w ekstraklasie.
W uzasadnieniu prośby o dokapitalizowanie powołano się 
na porównanie wspierania innych ekstraklasowych zespołów 
przez magistraty. W lidze, razem z Koroną, jest siedem zespołów, 
które są spółkami miejskimi. Niektóre z nich mogą liczyć 
na wsparcie w wysokości powyżej 10 milionów złotych w trakcie 
sezonu. Tymczasem w budżecie Kielc na 2023 rok pieniędzy 
na promocję poprzez sport nie ma.
Jakby tego było mało, pieniędzy domaga się także KS Vive 
Handball. W ratuszu jest już list z prośbą o dofinansowanie 
w kwocie 7,5 miliona złotych. Wyrażono również gotowość 
na podjęcie rozmów dotyczących objęcia przez miasto udziałów 
w klubie. 
W naszym mieście temat przekazywania pieniędzy na 
zawodowy sport zawsze budził i budzi wciąż ogromne emocje. 
Tak więc, i tym razem znów będziemy mieli zażartą dyskusję 
zwolenników przekazywania na zawodowy sport miejskich, 
czyli naszych, złotówek z przeciwnikami takich rozwiązań. 
Co postanowi prezydent Bogdan Wenta? Jakie decyzje podejmą 
radni? Jedno wiemy, Korona potrzebuje pieniędzy do końca roku, 
piłkarze ręczni trochę później.
Na koniec powtórzę to, co już kiedyś napisałem. Jeśli chodzi 
o Koronę, pamiętajmy, że po krótkiej przerwie jesteśmy znów 
wśród elitarnego grona polskich miast, które ma drużynę 
piłkarską w najwyższej klasie rozgrywek najbardziej popularnej 
dyscypliny na świecie. Nie zmarnujmy tego. Z kolei sukcesów 
piłkarzy ręcznych Łomży Industrii Kielce nikt nie podważy.  
Czy się komuś podoba czy nie, to są ikony Kielc…  
Wyobraźmy sobie nasze miasto bez tych dwóch podmiotów.  

Marek Malarz

waRTo wIEdZIEĆ

lICZBa TyGodNIa

CyTaTy TyGodNIa

„Moje zdanie jest takie, że wypadałoby 
przestać dokapitalizowywać Koronę”.

Lipiec 2022 r., 
Łukasz Jabłoński, 

Prezes Zarządu Korona Spółka Akcyjna, 
dla Radia eM Kielce. 

7 500 000 Złotych. Będący 
własnością 
miasta klub 

piłkarski Korona Kielce po raz kolejny występuje do właściciela o 
dofinansowanie. Spółka już złożyła wniosek o dokapitalizowanie.

16 300 000 Złotych. 
Tyle 
kosztują 

wynagrodzenia zawodników i sztabów wszystkich drużyn oraz 
pozostałych pracowników Korona S.A w sezonie 2022/2023.  
To jedna z najniższych wartości w PKO BP Ekstraklasa.

Źródło: Łukasz Jabłoński, prezes Zarządu Korona SA, profil na TT.

Po powrocie kieleckich 
piłkarzy nożnych do 
rozgrywek na najwyższym 
poziomie w mieście 
zapanowała moda na mecze 
Korony.  Cztery pierwsze 
starcia żółto-czerwonych 
na Suzuki Arenie obejrzało 
łącznie 49781 widzów. To 
średnio 12445 fanów na 
każdym spotkaniu. Nawet za 
czasów Kolportera średnia 
frekwencja w sezonach 
2006/2007 i 2007/2008, to 
raptem 7830 i 10795 osób. Fo
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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. Przez 12 lat kielecki radny. Był przewodniczącym 
RM Kielc. Radny Sejmiku Świętokrzyskiego. Od 2011 roku Senator RP PiS. 
Biuro senatorskie, al. IX wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 604720394

Vivat Senat RPK ilka dni temu, 28 listopada, przypada-
ła  dokładnie 100. rocznica pierwsze-
go posiedzenia Senatu II RP.

Początki Senatu w Polsce sięgają połowy XIV 
w., kiedy został on utworzony z Rady Królew-
skiej. Od 1493 roku był – oprócz Izby Poselskiej 
i Króla –jednym z trzech stanów sejmujących 
Rzeczypospolitej. Rola tej izby zmieniała się 
w ciągu wieków.
Ogromne znaczenie dla polskiego parla-
mentaryzmu miał okres II Rzeczypospolitej 
– po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
Konstytucja marcowa (1921 rok) umożliwiła 
przeprowadzenie wyborów do Senatu, usta-
nawiając władzę ustawodawczą w postaci 
dwuizbowego parlamentu. 
Nadszedł czas II wojny światowej. Ostatnie 
posiedzenie izby odbyło się 2 września 1939 
roku. Dwa miesiące później (2 listopada) 
Senat i Sejm zostały rozwiązane przez pre-
zydenta przebywającego na emigracji. Zna-
komita część senatorów dała w czasie wojny 
świadectwo patriotyzmu i odwagi. Wielu za 
Polskę oddało życie.
Po zakończeniu wojny władze komunistycz-
ne zmierzały do likwidacji dwuizbowego 
parlamentu. Senat przedstawiano jako prze-
ciwnika reform. Na podstawie sfałszowanych 
wyników tzw. referendum ludowego (30 

czerwca 1946 roku), w którym społeczeństwo 
wypowiadało się m.in. w sprawie zniesienia 
Senatu, zlikwidowano drugą izbę. 
Jednoizbowy parlament funkcjonował do 
1989 roku. 5 kwietnia,  w wyniku porozumień 
Okrągłego Stołu, Senat odrodził się. Kilkadzie-
siąt dni później, 4 czerwca, przeprowadzono 
wolne i demokratyczne wybory, a dwuizbo-
wość władzy ustawodawczej w Polsce utrzy-
mała Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.
W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość 
ma istotne znaczenie ustrojowe. Pozwala na 
konsekwentne przestrzeganie zasady podzia-
łu i równowagi władz: ustawodawczej, wyko-
nawczej i sądowniczej. Jej celem jest ochrona 
praw jednostki przed niebezpieczeństwami 

wynikającymi z koncentracji władzy. Hi-
storia polskiego parlamentaryzmu pozwala 
dostrzec powiązanie między dwuizbowością 
parlamentu, a suwerennością państwa w jej 
tradycyjnym rozumieniu, co powoduje, że 
słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego z 1551 
roku są ciągle aktualne. W swoim dziele życia 
„O poprawie Rzeczypospolitej” napisał: „Senat 
jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych 
działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a 
namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii 
i kontroli Senatu nic w Rzeczypospolitej ani 
poza jej granicami czynić się nie godzi”.
W ciągu 100 lat Senat odegrał istotną i pozy-
tywną rolę w kształtowaniu kultury prawnej 
i politycznej.  •

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.

J estem całym sercem za remontem za-
bytkowego budynku Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w  Kielcach. Przez 20 lat 

miałem przyjemność współpracować ze świet-
nym zespołem teatralnym i jego dyrektorami 
Piotrem Szczerskim i  Michałem Kotańskim. 
Ponad 140 letni budynek po latach regulowa-
nia praw własności (przed II Wojną Światową 
był we władaniu wielu osób prywatnych), 
należy w pełni do instytucji kultury. Choć lu-
dzie pełniący dziś ważne funkcje kontestowali 
wybór Michała Kotańskiego na stanowisko 
dyrektora naszego teatru, to poprzedni Za-
rząd Województwa zdecydował o powierzeniu 
właśnie Jemu tej funkcji. Dzięki niezwykłej 
konsekwencji i  zdecydowaniu dyrektora Ko-

tańskiego udało się rozpocząć prace moder-
nizacyjne, a  wcześniej wybudować siedzibę 
zastępczą w Wojewódzkim Domu Kultury oraz 
stworzyć pełną dokumentację dla nowej inwe-
stycji. 
Nie mogę jednak spokojnie przejść obok słów, 
które ważny poseł wypowiedział niedawno 
na konferencji prasowej. Chwaląc dyrektora 
Kotańskiego stwierdził, że „bez jego (posła!) 
determinacji i  zaangażowania byłoby tak jak 
za rządów poprzednika, marszałka Adama Ja-
rubasa, gdzie zawsze była niemoc, niemożność 
i nic się nie dało zrobić”.
Wydaje się, że pan poseł od nadmiaru pu-
blicznych (nie prywatnych) złotówek dostał 
pełnego zaćmienia. A zatem przypomnę, że 

ponad 10 lat temu Filharmonia Świętokrzyska 
doczekała się własnej siedziby. Międzynarodo-
we Centrum Kultur to nowoczesny, wielofunk-
cyjny budynek w centrum Kielc, który powstał 
dzięki unijnemu dofinansowaniu i  wsparciu 
samorządu województwa. Inwestycja koszto-
wała 68 mln zł i  nie potrzebowała aneksów, 
epatowania „politycznym ogniem” oraz chwa-
lenia się „załatwieniem” kasy. Otwierając wów-
czas nowy obiekt przypominałem, że budynek 
naszej filharmonii okazał się najbardziej efek-
tywny kosztowo w porównaniu do innych tego 
typu inwestycji. Dwa razy mniejszy obiekt 
w Gorzowie kosztował ponad 120 mln złotych, 
a filharmonia w Szczecinie ponad 100 mln zł. 
Chciałbym, aby parlamentarzysta z taką samą 
zaciętością zabiegał o  ministerialne wsparcie 
dla innych inwestycji realizowanych w  na-
szym województwie. Muzeum Archeologicz-
ne i  Rezerwat „Krzemionki”, nasz jedynak na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO nie 
otrzymało parę miesięcy temu zwiększonego 
dofinansowania na rozbudowę obiektów. Po-
dobno zabrakło pieniędzy w budżecie resortu. 
Dobrze by było jednak, żeby pamięciowa za-
ćma zniknęła, bo jak mawiał Stefan Żeromski, 
patron naszego Teatru: „dzieło powstające po-
winno być wyższe nad wszystko, co dotąd było, 
musi wznosić się ponad całą przeszłością”. •

Pamięciowa zaćma
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z pierwszej ręki

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

W iem, że temat finansowania sportu 
zawodowego przez samorządy jest 
trudny, natomiast ja wciąż widzę 

więcej argumentów za wspieraniem klubów 
Korona Kielce i  Łomża Industria Kielce niż 
przeciw. Poniżej wyjaśniam skąd wziąć pienią-
dze na ten cel? 
Projekt budżetu zaprezentowany przez wła-
dze Kielc zakłada, że oba kluby nie otrzyma-
ją w  przyszłym roku ani złotówki wsparcia 
z miejskiej kasy. Do takiej sytuacji dojdzie po 
raz pierwszy od wielu lat. Jakby nagle zapo-
mniano, że mają one dziesiątki tysięcy fanów 
nie tylko w samych Kielcach, ale także regionie 
świętokrzyskim i całej Polsce oraz Europie. Co 
ważne, skutecznie promują Kielce jako miasto 
sukcesu w sporcie. Rezygnacja z kupna usługi 
promocyjnej odbije się negatywnie na ich pla-
nach budżetowych w  trwającym już sezonie. 
A  to z  kolei może spowodować poważne pro-
blemy w funkcjonowaniu. 
Miasto to złożony organizm, a zarządzajacy 
nim, oprócz dbania o inwestorów, remonty 
dróg, skoszoną trawę czy placówki oświatowe, 
muszą też zapewnić mieszkańcom ofertę roz-
rywkową, w tym kulturalną i sportową. 
Bardzo istotnym argumentem, pomijanym 
przez przeciwników wspierania sportu zawo-

Pieniądze na sport

dowego, są wpływy jakie trafiają do budżetu 
miasta z… klubowych kas. A to jeden z kluczo-
wych argumentów! Miasto Kielce z samego tyl-
ko udziału w podatku PIT od szczypiornistów 
kieleckiego klubu uzyskuje około 2 miliony 
złotych. A przecież dochodzą do tego jeszcze 
firmy kooperujące z klubem, pracownicy oraz 
wielu byłych piłkarzy, którzy zostali w  Kiel-
cach i  prowadzą tu działalności gospodarcze. 
Podobnie korzyści finansowe zapewne przed-
stawiają się u piłkarzy nożnych.
Skąd wziąć pieniądze? Na ostatniej sesji radni 
przegłosowali serię podwyżek, między innymi 
podatku od nieruchomości oraz opłat w  stre-
fie płatnego parkowania. Prezydent Wenta 
nie wskazał wprost, na co chce przeznaczyć te 

środki. Wygląda więc na to, że trafią one do 
bliżej nieokreślonej szuflady. Ponieważ nie zo-
stały „oznaczone”, proponuję  część z nich prze-
znaczyć na promocję miasta poprzez sport.
W drugiej opcji proponuję podjęcie współpracy 
miejskiej spółki Targi Kielce S.A. z klubami. Nasz 
ośrodek expo notuje w tym roku dobre wyniki. 
Jednak z uwagi na pozyskaną pomoc publiczną 
z PFR w okresie pandemii spółka nie ma możli-
wości wypłaty dywidendy dla miasta przez naj-
bliższe lata. W tej sytuacji tym bardziej zasadne 
jest zacieśnienie współpracy Targów Kielce 
z klubami sportowymi. Takie działanie nie tyl-
ko wesprze kielecki sport, ale przede wszystkim 
będzie promować i budować dobry wizerunek 
naszego centrum wystawienniczego. •

Budżet wyrzeczeń

M amy projekt budżetu miasta Kielce 
na 2023 rok. To oczywiście na razie 
projekt, bo radni i prezydent mogą 

jeszcze wnieść do niego poprawki. Natomiast 
wydaje się, że nie zmieni się on w najbardziej 
kluczowych obszarach. 
Póki co, najwięcej zainteresowania budzi 
kwestia ogromnych kosztów głównie po 
stronie wydatków bieżących. To efekt kry-
zysu energetycznego, co za tym idzie in-
flacji, kosztów obsługi miliardowego długu 
odziedziczonego po poprzednich kaden-
cjach, ale też szybko rosnącej płacy mi-
nimalnej, na którą przecież rząd nie daje 
samorządom pieniędzy, więc trzeba ciąć 
wydatki w różnych miejscach, żeby sprostać 
tej wytycznej. 
Emocje, zwłaszcza kibiców, budzi też brak pie-

niędzy na zakup usług promocyjnych od za-
wodowych klubów sportowych. Tu oczywiście 
chodzi o kieleckich piłkarzy nożnych i  ręcz-
nych. Wynika to najzwyczajniej w świecie 
z powodu braku pieniędzy. Natomiast dzięki 
takim cięciom zachowujemy dotowanie spor-
tu amatorskiego, w tym dziecięcego i  mło-
dzieżowego. 
Przyszły rok będzie czasem przykrych de-
cyzji i wielu dylematów. Najważniejsze bę-
dzie utrzymanie na odpowiednim poziomie 
edukacji, opieki przedszkolnej, żłobkowej, 
socjalnej, utrzymanie podstawowych funk-
cji miasta kosztem tego, co w czasie kryzysu 
trzeba odłożyć na bok. Zupełnie tak jak w bu-
dżetach domowych czy w firmach z sektora 
prywatnego. Samorząd nie jest tu żadnym 

wyjątkiem, a Kielce nie są oderwane od przy-
krych realiów kryzysu finansów publicznych.
To może teraz w końcu trochę o liczbach, żeby 
zobrazować z czym będziemy mieli do czy-
nienia w nadchodzącym roku. Budżet zamy-
ka się kwotą 1 669 492 zł na co składają się 
dochody w wysokości 1 522 197 zł. Wydatki to 
natomiast 1 653 700 zł, zatem deficyt mamy 
na poziomie 131 503 zł. 
Wydatki majątkowe to prawie 264 mln zł. 
Nastawione są głównie na zakończenie reali-
zacji perspektywy unijnej na lata 2014-2020 
oraz rozpoczęcie nowych zadań z dofinaso-
waniem zewnętrznym. Wiele inwestycji ma 
szanse na rozpoczęcie, ponieważ pozyskali-
śmy około 60 mln zł na modernizację trzy-
nastu ulic w śródmieściu, jak również około 
30 mln zł na poprawę dostępności komuni-
kacyjnej największych szpitali w rejonie ulic 
Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskie-
go, Podklasztornej i Artwińskiego. Złożyliśmy 
też wnioski o dofinansowanie rozbudowy 
ul.  Klonowej od ul. Orkana do ul. Turystycz-
nej, rozbudowy skrzyżowań: ul. bp Jaworskie-
go z ul. Piłsudskiego i ul. Zapolskiej, a także 
ul. Batalionów Chłopskich, Malików i ul. Wy-
stawowej oraz rozbudowę ul. Orląt Lwowskich 
i ul. Piłsudskiego. •

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.
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warto wiedziećW szyscy widzimy, że w Kielcach pa-
nuje totalny marazm pod wzglę-
dem gospodarczym. Firmy wypro-

wadzają się z miasta lub budują nowe fabryki 
poza stolicą Świętokrzyskiego. Młodzi kielcza-
nie uciekają do dużych ośrodków miejskich, by 
tam realizować swoje ambicje zawodowe. Czy 
można odwrócić tę dramatyczną sytuację? Ow-
szem. Jak tego dokonać?
Lata mijają, a Kielce wciąż nie dorobiły się am-
bitnej strategii rozwoju gospodarczego. Brakuje 
nam planu konkretnych działań na rzecz po-
prawy sytuacji społecznej i ekonomicznej mia-
sta poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości.
I nie chodzi tu o  dokument na wzór tych, ja-
kie powstają w  hurtowych ilościach na zlece-
nie różnych samorządów. Ich wartość bywa 
dyskusyjna. Rozwiązania proponowane przez 
zespoły zewnętrznych ekspertów są formuło-
wane na wysokim poziomie ogólności. Pomy-
sły dla miasta X często nie różnią się niczym 
albo w  niewielkim stopniu od koncepcji re-
komendowanych dla miasta Y. Zupełnie inną 
kwestią, choć szalenie ważną, jest polityczna 
wola i  determinacja władz samorządowych 
we wdrażaniu poszczególnych elementów. Bez 
tego czynnika nawet najlepsze opracowanie 
skończy jako martwy dokument zalegający 
w szufladzie…

Aktualny prezydent Kielc nie posiada ani krót-
ko-, ani długoterminowej wizji rozwoju miasta 
na płaszczyźnie gospodarczej. Dziś wszystko 
kręci się wokół projektu zazielenienia Kielc. Nic 
więcej. Słabo w  kontekście potężnych proble-
mów, które „gniotą” nasze miasto. Mieszkańców 
z roku na rok ubywa. Kolejne firmy wyprowa-
dzają się do Warszawy. Kieleckie przedsiębior-
stwa budują kolejne fabryki w ościennych gmi-
nach. Mniejszym biznesom, głównie z  branży 
usługowej, rzuca się kłody pod nogi. Nowych 
inwestorów nie widać. Idziemy na dno…
Kielcom potrzebahiperaktywnej polityki pro-
gospodarczej. Musimy zacząć tworzyć tereny 
inwestycyjne i ściągać do nas zewnętrzny kapi-
tał, który wygeneruje nowe miejsca pracy. Ale 
to za mało. 

Równie ważnym elementem jest dialog z  lo-
kalnymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą 
w  mieście swoje biznesy i  myślą o  rozwoju. 
Dobry gospodarz miasta powinien regular-
nie spotykać się z  przedstawicielami różnych 
branż, by rozmawiać o problemach i wspólnie 
szukać konstruktywnych rozwiązań. Trzeba 
uwolnić potencjał naszego kieleckiego biznesu!
Zasada jest prosta: im lepiej będzie działo się 
w  lokalnej gospodarce, tym więcej pieniędzy 
trafi do budżetu miasta na remonty dróg, do-
brą edukację dla dzieci czy opiekę nad senio-
rami.
To jest naprawdę możliwe. Wystarczy, by pre-
zydent zaczął po partnersku traktować przed-
siębiorców i  współpracował z  nimi na rzecz 
rozwoju miasta. •

Od dialogu do działania

K ocham Kielce. Bo naprawdę da się je lu-
bić. Miasto z dużą ilością zieleni, fajnie 
położone, gdzie wszędzie jest blisko, 

z fajnym potencjałem. Tylko że ma jedną, istotną 
wadę – tu nie ma dobrze płatnej, ciekawej pracy. 
Albo inaczej – nie ma jej tak dużo, jak powinno 
być w mieście położonym w sercu Europy.
I tu dochodzimy do głównego wątku – że u nas 
„NIE DA SIĘ”.
Nie urodziłem się w  Kielcach. Nie pochodzę 
nawet ze świętokrzyskiego, do tego spędzi-
łem niemal dekadę na tym zgniłym moralnie, 
cudownie dekadenckim Zachodzie i  może to 
sprawia, że mam nieco inny punkt widzenia na 
nasze miasto (piszę nasze, bo tu urodził się mój 

syn, tu urodziła się moja żona, tu wrosłem w tę 
ziemię, tu mieszkam i  mam zamiar mieszkać 
już na zawsze). I to właśnie ta cecha kieleckich 
elit – to wieczne usprawiedliwianie historią, 
zaborami, warunkami zewnętrznymi tego, że 
Kielce nie idą do przodu, tak jak inne miasta 
wojewódzkie – wkurza mnie najbardziej. 
U nas wiecznie się nie da. Nie da się otworzyć 
ogródków zimowych (choć wszędzie indziej się 
da), nie da się tworzyć terenów inwestycyjnych, 
ściągnąć dużych inwestorów, stworzyć fajnego 
pomysłu na promocję, poszerzyć granic miasta. 
Ba! Nie da się nawet remontować dróg, na które 
są pieniądze! I te absurdy można mnożyć, tylko 
że nie o to chodzi. 

Seneka Starszy mawiał: „Temu, kto nie wie, do 
jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”. 
Chodzi o to, że nie da się pchnąć Kielc do przo-
du, jeśli u góry nie będzie na to miasto pomysłu. 
A u nas, niestety, władze wciąż nie wiedzą, w ja-
kim kierunku chcą je rozwijać. Gdzie chcemy 
być za lat 10, 20, 30?.
Nie kupuję wytłumaczeń, że tu się nie da. Bo tuż 
obok, jest najlepsza w  Polsce, gmina miejsko-
-wiejska. Systematycznie, od lat, mająca na sie-
bie pomysł i go konsekwentnie realizująca. Mnie 
osobiście wręcz upokarza, jako Kielczanina, że 
15-tysięczna gmina, przyciągnęła więcej inwe-
storów, którzy utworzyli w  niej więcej miejsc 
pracy niż 180-tysięczne Kielce. To co? Zaborów 
tam nie było? Inne mózgi mają? Inne DNA? 
Wiecie dlaczego ja się tak miotam? Tak rzucam
o to miasto, i tak chce mi się angażowac? Bo mój 
syn ma 11 lat. Jest w 5 klasie. Za 7 lat będzie mu-
siał wybierać, gdzie iść na studia. I czym ja go 
wówczas przekonam do pozostania w Kielcach? 
I absolutnie nie kupuję wytłumaczenia, że inni 
też mają trudno. Bo jest jednak różnica między 
byciem na czele i  w  ogonie wyścigu. A skoro 
Kielce od lat – w niemal każdym rankingu są 
na końcu, to chyba nie jest to jednorazowy wy-
padek? •

Paweł więcek
kielczanin, przedsiębiorca, publicysta, komentator polityki.

arkadiusz stawicki
prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce.

Miasto „NIE DA SIĘ”
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Miejski Urząd Pracy w Kielcach zapra-
sza pracodawców i  przedsiębiorców 
do udziału w projekcie pilotażowym 

ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie. Uczestni-
czące w  tym wyjątkowym przedsięwzięciu 
podmioty będą mogły otrzymać dofinanso-
wanie wynagrodzeń nowozatrudnionej, mło-
dej osoby bezrobotnej, środki na jej szkolenie, 
a  także wpłynąć na politykę rynku pracy 
w  Polsce. Wnioski będą przyjmowane od 5 
grudnia 2022 r.

Cel: 
celem projektu ZiP – Zatrudnienie i przeszko-
lenie jest testowanie innowacyjnej formy 
aktywizacji osób młodych z  kategorii NEET 
polegającej na niestosowanym dotychczas 
połączeniu subsydiowanego zatrudnienia 
i dofinansowania rozwoju zawodowego.

Schemat udzielania wsparcia w projekcie:
złożenie wniosku przez pracodawcę lub 
przedsiębiorcę,
wyłonienie 20 podmiotów, z którymi zawarte 
zostaną umowy,

zawarcie umów, w  których pracodawca lub 
przedsiębiorca zobowiązuje się do zatrudnienia 
osoby bezrobotnej z kategorii NEET zarejestro-
wanej w MUP na okres co najmniej pół roku.

Wsparcie:
przez pierwsze trzy miesiące MUP refunduje 
wynagrodzenie i  składki na ubezpieczenia 
społeczne nowozatrudnionego pracownika 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia,
MUP dofinansowuje kształcenie tej osoby 
w maksymalnej wysokości 200% płacy mini-
malnej.

Premia: 
po trzymiesięcznym okresie refundacji wyna-
grodzeń pracodawca sam pokrywa koszt za-
trudnienia pracownika. Jeżeli umowa będzie 
kontynuowana po obowiązkowym pół roku 
może on liczyć na jednorazową premię w wy-
sokości 100% płacy minimalnej.

Kategoria NEET: 
za tym angielskim skrótem kryją się młode 
osoby bezrobotne, do 30 roku życia, które nie 

uczą się, nie szkolą i oczywiście nie pracują.

Kto może wziąć udział: 
osoby bezrobotne z kategorii NEET zareje-
strowane w MUP i przedsiębiorcy lub praco-
dawcy, lub pracodawcy mający swoją siedzibę 
lub prowadzący działalność na terenie Kielc.

Termin przyjmowania wniosków: 
od 5 grudnia do momentu zebrania 40 apli-
kacji.

Termin realizacji projektu: 
od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2023.

Źródło finansowania: 
rezerwa Funduszu Pracy (konkurs pilotaży 
Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej 
„Stabilna praca – stabilna rodzina”).

Wysokość dofinansowania: 
1 001 400 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej MUP: 
mupkielce.praca.gov.pl

udoskonalmy wspólnie  
rynek pracy! 
Miejski Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w unikatowym projekcie!

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

25-361 Kielce

ul. Karola Szymanowskiego 6

tel. 41 340-60-55

fax: 41 340-60-80

e-mail: kancelaria@mupkielce.praca.gov.pl

Biorąc udział w projekcie, możemy wpłynąć na politykę rynku 
pracy w Polsce, ponieważ w przypadku potwierdzenia skutecz-
ności zaproponowanych rozwiązań mają one szansę znaleźć się 
w ustawie i być odtąd stosowane powszechnie przez wszystkie 
urzędy pracy.

ZESKANUJ
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Świat dość dobrze zna historię byłych 
nazistowskich obozów koncentracyj-
nych i  zagłady, które funkcjonowały 

w  granicach Polski, jednak mało kto wie 
o  łódzkim izolacyjnym niemieckim obozie 
dla dzieci – Polen-Jugendverwahrlager der 
Sicherheitspolizei. Obóz przy ulicy Przemy-
słowej działał nieprzerwanie od 1 grudnia 
1942 roku do 18 stycznia 1945 roku. Oficjalnie 
jego celem była prewencja w  zakresie prze-
stępczości wśród młodzieży polskiej, jednak 
w rzeczywistości w obozie umieszczane były 
nawet niemowlęta. Z jakich powodów polskie 
dzieci trafiały do niemieckiego obozu w  Ło-
dzi? W  ocalałych dokumentach III Rzeszy 
na próżno szukać poważnych przewinień, 
które miałyby potwierdzać wysoki odsetek 
przestępczości wśród młodocianych Polaków. 
Znajdujemy za to dowody na to, że okupant 
nie potrzebował wiele, by wtrącić polskie 
dziecko do obozu. 
Przeczesując katowickie archiwum, Błażej To-
rański dotarł do szokujących danych. Niemcy 
tak uzasadniali, dlaczego konkretne dziec-
ko wtrącają do obozu: „Sierota, włóczy się, 
bez środków do życia”, „zaniedbane dziecko 
polskie”, „ojciec na robotach w  Rzeszy, mat-
ka w  Oświęcimiu”, „miał przy sobie zapałki”, 
„rodzice nie przyjęli volkslisty”, „przerzucał 

TeksT: Mariusz Marciniak

Błażej Torański 
(ur. 26 maja 1960 w Myszkowie) – polski dziennikarz, pisarz 
i publicysta. Zajmuje się literaturą faktu. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Działał 
w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Pracował m.in. we 
„Wprost”, „Prawie i Życiu”, „Rzeczpospolitej”. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, sekretarzem jego łódzkiego 
oddziału. W 2017 roku otrzymał nagrodę SDP im. Janusza 
Kurtyki za publikacje na łamach „Do Rzeczy” i „Odry”. Autor 
zbioru wywiadów z twórcami o cenzurze „Knebel. Cenzura 
w PRL-u” (2016), współautor (wraz z Marcinem Jakubem 
Szymańskim) książki „Fabrykanci. Burzliwe dzieje rodów 
łódzkich przemysłowców” (2016) oraz bestsellerowego 
„Małego Oświęcimia” (2020) (wraz z Jolantą Sowińską-
Gogacz).

kat polskich dzieci
Najnowsza książka autorstwa Błażeja Torańskiego przypomina sprawę, którą w latach 
70. żyła cała Polska. Odkrywa wątki, które nigdy dotąd nie przedostały się do publicznej 
wiadomości. To wnikliwe śledztwo biograficzne odsłaniające kulisy działalności 
hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi i zarazem pierwsza biografia zmarłej 
w 2003 roku zbrodniarki, której proces miał charakter poszlakowy, a ona sama nigdy nie 
przyznała się do winy.
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Stowarzyszenie Bonum Publicum 

ul. 1 Maja 191

25-646 Kielce

e-mail: kontakt@bonumpublicum.pl

tel. 501 96 26 86

www.bonumpublicum.pl
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Mariusz roBerT Marciniak
historyk, pomysłodawca Szkoły Żywej Historii, nauczyciel i wychowawca, wykładowca akademicki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bonum Publicum.

chleb do getta”, „córka polskiego profesora”, 
„syn polskiego oficera”, „zachodzi obawa, że 
wywodzi się z  Cyganów”, „nielegalnie nabył 
karty żywnościowe”, „zarabia, odnosząc wa-
lizki z dworca kolejowego w Katowicach”. Albo 
najprościej: „dziecko polskie”. 
Torański napisał biografię Eugenii Pol vel 
Genowefy Pohl, wachmanki Polen-Jugendver-
wahrlager, w  dużej mierze korzystając z  akt 
procesowych, ale także z  innych świadectw, 
dokumentów bądź nagrań. Może dlatego 
książka jest tak mocna – jej znakomitą część 
stanowią bowiem cytaty: albo z zeznań świad-
ków, albo z wypowiedzi samej Pol czy z jej li-
stów. 
18 stycznia 1945 roku Eugenia Pol i  inni 
funkcjonariusze opuścili teren placówki cię-
żarówką i  udali się pod budynek łódzkiego 
Kriminalpolizei (Kripo). Następnie Pol, po pro-
stu, poszła do domu. Nie ukrywała się. W ko-
lejnych latach wielokrotnie miała kontakt 
z byłymi więźniami i pracownikami obozu. 
Odbyła Kurs Handlowo-Spółdzielczy, a  póź-
niej, na kilkanaście lat została zatrudniona 
jako intendentka przyzakładowego żłobka. 
To nie pomyłka! Zbrodniarka, która w czasie 
wojny katowała polskie dzieci, która podpi-
sała volkslistę i  oskarżana była o  współpra-
cę z okupantem, w PRL spokojnie pracowała 
w żłobku.
Proces Eugenii Pol, toczony od marca do 
kwietnia 1974 roku, był ostatnim procesem 
osoby z załogi hitlerowskiego obozu dla dzie-

ci i  młodzieży w  Łodzi. Proces był głośny. 
Żyła nim cała Polska. Pol oskarżona została 
o współudział w zbrodniczej działalności pla-
cówki, zwłaszcza w bestialskim morderstwie 
dwóch osadzonych w niej dziewczynek. 
To, co na sali sądowej mówili świadkowie, 
niegdyś dzieci przebywające w  obozie, było 
przerażające.

Maria Gapińska (w obozie Pawłowska): „Na 
apelu zapytano nas, kto czuje głód, i nas wy-
stąpiło czworo. Dano nam żywe myszy i wpy-
chano w usta”.

Maria Delebis-Jakólska: „Kiedyś wylałam 
farbę i za to Pol mnie skatowała. Pod budyn-
kiem była piwnica i tam zrobiono karcer. Jak 
mnie zamknięto, to szczury mi nogi obgryzły”. 

Jan Prusinowski: „Polecił mi zebrać kał do 
miski, w której przyniesiono mi jedzenie, i siłą 
podniósł mi ją do ust. Pol uderzyła mnie z tyłu 
głowy tak, że twarz wpadła mi do miski, a kał 
do ust. Pilnowali, żebym zjadł, co wydaliłem”. 

Sąd skazał Eugenię Pol na dwadzieścia pięć 
lat więzienia, na dziesięć lat utraty praw 
obywatelskich i  konfiskatę mienia. Jednak 
wyszła z  więzienia wcześniej – warunkowo, 
w 1989 roku. Do końca życia nie przyznała się 
do zarzucanych jej zbrodni. Proces był poszla-
kowy. Do dziś budzi wątpliwości.
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Za nami już cztery spotkania z Błażejem 
Torańskim. Odbyły się w dniach 29 i 30 
listopada w Kielcach, Sukowie i Daleszy-
cach z inicjatywy „Szkoły Żywej Historii”, 
która jest autorskim projektem Mariusza 
Marciniaka, skierowanym do uczniów 
szkół podstawowych i średnich. Szkoła 
Żywej Historii to podróż w głąb naszej 
historii i próba ocalenia pamięci o bo-
haterach walczących o uśmiech dziecka, 
bowiem w nim upatrujemy naszą przy-
szłość. Upatrujemy jej w dziecku jako 
symbolu naszego przetrwania, przyszło-
ści i nadziei i w uśmiechu jako symbolu 
szczęścia i nadziei, że jutro będzie lepsze.

W przejmujących słowach piosenki zna-
komity muzyk, raper z Łodzi Zbigniew 
BASTI Woźniak zaśpiewał, że „temu złu 
(które polskim dzieciom zgotowali Niem-
cy w obozie koncentracyjnym dla dzieci 
w Łodzi – przyp. autora), nie udało się 
zwyciężyć…” 

Szkoła Żywej Pamięci z udziałem:

Błażej Torański

Zbigniew BASTI Woźniak (na zdjęciu)

Kamil KRUZEL Kruzel

W roli głównej: młodzież ze szkół pod-
stawowych z Kielc, Daleszyc i Sukowa.
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TeksT: Ryszard Biskup

Na początku – co wie doskonale każdy – był chaos, czyli, by nie użyć bardziej dosadnego 
określenia, bałagan. A potem, co prawda wolno i z czasem, nadszedł rygor i porządek. 
Z toponimią miejsc i ulic w Kielcach – co zaraz postaram się niedowiarkom udowodnić, 
było podobnie. 

Miasto zaczęło się wszak od jedne-
go, centralnie usytuowanego pla-
cu zwanego zwyczajowo rynkiem 

i  placu o  czterech wybiegających w  każ-
dą stronę świata ulic. Z czasem, zgodnie 
z  lokalnymi uwarunkowaniami albo dyk-

towanymi przez zmieniające się jak w  ka-
lejdoskopie polityczne uwarunkowania 
wytyczono i  nazwano kolejne trakty. Po-
nieważ do naszych szczęśliwych czasów 
dotrwały szczęśliwie, mniej lub bardziej 
wiarygodne dokumenty, wszystko zosta-

ło przez archiwistów dokładnie zapisane. 
Czarnym atramentem na białych, chociaż 
pożółkłych ze staroci dokumentach. 
Jeżeli zatem kiedyś było w Kielcach ledwie 
kilka ulic, a  potem kilkanaście, to później 
już kilkadziesiąt. Dzisiaj miasto posiada 

Historia zapisana  
w bruku ulic
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Kielce – stare miasto



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

w  swoim inwentarzu kilkaset biegnących 
we wszystkich kierunkach, przez wszystkie 
osiedla i połaje traktów. Te główne, ze starą 
proweniencją, co nieco przez czas przyku-
rzone i powszechnie wszystkim mieszkań-
com znane, wryły się bruzdami w pamięć, 
ale te nowe? Te położone na obszarach 
administracyjnie do Kielc włączonych 
w ostatnich dekadach? Usytuowane na od-
ległych od centrów peryferiach? Albo te, 
którym nazwy administracyjnie zmienio-
no brutalnie, rugując ze zbiorowej pamięci 
mieszkańców miasta niegdysiejszych – jak 
się okazuje w obecnej podyktowanej przez 
polityczną poprawność rzeczywistości – pa-
tronów? 
Jak trafić na ulicę Henryka Sienkiewicza, 
Ignacego Paderewskiego, Małą czy Dużą. 
Gdzie jest Kościuszki, Bodzentyńska, Piotr-
kowska czy Warszawska – wie doskonale 
każdy. Jak jednak trafić na ulicę dajmy na 
to Zapomnianą, Chłopską, Chłodną, Borki 
albo Hadziewicza? Obawiam się, że zloka-
lizować te kieleckie przecież ulice, miałby 
kłopot niejeden mieszkaniec miasta. Tych, 
którzy pod tymi adresami akurat miesz-
kają, oczywiście z tej łamigłówki łaskawie 
wyłączam. Bo oni przecież wiedzą, dosko-
nale. Dla innych to zadanie praktycznie nie 
do rozwiązania, bo nawet aplikacja Google 
takiej toponimii (albo podobnej) nie notuje.
Chociaż stare ulice mają dzisiaj przykręco-

ne do kamienic znamionowe tabliczki z no-
wymi nazwami, to i tak miejscowi – tak jak 
to było przed laty – umawiają się na spo-
tkania na Toporowskiego, Dzierżyńskiego, 
Buczka, Świerczewskiego. A zapytani przez 
obcych przy jakiej ulicy znajduje się kie-
lecki sąd odpowiedzą bez wahania – „a na 
Gwardii Ludowej”, zostawią swój stary sa-
mochód nie na placu Wolności, tylko na 
Bazarach, na mecz rezerw piłkarzy Korony 
powędrują per pedes nie na Szczepaniaka, 
tylko na Koniewa. Bowiem ludzka pamięć, 
chociaż może i  czasem krótka bywa nie 
tylko krótka, ale również – czasem – prze-
korna. 
Pouczający i  przynoszący zarazem wiele 
niespodzianek może być krótki spacer nie 
po peryferiach, ale po ścisłym centrum 
miasta. Kto poświęci nieco wolnego czasu i 
wyruszy na pozornie beztroską i bezcelową 
eskapadę, znajdzie na przykład komplet-
nie zapomnianą, nie tylko przez zwykłych 
obywateli, ale również przez kartografów 
Józefa Poniatowskiego. Pół wieku temu 
była to ważna droga dojazdowa do kamie-

niołomów Zagajskiego na Wietrzni, ale gdy 
wytyczono dwupasmową trasę spod Tele-
grafu na Wielopole i dalej w stronę wzgórz 
Szydłówkowskich ulicę księcia zdegrado-
wano do nic nie znaczącego zaułka, który 
jeszcze się nie zaczął, a  już się skończył. 
Ulica jest, wybrukowana tak jak przed 
wojną kocimi łbami, znajduje się przy niej 
kilka domów, ale kto poza byłymi lokatora-
mi willi mecenasa Jurka Sadowskiego, albo 
opuszczonego domu należącego kiedyś do 
jednego z  kompletnie zapomnianych dy-
rektorów Wojewódzkiego Domu Kultury 
Staszka Januszka, o niej słyszał? Kto wie, że 
przez pola, płaje i  ugory Psich Górek bie-
gnie donikąd Albertówka? Albo gdzie szu-
kać w  Kielcach ulicy Aleksandrówka? Czy 
ktoś jeszcze potrafi zlokalizować ulicę An-
toniego, Antoniny, wspomnianą Aleksan-
drówkę? Jak dojść albo dojechać (o ile jest 
taka możliwość) w  Kielcach na ulicę Bełk, 
trafić na Chechły, przejść Chojniakiem, 
dotrzeć na Czernidło, dotrzeć na Iglastą? 
A może ostatecznie skierować kroki na Ko-
ścielną? 
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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.

zachwycają, nie zaskakują, 
a jedna ostrzega
„Pierwszą technologią bezpośredniego transferu przeżyć była fotografia” – mówi, albo 
raczej pisze w „Po piśmie” (2019) Jacek Dukaj. Mimo tego, że po fotografii pojawiły się 
inne i to doskonalsze metody przekazu, to robienie zdjęć nadal cieszy się powodzeniem 
i jest uprawiane przez miliony ludzi na całym świecie, z których niektórzy to zawodowcy. 
Zadajmy sobie zatem pytanie o przyczyny tej popularności – czy jest ona związana m.in. 
z tym, że fotografia, jak wielu sądzi, rzeczywiście bezpośrednio pokazuje nam świat, 
takim jakim on jest?

TeksT: dr Krzysztof Sowiński

W kieleckim BWA w ramach „5. Mię-
dzynarodowego Biennale Foto-
grafii. Definicja przestrzeni 2022” 

można właśnie oglądać (wybrane) 119 prac 77 
fotografów artystów, plus 10 filmów video 8 
autorów. Kogo interesuje, kto i jakie otrzymał 
nagrody, zapraszam na strony organizatora, 
który piórem Stanisławy Zacharko-Łagowskiej, 
dyrektorki placówki tak pointuje to wydarze-
nie: „A ona sama przestrzeń rzeczywistości – 
jawi się w twórczych definicjach znakomitych 
artystów, przefiltrowana przez ich kreatywność 
i fotograficzne talenty, która niejednokrotnie 
zaskakuje i zawsze zachwyca”.
Problem w tym, że większość z tych zdjęć nie 
zaskakuje. Nie mam o to zresztą pretensji do 
ich autorów, bo zdaje się, jak już „wszystko” 
opowiedziano w literaturze, tak zapewne 
„wszystko” już także „powiedziano” w sztu-
kach plastycznych. A możliwości, zwłasz-
cza artysty fotografika, nie są aż tak znowu 
wielkie, jakby się to z pozoru wydawało. Co 
taki bowiem może zrobić? Ustawić aparat 

w określonym miejscu, kierunku (kadrowa-
nie, w tym komponowanie kadru), i czasie. To 
te składniki (plus możliwości techniczne ka-
mery i program używany do postprodukcji) 
decydują czy określone gremium tzw. komi-
sja konkursowa (pierwszy filtr poza autorem) 
uzna produkt za dzieło sztuki, czy też nie.
Mamy zatem na tej wystawie zdjęcia: kon-
tenerowców, nowoczesnych wielkomiejskich 
budowli podkreślających jakby nikłość po-
jedynczego człowieka, i małomiasteczko-
wej dawnej architektury – w tym odrapane 
ściany, wiejskie przystanki autobusowe, na 
których nie można już spotkać podróżnych 
(wyalienowanie) czy zawsze budzące nie-
pokój fotografie manekinów (przyczynek 
do rozważań o panujących i odchodzących 
estetykach). Mamy także gigantyczne złomo-
wiska samochodów widziane z lotu już nie 
ptaka, ale drona, ogromne reklamy na mu-
rach budowli oraz kompozycje-świadectwa 
upodlenia, jakiego doświadczają niektórzy 
ludzie, pracując w korporacjach czy zawsze 

robiące pozytywne wrażenie bezkresne 
drogi, niewiarygodnie piękne pejzaże! Ba… 
mamy nawet intymną przestrzeń ludzkiego 
ciała. I te zestawy – przywołują jedną myśl – 
już to „gdzieś” widziałem w wielu, zapewne 
gorszych rekapitulacjach, ale jednak widzia-
łem. I nawet lubię to uczucie „widziałem”, tę 
przynależność do tych, którzy posługują 
się tymi zestawami kadrów i symboli – to 
uspokajające (pozwalające na intelektual-
ną drzemkę, na dobre samopoczucie, sen-
sowność otaczającego mnie świata, w tym 
w sens obecności instytucji kultury, kasty 
urzędników dotowanych z kieszeni podatni-
ka) poczucie poprawnego i nie oszukujmy się 
skodyfikowanego nazywania „rzeczy jakim 
one, zapewne nie są same w sobie”, ale woli-
my sądzić, że są.
„Pojawienie się fotografii od nowa rozpaliło 
niewygaszoną do dziś dyskusję czy w ogóle 
możliwy jest transfer przeżyć nie wymagają-
cy ich symbolicznego kodowania, a następnie 
rozkodowywania, ani nie przechodzący przez 
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filtr percepcji i interpretacji indywidualnego 
artysty lub rzemieślnika” – zauważa Dukaj.
Susan Sontag redukuje jednak tę rolę „filtru” 
(„O fotografii”, 2009) twierdząc, że zdjęcia 
wyglądają nie tyle na interpretacje, ile „na 
fragmenty świata, miniatury rzeczywisto-
ści, które każdy może wykonać lub nabyć”. 
W imieniu „każdego” robią to na szczęście 
artyści fotograficy pokazując nam fragmen-
ty jakiejś przestrzeni. Ale nie oczekujmy od 
nich jakichś filozofujących syntez rzeczywi-
stości (jeżeli takie pojawiają się, są niestety 
najczęściej dość naiwne, ale o tym może kie-
dyś indziej). Do wyprodukowania „wielkich 
narracji” trzeba by bowiem dostrzec swoje 
własne matryce postrzegania świata i zmie-
nić stary paradygmat, a to już wydarza się 
bardzo rzadko. Czy to w ogóle możliwe? Czy 
możliwe byłoby to tylko w przypadku, który 
zeniści nazywają oświeceniem?
Mnie z wielu prac zgromadzonych na tej wy-
stawie zainteresował „fragment” autorstwa 
Tadeusza Adamczuka zatytułowany „O ko-
niec pandemii prosimy Cię Panie”. Fotogra-
fik pokazał czarno-białe zdjęcie – wnętrze 
kościoła, czterech ludzi w białych plastiko-
wych szczelnych kombinezonach niosących 
trumnę z kimś, kto właśnie odszedł z tego 
świata, na czele idzie kapłan w tzw. masecz-
ce, z boku widać tylko jedną klęczącą osobę, 
której pozwolono uczestniczyć w „ostatniej” 
drodze zmarłego. To zdjęcie, to oskarżenie 
nieludzkich praw, jakie wprowadziły tzw. 
nasze władze na bazie fałszywej pandemii, 
której jedynym celem była i jest tresura spo-
łeczna, jeden ze środków do skonstruowania 
tzw. tożsamości cyfrowej, czyli ostatniego 
etapu absolutnej kontroli nielicznych, na-
zywanych przez samych siebie „elitarnymi”, 
nad bezradnym, oszukanym i celowo zatomi-
zowanym tłumem.
To zdjęcie, to świadectwo ludzkiego zbioro-
wego obłędu wyprodukowanego przez in-
żynierów społecznych na bazie zarządzania 
strachem i poczuciem winy. To zdjęcie, to 
także świadectwo współczesnego łysenki-
zmu, hipokryzji, koniunkturalizmu i psycho-
patii niektórych z nas. To zdjęcie, w końcu, 
pokazuje uczyniony pierwszy krok w kie-
runku budowy podstaw nowoczesnego to-
talitaryzmu, końca cywilizacji łacińskiej, 
w tym praw człowieka. To zdjęcie to świa-
dectwo w końcu bezkarności, tych, którzy 
to piekło zgotowali i zapowiedź dalszej już 
zaplanowanej wobec nas przemocy. Nie wol-
no nam o tym ani na chwilę zapomnieć. Nie 
wolno. Nawet wtedy, kiedy okazałoby się, że 
sam autor nie jest świadomy przekazu, jaki 
niesie jego praca.
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w świecie sportu
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Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

W cieniu katarskiego mundialu 
toczy się dyskusja dotycząca 
sponsorowania przez miasto 

Kielce dwóch największych klubów – Korony 
i Łomży Industrii. 
Niedawno ratusz wysłał w eter informację 
o „przyszłorocznym braku funduszy dla wy-
żej wymienionych”. Choć mam diametralnie 
inne – niż urzędnicy – zdanie w powyższej 
kwestii, szanuję postanowienia prezyden-
ta Bogdana Wenty. Jestem natomiast znie-
smaczony gierkami niektórych miejskich 
radnych. Jeden z  nich, zakładający szaliki 
obu klubów, ostentacyjnie pokazujący swoje 
umiłowanie do piłki ręcznej i nożnej choćby 
poprzez oflagowanie żółto biało niebieskimi 
i żółto czerwonymi barwami różnych miejsc 
na ziemskim globie zrugał włodarza miasta. 
Zwykły kibic, na pierwszy rzut oka może 
być zauroczony taką postawą. Oto pan 
radny broni klubowych racji, wyraża swój 
sprzeciw przeciwko decyzji, która niezwy-
kle utrudni działalność klubów. Walczy 
o ich przyszłość, itd. Wystarczy jednak nie-
co odwrócić medal, by zobaczyć inne oblicze 
rzeczywistości. Okazuje się, że w przeszłości 
nie zawsze słowa, składane deklaracje szły 
w parze z konkretnymi działaniami, a oka-

zywana pomoc była znikoma lub nie było 
jej w ogóle! 
Niestety takich „obiecywaczy” jest w aktu-
alnej radzie miasta co najmniej kilku. Ofi-
cjalnie Korona (mniej Łomża Industria) jest 
ich oczkiem w głowie. Oni „nie pozwolą by 
sport przez duże „S” zniknął z mapy miasta”, 
wszak Korona to duma Kielc…  Parafrazu-
jąc – Korony (mniej Łomżę Industrię) należy 
bronić jak niepodległości. A jak jest napraw-
dę? W tym miejscu można zapytać każdego 
z tych uwielbiających sport rajców: – Co Pan/
Pani, oprócz pieniędzy miejskich załatwił/
załatwiła Koronie/Łomży?! Ile złotówek dzię-
ki Pana/Pani prywatnej inicjatywie wpłynę-
ło do klubowej kasy?! Ile karnetów zakupił 

MOIM ZDANIEM

„Obiecywacze”

Pan/Pani na mecze PKO Ekstraklasy bądź 
PGNiG Superligi?! 
Niektórzy radni to mistrzowie populizmu, 
okaże się zatem, że na Ściegiennego i w Hali 
Legionów – dzięki nim – nie brakuje ptasiego 
mleka! Tak szczerze – zdecydowanie bardziej 
cenię radnych, którzy oficjalnie krytykują 
kwestie finansowania sportu. Przynajmniej 
po nich klub wie czego się spodziewać. 
– Ta rada miasta jest wyjątkowo słaba – prze-
czytałem ostatnio na jednym  z portali in-
ternetowych. Używając języka sportowego 
napiszę tak – większość  zawodników dru-
żyny radnych, po rozgrywkach w bieżącym 
sezonie zostałaby zdegradowana. W następ-
nym grałaby w drużynie rezerw. •

50 lat w górach świata, czyli „zwycięzyć znaczy przeżyć”

spotkanie z Aleksandrem Lwowem poprowadzi Henryk Rączka

8 grudnia (czwartek) godz. 18:00
Spotkaniu towarzyszy wystawa pt. „Góry świata – zdobywcy, zwycięzcy, przegrani”,
którą można oglądać do 3 lutego 2023. 

Sponsorzy:

Patroni:

Sala konferencyjna
ul. Uniwersytecka 19

tel. 41 349 7155
www.buk.ujk.edu.pl

Biblioteka
Uniwersytecka

w Kielcach

fot. archiw
um

 A
leksandra Lw

ow
a





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).


