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Gdzie znajdziecie „Made in Świętokrzyskie”?

KIELCE I OKOLICE:
Instytucje:
»» Biuro Wystaw Artystycznych (ul. Kapitulna 2)
»» Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”
(ul. Warszawska 5)
»» Centrum Edukacyjne Szklany Dom (Masłów,
Ciekoty 76)
»» Dom Środowisk Twórczych (ul. Zamkowa 5)
»» Delegatura IPN – KŚZPNP (al. Na Stadion 1)
»» Filharmonia Świętokrzyska (ul. Żeromskiego 12)
»» Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze
»» Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie
»» Instytut Dizajnu w Kielcach (ul. Zamkowa 3)
»» Kielecki Park Technologiczny (ul. Olszewskiego 6)
»» Kielecki Teatr Tańca:
• Impresariat (pl. Moniuszki 2 B)
• Szkoła Tańca KTT (pl. Konstytucji 3 Maja 3)
»» Kieleckie Centrum Kultury (pl. Moniuszki 2 B)
»» Muzeum Historii Kielc (ul. św. Leonarda 4)
»» Muzeum Narodowe w Kielcach – Dawny Pałac
Biskupów Krakowskich (pl. Zamkowy 1)
»» Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków
(ul. Jana Pawła II 6)
»» Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny
w Tokarni
»» Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
»» Pedagogiczna Biblioteka Województwa (ul. Jana
Pawła II 5)
»» Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
(ul. Sienkiewicza 29)
»» Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
w Podzamczu
»» Starostwo Powiatowe (ul. Wrzosowa 44)
»» Świętokrzyski Urząd Marszałkowski (al. IX Wieków
Kielc 3)
»» Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (al. IX Wieków
Kielc 3)
»» Teatr im. Żeromskiego (ul. Sienkiewicza 32)
»» Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” (ul. Duża 9)
»» Urząd Miasta Kielce (ul. Strycharska 6)
»» Wojewódzka Biblioteka Publiczna
(ul. Ściegiennego 13)
»» Wojewódzki Dom Kultury (ul. Ściegiennego 2)
Uczelnie:
»» Politechnika Świętokrzyska (Rektorat, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 7)
»» Społeczna Akademia Nauk (ul. Peryferyjna 15)
»» UJK (Rektorat, ul. Żeromskiego 5)
»» Wszechnica Świętokrzyska (Biblioteka,
ul. Orzeszkowej 15)
»» WSEPiNM (ul. Jagiellońska 109)
Hotele/ośrodki SPA:
»» Best Western Grand Hotel (ul. Sienkiewicza 78)
»» Binkowski Dworek (ul. Szczepaniaka 40)
»» Binkowski Hotel (ul. Szczepaniaka 42)
»» Hotel Aviator & SPA (ul. Szybowcowa 41)
»» Hotel Dal Kielce (ul. Piotrkowska 12)
»» Hotel Kongresowy (al. Solidarności 34)
»» Hotel Pod Złotą Różą (pl. Moniuszki 7)
»» Hotel Przedwiośnie (Mąchocice Kapitulne 178)
»» Hotel Tęczowy Młyn (ul. Zakładowa 4)
»» Hotel Uroczysko (Cedzyna 44 D)
»» Odyssey Club Hotel Wellness & SPA (Dąbrowa 3)
»» Łysica Wellnes&SPA (Św. Katarzyna,
ul. Kielecka 23 A)
Zdrowie/rekreacja/rozrywka:
»» Beata Deredas – B.D. Logopeda (Bilcza,
ul. Ściegiennego 7 A)
»» Benessere Beauty&Spa (ul. Warszawska 21/3)
»» Centrum Medyczne Omega (Galeria Echo)
»» Centrum Medyczne Omega (ul. Szajnowicza 13 E)
»» Centrum Medyczne VISUS (ul. gen. Sikorskiego 14)
»» Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Empatia (ul. Turystyczna 11, lok. C)
»» Fit Mania (os. na Stoku 72 K)
»» FootMedica Centrum Badania i Leczenia Stóp
(al. Szajnowicza-Iwanowa 13 F)
»» Fundacja Przystań w Naturze (ul. Poniatowskiego 22)
»» Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej LUMIÉRE
(ul. Żeromskiego 15/2)
»» Kino Helios – Galeria Echo (ul. Świętokrzyska 20)
»» Kino Moskwa (ul. Staszica 5)
»» Klub Squash Korona (Galeria Korona)
»» Kompleks Świętokrzyska Polana (Chrusty, Zagnańsk,

ul. Laskowa 95)
Lepszy Klub (ul. Dąbrowska 27)
Margaretka Świętokrzyska (Masłów, Brzezinki 83)
Medicodent Stomatologia (ul. Zapolskiej 5)
Neuroclinic (al. IX Wieków Kielc 8/36)
NZOZ Diamed (ul. Paderewskiego 48/15 A)
Oaza Zdrowia Agroturystyka i Zielarnia
(Huta Szklana 18)
»» Orient Day Spa (ul. Zagórska 18 A)
»» Pływalnia Koral (Morawica, ul. Szkolna 6)
»» Rezonans (ul. Zagnańska 77)
»» Re Vitae (ul. Wojska Polskiego 60)
»» Trychologia Estetica (ul. Chopina 18)
»» Strefa Piękna (ul. św. Leonarda 13)
»» Studio Figura Anny Rodak (ul. Piekoszowska 88)
»» Studio Figura Kielce Słoneczne Wzgórze
(ul. Zapolskiej 5)
»» Szpital Kielecki (ul. Kościuszki 25)
»» Świętokrzyskie Centrum Medyczne ARTMEDIK
(ul. Robotnicza 1)
»» Vita (ul. Jagiellońska 69)
Restauracje/kluby/kawiarnie:
»» AleBabeczka Cukiernia (ul. św. Leonarda 11)
»» Restauracja Kielecka (ul. Żeromskiego 12)
»» Bistro Pani Naleśnik (ul. Słowackiego 4)
»» Bohomass Lab (ul. Kapitulna 4)
»» BÓ Burgers & Fries (ul. Leśna 18)
»» Calimero Café (ul. Solna 4A)
»» Choco Obsession (ul. św. Leonarda 15)
»» Czerwony Fortepian (ul. Piotrkowska 12)
»» Klubokawiarnia Inna Bajka (ul. Solna 4 A)
»» La Baguette (ul. Silniczna 13/1)
»» Lemon Tree (ul. Bodzentyńska 2)
»» MaxiPizza (ul. Słoneczna 1)
»» Pieprz i Bazylia (pl. Wolności 1)
»» Plac Cafe (ul. Sienkiewicza 29)
»» Si Señor (ul. Kozia 3/1)
»» Sushi-Ya (ul. św. Leonarda 1 G)
Firmy:
»» Antykwariat Naukowy (ul. Sienkiewicza 13)
»» Auto Motors Sierpień (ul. Podlasie 16 A)
»» Autocentrum I.M. Patecki (ul. Zakładowa 12)
»» Bartocha, Stachowicz-Szczepanik i Wspólnicy
(ul. Warszawska 21/48)
»» Batero (ul. Pakosz 2)
»» Body Shock (Solna 4 A/10 U)
»» By o la la…! (Galeria Korona Kielce)
»» Car-Bud (Daleszyce, ul. Chopina 21)
»» CH Pasaż Świętokrzyski (ul. Massalskiego 3)
»» College Medyczny (ul. Wesoła 19, ul. Sienkiewicza 19)
»» Creative Motion (ul. Strasza 30)
»» Delikatesy Wehikuł Smaku
(ul. Starowapiennikowa 39 D)
»» Fabryka Dźwięku (ul. Legnicka 28)
»» FMB Fabryka Mebli Brzeziny (ul. Ściegiennego 81)
»» Folwark Samochodowy – Hyundai
(ul. Sandomierska 233 A)
»» Folwark Samochodowy – Mitsubishi i Suzuki
(ul. Morcinka 1)
»» Galeria Korona Kielce (ul. Warszawska 26)
»» Grupa MAC S.A. (ul. Witosa 76)
»» Jumla – Moda Męska (pl. Wolności 8)
»» Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Czech
(ul. Paderewskiego 15)
»» Księgarnia Pod Zegarem (ul. Warszawska 6)
»» Księgarnia Wesoła Ciuchcia
(ul. Paderewskiego 49/51)
»» Maxi Moda Kielce (ul. Klonowa 55 C)
»» Optomet Salon Optyczny (ul. Klonowa 55)
»» Piekarnia pod Telegrafem (punkty przy ul.
Ściegiennego 260, Żytniej 4, al. IX Wieków Kielc 8 C,
os. Barwinek 28 i Świerkowej 1)
»» Przedszkola Mini College (ul. Świętokrzyska 15,
ul. Jurajska 1, ul. Starodomaszowska 20)
»» Przedszkole Niepubliczne Zygzak
(ul. Olszewskiego 6, budynek Skye)
»» Sklep firmowy MK Porcelana (ul. Planty 16 B)
»» Souczek Design. (ul. Polna 7)
»» Swoyskie z Domowej Spiżarni (ul. Okrzei 5)
»» ŚZPP Lewiatan (ul. Warszawska 25/4)
»» Szybki Angielski (ul. Częstochowska 21/3)
»» Targi Kielce (ul. Zakładowa 1)
»» Tech Oil Service (ul. Zagnańska 149)
»» Tutauki (ul. Witosa 61D, lokal 1)
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» UbezpieczeniaPlus Bronisław Osajda (ul. Solna 6
i ul. Malików 150 p. 3)
»» UNLOCKtheDOOR (pl. Wolności 8)
»» Wodociągi Kieleckie (ul. Krakowska 64)
»» ZDZ (ul. Paderewskiego 55)
»» ZK Motors (ul. Wystawowa 2)
»» Źródło smaków (ul. Starowapiennikowa 39 H)
Biura podróży:
»» Gold Tour (pl. Wolności 3)
»» Centrum Last Minute (ul. Kościuszki 24)
REGION:
Busko Zdrój:
»» Czytelnia Szpitala Krystyna (ul. Rzewuskiego 3)
»» Ośrodek Rehabilitacyjny NATURA (ul. Chopina 9)
»» Hotel Bristol (ul. 1 Maja 1)
»» Hotel Słoneczny Zdrój (ul. Bohaterów Warszawy 115)
»» Piekarnia pod Telegrafem (ul. Wojska Polskiego 34)
»» Recepcja Sanatorium Marconi (Park Zdrowy)
»» Recepcja Sanatorium Mikołaj (ul. 1 Maja 3)
»» Recepcja Szpitala Górka (ul. Starkiewicza 1)
»» ZDZ (ul. Wojska Polskiego 31)
Ostrowiec Świętokrzyski:
»» Centrum Medyczne Visus (ul. Śliska 16)
»» Consenso (ul. Świętokrzyska 14)
»» Galeria BWA (al. 3 Maja 6)
»» Kino Etiuda (al. 3 Maja 6)
»» Miejskie Centrum Kultury (al. 3 Maja 6)
»» Niepubliczna Szkoła Podstawowa
(ul. Sienkiewicza 65)
»» ZDZ (ul. Furmańska 5)
Rytwiany:
»» Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Szkolna 1)
»» Hotel Rytwiany Nowy Dworek i Pałac
(ul. Artura Radziwiłła 19)
Sandomierz:
»» Biuro Wystaw Artystycznych (Rynek 18)
»» Brama Opatowska
»» Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 20)
»» Zakład Doskonalenia Zawodowego (ul. Koseły 22)
Skarżysko-Kamienna:
»» Kombinat Formy (ul. Rejowska 99)
»» Miejskie Centrum Kultury (ul. Słowackiego 25)
»» ZDZ (ul. Metalowców 54)
Solec Zdrój:
»» Mineral Hotel Malinowy Raj (ul. Partyzantów 18 A)
»» Hotel Medical Spa Malinowy Zdrój (ul. Leśna 7)
Starachowice:
»» Centrum Medyczne VISUS (ul. Medyczna 3)
»» Hotel Senator (ul. Krywki 18)
»» Starachowickie Centrum Kultury (ul. Radomska 21)
»» ZDZ (ul. Kwiatkowskiego 4)
»» ZDZ, Centrum Rehabilitacji Medicum (ul. Wojska
Polskiego 15)
Włoszczowa:
»» Dom Kultury (ul. Wiśniowa 19)
»» L.A. Language Academy (ul. Żwirki 40)
»» Villa Aromat (ul. Jędrzejowska 81)
»» ZDZ (ul. Młynarska 56)
Ponadto:
»» Biblioteka Publiczna w Krajnie (Krajno-Parcele 7/3)
»» Centrum Informacji Turystycznej „Niemczówka”
(Chęciny, ul. Małogoska 7)
»» Dom Opieki Rodzinnej (Pierzchnica,
ul. Wyszyńskiego 2)
»» Dom Spokojnej Książki Stodoła u KOKO (Rżuchów 90)
»» Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej (Czerwona
Górka 1 B)
»» Gospodarstwo Rybackie Stawy (Stawy 2 A)
»» Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich
(ul. Mieszka I 4)
»» Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej
Ponidzia (Chroberz, ul. Parkowa 14)
»» Piekarnia pod Telegrafem (Pińczów, pl. Wolności 7)
»» Restauracja Centrum (Jędrzejów, ul. Kościelna 2)
»» Terra Winnica Smaku (Malice Kościelne 22)
»» Seart Meble z Drewna (Kotlice 103)
»» Świętokrzyski Park Narodowy (Bodzentyn,
ul. Suchedniowska 4)
»» UbezpieczeniaPlus Bronisław Osajda (Jędrzejów,
ul. Głowackiego 3)
»» ZDZ w Chmielniku, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej,
Końskich, Opatowie, Pińczowie, Staszowie
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Któż z nas nie lubi odkrywać świata z całą jego inspirującą różnorodnością? Kto nie lubi doświadczać inności, wyrażanej w zachowaniu, sposobie
bycia czy interpretacji rzeczywistości? Nieraz
zdarzało mi się wracać z podróży z przeświadczeniem, że w mojej „małej ojczyźnie” mogłoby być
lepiej, przyjaźniej, że dotychczas nieco zastane
Kielce też mogłyby inspirować innych.
To, co wydarzyło się przy okazji konkursu na
zagospodarowanie terenu nad Silnicą według
projektu architekta Jakuba Szczęsnego i Filipa
Springera, pokazało, że zmiany są możliwe.
O zbudowanie miejsca spotkań, warsztatów czy
pokazów filmów walczyło 15 miast (dofinansowanie dostaną trzy z największą liczbą głosów),
w tym Kielce, mobilizowane przez stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje. Głosować można było
codziennie. Początkowo było tak „po kielecku”
– liczba głosów rosła niemrawo. I nagle sytuacja
się odwróciła, a Kielce ostatecznie znalazły się na
pierwszym (!) miejscu.
Wszystko za sprawą zaangażowania mieszkańców. W mediach społecznościowych powstała
specjalna grupa, mnóstwo osób zachęcało też do

głosowania na swoich fanpage’ach czy różnego
rodzaju spotkaniach. Kolejne stowarzyszenia
i instytucje promowały tę ideę. Równocześnie
w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać
się apele, by o Kielcach mówić i myśleć dobrze.
By pozytywnym przekazem przykryć internetowy
hejt. Bo sercem każdego miasta są ludzie, biorący
odpowiedzialność za swoją „małą ojczyznę”.
Życząc Państwu interesujących wakacyjnych podróży, zachęcam do szukania inspiracji i przenoszenia ich na kielecki grunt. Tylko w ten sposób
to miasto ma szansę stać się bardziej przyjazne
i nasze.

Na okładce
Rafał Zawierucha

Monika Rosmanowska
Redaktor naczelna

Zdjęcie
Anna Benicewicz-Miazga
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Pod patronatem „Made in”

W plenerze

W galerii

Masscode Festival

Przedwiośnie latem

Czy dwa razy trzy może równać się 20? Tak,
pod warunkiem, że zamiast o matematyce myślimy o Masscode Festival. Po rocznej przerwie
wraca największa muzyczna impreza miasta.
Na trzech scenach zlokalizowanych koło
Kieleckiego Centrum Biznesu przez dwa dni
zaplanowano aż 20 koncertów. Wystąpi m.in.
ekstraklasa polskiego hip-hopu: O.S.T.R., Paluch i Kękę. Ton nadadzą z pewnością: kobieta
instytucja polskiego rocka Katarzyna Nosowska, wschodząca, ale już jaśniejąca, gwiazda
Daria Zawiałow, i były Idolman, a teraz rasowy
dojrzały rockman, Krzysztof Zalewski oraz
jedna z Sióstr, czyli Natalia Przybysz. Wystąpią
także: The Dumplings, Łąki Łan, Patrick the
Pan, Kamp!, Sorry Boys, Soul Service, Ralph
Kamiński i kieleckie Letko.
--Poza muzyczną, będzie funkcjonowała też
strefa food truck oraz strefa dziecka. Masscode
Festival startuje 28 czerwca. •

Obraz wyglądający, jakby ktoś zapomniał go
na wystawę rozpakować i na dodatek postawił
licem do ściany, krzesła, w oparciach których
zamocowano zakrwawione piły, subtelne,
pastelowe ślady, jakby odbite na chodniku.

Jarmark na Sienkiewice, sceny plenerowe na
placach, w parku i na moście na Silnicy. Setki
koncertów, występów, konkursów, pokazów,
wystaw, interaktywnych zabaw, degustacji
– aż trudno się zdecydować.
Podczas Święta Kielc 2019, nudzić się nie da.
Trzydniowa impreza, która potrwa od 21 do
23 czerwca, na pewno z przytupem rozpocznie
wakacje. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie
Thomas Anders, połowa popularnego w latach
80. duetu Modern Talking. Na Kadzielni przed
niemiecką gwiazdą wystąpi Kinior, który zagra
w towarzystwie Bielinianek. •

Rodzinnie w skansenie
Jak ścinano trawę, gdy nie było jeszcze kosiarek? W co bawiły się dzieci, gdy jeszcze nie
znano prądu ani komputerów? Czy kiedyś ci,
którzy łowili ryby, musieli mieć karty wędkarskie? Gdzie i jak prano, prasowano, dbano
o urodę? Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na
cykl wakacyjnych imprez „Rodzinne niedziele
w skansenie”.
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19
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Pogaduchy
o miłości
tekst Agata Niebudek-Śmiech
zdjęcia Paweł Olszacki

Znacie to? To posłuchajcie. A potem nućcie do
wieczora, bo zapewniam was, że szybko nie opędzicie
się od tych melodii. Druga premiera Teatru TeTaTeT
to propozycja dla tych, którzy łyżkami mogliby
jeść Starszych Panów, Osiecką oraz przedwojenne
szlagiery.

Święto Kielc

fot. Piotr Porębski

Każde spotkanie w Parku Etnograficznym
w Tokarni poświęcone będzie innemu tematowi. Na 9 czerwca zaplanowano „Sianokosy”,
czyli koszenie trawy tradycyjnymi narzędziami.
Będzie można się dowiedzieć, do czego służyły
kosy, osełki, babki i kosiarki. Kto gier komputerowych ma już dość, powinien wybrać się do
Tokarni 7 lipca na imprezę „Palec pod budkę”.
Wtedy będzie można spróbować potoczyć
obręcz lub fajerkę, zagrać w berka czy grelę lub
przeciągnąć linę. Następnie przyjdzie pora na
tradycyjne wędkowanie. Niedzielę pod hasłem
„Machaj wędą, ryby będą” zaplanowano na
21 lipca. A 4 sierpnia będzie można poznać
tradycyjne i naturalne metody dbania o urodę.
Hitem będzie z pewnością balia z tarą do prania odzieży oraz maglownica. •

Fotografie, rzeźby, instalacje, grafiki i oczywiście obrazy – 143 prace 62 autorów związanych
z regionem świętokrzyskim będzie można
zobaczyć na wystawie „Przedwiośnie”. To najlepsze prace plastyczne z konkursu, organizowanego w regionie już po raz 42.
--W tym roku Grand Prix przypadło Martynie
Mikuszewskiej-Borowieckiej, m.in. za iluzoryczny obraz „Podmuch”. Nagroda Marszałka Województwa przypadła Zbigniewowi
Miernikowi, za instalację „Kingdom” i „Obiekt
303”. Wyróżnienie od kieleckiego BWA przypadło Stanisławowi Świecy ze Stalowej Woli
za misterny, pełen detali gipsoryt „Spotkanie”,
a Joanna Biskup-Brykczyńska otrzymała
nagrodę od Galerii „Echo”. Wernisaż wystawy
pokonkursowej w kieleckim BWA – 21 czerwca. Prace można oglądać do 2 sierpnia. •

m a d e i n ś w i ę to k r z y s k i e

Dawno temu, gdy festiwal w Opolu był autentycznym świętem polskiej
piosenki, a nie żenującym popisem marnych celebrytów, obejrzałam wyreżyserowany przez Magdę Umer spektakl poświęcony Starszym Panom.
I zakochałam się w Jeremim Przyborze i Jerzym Wasowskim. Poezja i muzyka najwyższej próby, elegancja, wykwintny żart, szlachetny snobizm i ta
ponadczasowa mądrość… Dlatego ucieszyła mnie najnowsza premiera
w prowadzonym przez Teresę i Mirosława Bielińskich Teatrze TeTaTeT.
W spektaklu muzycznym „Kochajmy się” obok utworów Wasowskiego
i Przybory królują perełki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego
oraz przedwojenne szlagiery.
„Kochajmy się” to dawka dobrej zabawy, tym razem przyprawiona szczyptą nostalgii i lirycznym westchnieniem. Rzecz dzieje się w kawiarnianej
przestrzeni, w której dyskretnie pobrzmiewają dźwięki fortepianu. Tu spotyka się grupa osób złaknionych miłości, ale też porzuconych, drwiących
z uczuć i sentymentalnych westchnień. Jest więc zimny drań, jest niepoprawny kobieciarz, który z zachwytem wykrzykuje: Baby, ach te baby!, są
również dwaj panowie, przekonujący, że jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Przy kawiarnianym stoliku zasiada panienka, beztrosko wyznająca, że
boi się sama spać, jest też kobieta wołająca rozpaczliwe S.O.S dla ginącej

miłości. Gorące wyznania przeplatają się z kpiną z romantycznych uniesień, poważny ton nieoczekiwanie przechodzi w przymrużenie oka. Spektakl ma doskonałe tempo, dramaturgiczna nić ciągnie się nieprzerwanie,
a każdy z utworów przeradza się w miniaturową scenkę rodzajową. Mamy
w widowisku „Kochajmy się” wysokiej próby popis aktorskiego rzemiosła. Wyśpiewanie niektórych fraz z Kabaretu Starszych Panów wymaga nie
lada ekwilibrystyki. Wspomnę tu choćby osławiony wers: I wespół w zespół,
wespół w zespół, by żądz moc móc zmóc z piosenki „Jeżeli kochać”. Zresztą
nie tylko o techniczną sprawność tu chodzi, bowiem równie istotne wydaje
się znalezienie pomysłu na piosenki, które przecież każdy słyszał już po
wielokroć. Reżyserowi spektaklu Mirosławowi Bielińskiemu udało się to
znakomicie – chroniąc aktorów przed niepotrzebnym szarżowaniem, pokazał, że z tego, co znane, można wydobyć nieodkryty do tej pory odcień.
Występujący w spektaklu aktorzy co rusz zmieniają swoje emploi, z lekkością przechodząc z tonacji serio do żartu. W kilku punktach show kradnie Wojciech Niemczyk, który tworzy postać beztroskiego zawadiaki,
w przeciwieństwie do zagubionego w męsko-damskich relacjach Marcina Brykczyńskiego. Z przyjemnością ogląda się i słucha występujących
w widowiskach pań – Magdaleny Szczepanek, Anny Iwasiuty-Dudek oraz
Magdaleny Daniel. Każda z nich, o innym scenicznym temperamencie,
doskonale odnajduje się w interpretowanych przez siebie utworach. Rolę
komentatora rzeczywistości pełni wcielająca się w postać kelnerki Ewa Pająk, która z dystansem obserwuje miłosne uniesienia bohaterów. A ci kawał
życia mają już za sobą, wiedzą, że słowo kocham można odmieniać przez
różne przypadki. Czasami przechodzi ono przez usta gładko, czasami zaś
jest niczym kolec raniący podniebienie. Ot, jak choćby w mistrzowsko
wykonanej przez Teresę i Mirosława Bielińskich piosence o trudnej, ale
trwającej mimo wszystko, miłości.
I tak, przy akompaniamencie Wojciecha Lisowicza, toczą się te pogaduchy. Kawiarniana przestrzeń niekiedy zamienia się w rozbrykany bankiet,
wszak krew nie woda i nogi rwą się do tańca. O ruch sceniczny z powodzeniem zadbał Kazimierz Knoll, zaś nad wokalem czuwał Andrzej Wolski.
Słów jeszcze kilka o oprawie scenicznej spektaklu, szczególnie zaś o kostiumach Adriana Pacholca, które w swojej estetyce odwołują się do czasów,
gdy elegancja i bon ton były jednym z obowiązujących przykazań. Nie
mam wątpliwości, że spektakl „Kochajmy się” znajdzie swoją wdzięczną
publiczność. W niezbyt wesołych czasach, gdy chamstwo i tandeta stają się
normą, warto powrócić, jak za dawnych lat w świat, w którym o miłości
mówiło się w sposób piękny i wzruszający. •
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Zobaczyć muzykę
Rozmawiała Agnieszka Kozłowska-Piasta zdjęcia Klaudia Gajkowska, Dariusz Makaruk

Dzięki autorskim programom komputerowym potrafi grać obrazami i malować muzyką. Nowe
technologie nie mają przed nim tajemnic, a wirtualne otwieranie drzwi czy chodzenie po wodzie stały
się zbyt zwyczajne. Nadal najważniejsza jest dla niego muzyka. O tym, co widać i słychać, opowiada
kielczanin, niezależny muzyk i producent Darek Makaruk.

Robisz dużo niebanalnych rzeczy. Jesteś muzykiem, producentem i wykonawcą muzyki elektronicznej, współtworzysz projekty jazzowe, grasz
muzykę do filmów niemych. Jesteś też autorem oprawy wizualnej, także
do utworów innych artystów i spektakli teatralnych. No i wreszcie autorem wizualno-muzycznych instalacji i… video mappingu.
To wszystko się ze sobą łączy, wypływa jedno z drugiego. Robię to, żeby się
nie nudzić (śmiech). Nigdy nie miałem pracy na etacie. Zawsze tworzyłem
autorskie rzeczy.
Nie bądź taki skromny. Te autorskie rzeczy docierają w odległe zakątki
świata, m.in. do Japonii.
To prawda. W Japonii prezentowałem swoje projekty już trzy razy, szykuje się kolejny wyjazd tam i do Hongkongu. Zaczęło się od Grand Prix
podczas Międzynarodowego Konkursu Bains Numeriques #9 w 2016 we
Francji. Wspólnie z Albą Corral pokazywaliśmy tam projekt „Dimension
N”. Jednym z jurorów był pan Takuya Nomura, szef japońskiej firmy Knowledge Capital. Zwrócił na mnie uwagę i od tamtej pory jeżdżę do Japonii
na zaproszenie tej firmy, która dla mnie jest idealnym modelem prowadzenia działalności biznesowej. Knowledge Capital wspiera start-upy, nowe
technologie, ale także kulturę. Mają swoją galerię, salę koncertową, przestrzeń do realizowania projektów kulturalnych i artystycznych. To właśnie
tam pokazywałem „Inside-Outside”, instalację immersywną (taką, która
„otacza” użytkownika ze wszystkich stron i powoduje, że można się w niej
„zanurzyć” i przenieść w zupełnie inny świat – red.).
Opowiedz o swoich projektach.
„Dimension N” to koncert audiowizualny, który realizuję wspólnie z artystką z Hiszpanii Albą Corral. Dźwięki granej na żywo muzyki rysują na
ekranie abstrakcyjne obrazy. To dzieje się jednocześnie. Malujemy muzyką, czy może lepiej powiedzieć – gramy obrazami. Z kolei „Inside-Outside”
przygotowałem specjalnie dla Japończyków. To instalacja, w której ludzie
mogą tworzyć i eksplorować swoją przestrzeń 3D, pokazaną na czterech
ścianach pomieszczenia w pełnej panoramie 360 stopni. Instalacja działa
dopiero wtedy, gdy ludzie zaczynają współpracować. Chcąc uruchomić
program i wizualizacje, muszą złapać się za ręce. To taka moja kontrpropozycja dla świata mediów wirtualnych, który przecież zamiast zbliżać do
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

siebie, oddala ludzi. By tworzyć nową rzeczywistość użytkownicy muszą
zmniejszyć dystans do drugiego człowieka, wejść w jego bezpieczną przestrzeń i złapać się za ręce. I chwyciło, w Osace zdarzało się, że aplikacją
sterowało nawet 30 osób, tworzących wielkie koło wewnątrz pomieszczenia. To w tym kraju niezbyt powszechny widok, bo Japończycy nie są zbyt
wylewni i zachowują dystans w kontaktach z innymi.
Film z Osaki na Twoim facebookowym profilu rzeczywiście robi wrażenie.
Czy mamy szansę, by „Inside-Outside” zobaczyć w Polsce?
Jest takie powiedzenie „If you can make it in New York, you can make it
anywhere” (Jeśli możesz to robić w Nowym Jorku możesz to robić gdziekolwiek – red). Zmieniłem je trochę: „If you can make it in Poland, you can
make it anywhere” (śmiech). Bo w Polsce nie jest tak prosto zainicjować
nowy projekt audiowizualny. „Inside-Outside” interesują się m.in. Hiszpanie i mieszkańcy Hongkongu. Być może uda się to pokazać tam. Myślę
także nad inną formą dystrybucji swojej twórczości.
Czyli?
Mam w przygotowaniu aplikację mobilną oraz komputerową grę, która
będzie dostępna online. Dzięki nim będę mógł pokazać swoje pomysły
całemu światu, zachowując zasadę kreatywnej interakcji użytkownika.
Wrażenie robi nie tylko skala – 7 miliardów ludzi zamiast kilkuset na koncercie czy kilku tysięcy zwiedzających wystawę. Z tyloma osobami mogą
podzielić się tym, co robię. Znaczenie ma też czas. Mogę to udostępnić
błyskawicznie odbiorcom z najodleglejszych zakątków globu.
Ale to chyba jednak nie będzie to samo, co instalacja z Osaki. Zabraknie
tego trzymania się za ręce, wrażenia, jakie robi na ludziach projekcja 3D.
Można pokazywać swoje instalacje w galeriach sztuki i jednocześnie
podzielić się tym w innej formie, aplikacji właśnie czy gry online. Dać
szansę, by inni także mogli spróbować. Choćby na małym ekranie komputera, iPada czy komórki. Fascynują mnie nowe technologie. Dla mnie
to przyszłość całej produkcji filmowej, telewizyjnej, muzycznej. Przecież we współczesnych grach komputerowych tworzone są światy, które
wyglądają lepiej niż w filmach. Na dodatek ludzie mają wpływ na to, co
się w nich dzieje: mogą budować, niszczyć, zmieniać, decydować o losie
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A tę wcześniejszą płytę kiedy usłyszymy?
Szukam teraz wydawcy, liczę, że płyta ukaże się latem. Promocyjny koncert
zagrałem w maju z Antonim Gralakiem w klubie Park.
Gdy poznałam Cię ładnych kilka lat temu mówiłeś, że muzyka jest najważniejsza, teraz robisz instalacje, mappingi.
Ależ ona jest najważniejsza, lecz współcześnie nie da się zamknąć tylko
w jednej dziedzinie. To logiczny krok do przodu. Warstwa wizualna zaczyna być nieodłącznym towarzyszem muzyki, zwłaszcza gdy ktoś zajmuje
się nie tylko graniem, ale i sztuką wideo. Po prostu łączę te dwie rzeczy
ze sobą.

bohaterów. Mogą łączyć się w grupy, spotykać w rzeczywistości wirtualnej,
działać razem lub przeciwko sobie.
Mogą też założyć gogle VR, czyli okulary, które pozwalają przenieść się do
wirtualnej rzeczywistości i znaleźć się w zupełnie innym świecie.
Jeśli chodzi o kulturę i rozrywkę, nie wróżę VR tak dużego powodzenia,
jak innym technologiom XR. Wiem, że gogle VR na pewno będą przydatne w projektowaniu, tworzeniu nowych rzeczy. Przeszkadza mi jednak,
że okulary odcinają człowieka od otoczenia. Jest on ze swoim nowym
światem sam na sam. A dla ludzi z „naszego” wymiaru wygląda jak ktoś,
kto stoi w dziwnych okularach i macha rękami. Nawet jeśli sam przeżywa
wyjątkowe rzeczy, to nikt inny nie może tego zrozumieć ani doświadczyć.
Dlatego, mówiąc tylko i wyłącznie o twórczości artystycznej, nie wróżę tej
technologii jakiegoś spektakularnego rozwoju. Wybieram technologię AR
(nakładanie nowych elementów wizualnych na rzeczywisty świat – red.)
lub mixed reality (połączenie rzeczywistości wirtualnej oraz rzeczywistości
rozszerzonej – MR – red.).
My tu o technologiach, a przecież tworzysz nie tylko projekty wizualne,
ale także muzykę. Na swoim profilu na Facebooku informujesz o koncertach, jakie grasz np. z Włodkiem Kiniorskim, pochwaliłeś się także japońską recenzją płyty „Erotyki ludowe”.
To duże wyróżnienie, że moja płyta trafiła do… japońskiego leksykonu muzyki europejskiej. Pracuję teraz nad kolejnym krążkiem. 10 lub 11 utworów
muzyki klubowej imprezowej, rozrywkowej. Miks muzyki progressive,
electro, reggae, psy-trance. Taką najbardziej lubię grać. Mam także pomysł
na kolejną płytę. Jeden z utworów jest już dostępny w Spotify. To będą
kompozycję akusmatyczne.
Cóż to takiego?
To bardzo ciekawa muzyka, pisana głównie z myślą o odtworzeniu „z taśmy”, czyli przez głośniki, a nie do wykonywania na żywo. Fundamentalne znaczenie kompozycyjne ma w niej barwa i spektrum. Wywodzi się
z tradycji musique concrète (kierunek w muzyce współczesnej, w którym
oprócz instrumentów i śpiewu wykorzystuje się realne dźwięki otoczenia, np. szum ulicy, odgłosy przyrody czy fabryki – red.), której wybitnym przedstawicielem był na przykład Pierre Henry. To genialna forma,
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Co sądzisz o współczesnym rynku muzycznym?
Moim zdaniem, nie nadąża za współczesnym światem i powinien się trochę zmienić, przebranżowić. Z dwóch powodów. Po pierwsze: szkoda nie
wykorzystać nowoczesnych technologii, skoro one już są, działają i mogą
naszą muzykę wzbogacić. Jeśli skomponuję utwór i dodam do niego warstwę wizualną, to odbiór tej muzyki będzie inny. Jeśli umożliwię jeszcze
odbiorcom interakcję, sprawię, że będą mogli się w tej wizualno-muzycznej materii zanurzyć. To nadal będzie moja kompozycja, ale nie tylko dana
ludziom, ale i przez nich współtworzona.
A drugi powód?
Rynek muzyczny jest w recesji. Kiedyś wydanie płyty było sukcesem, a teraz nikt już płyt nie kupuje. Mało to, są tacy, którzy nawet już nie mają
odtwarzacza CD, a kupują najwyżej winyle. Totalna globalizacja mediów
cyfrowych sprawiła, że płyty ściąga się teraz z internetu. Do tego kanału
dystrybucji potrzebne są nowe metody sprzedaży i wyceny twórczości.
Zobacz, jak to wygląda w grach. Jeśli chcesz tylko pograć, kupujesz wersję
podstawową. Jeśli jesteś fanem, możesz dokupić dodatkowe treści, uzupełniający kontent. Podobnie powinno być z muzyką. A tutaj zostało po
staremu. Płyta kosztuje ok. 30 zł. Tyle zapłaci ktoś, kto chciałby po prostu
posłuchać, bo nie zna, bo ktoś mu o tym wspomniał, bo przypadkiem znalazł tego artystę. Ale przecież są zagorzali fani, miłośnicy muzyki, którzy
z przyjemnością wsparliby ulubionego artystę i zapłacili więcej, dostając
w zamian dodatkowe treści. Przy tym systemie sprzedaży nie mają jak. Co
prawda są już próby, by to zmienić. W internecie działa model Patreon,
który ma służyć właśnie tworzeniu grona odbiorców – mecenasów danego
artysty.
Globalizacja to także szansa, by zaistnieć poza strukturą wydawców,
wytwórni.
Tak, demokratyzacja daje twórcom możliwość prezentacji swojej twórczości. Frank Zappa powiedział kiedyś, że w latach 70. szefowie wytwórni
się nie znali na muzyce, więc nie bali się eksperymentować. Dzięki temu
możemy słuchać Tangerine Dream czy Genesis. A potem nastąpiła era
fitmodnych, którzy lepiej wiedzą i decydują o tym, jaka muzyka zyska
popularność i co się sprzeda. Umieścić muzykę w internecie jest prościej
niż dogadać się z wytwórnią. Dużo prościej ją promować i dystrybuować.
Bardzo chwalisz ten wirtualny świat. Ale on nie jest idealny, z jego powodu oddalamy się od siebie, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Zresztą
w „Inside-Outside” sam na to zwróciłeś uwagę.

Jak przy korzystaniu z każdego narzędzia, wszystko zależy od
świadomości i intencji jego wykorzystania. Myślę, że ludzie to
też już zauważają. Wiesz dlaczego uważam, że muzyka jest najważniejsza? Bo to uniwersalny język, który zrozumieją ludzie
w każdym miejscu na świecie. A koncert to dla mnie duchowe
przeżycie bazujące na „tu i teraz”, szansa na doświadczenie jedności z innymi – widzami, muzykami – i z muzyką. Dla mnie
koncert umożliwia transgresję, spojrzenie na siebie i świat – choć
przez chwilę – z zupełnie innej, wyższej perspektywy, a potem…
nawet może zmianę swojego życia. Tylko na koncercie muzyka
naprawdę staje się własnością odbiorcy. Mówię o tym, bo zauważyłem, że coraz więcej ludzi chodzi na koncerty. Nawet te niszowe, niezależne. Może to przez zmęczenie światem wirtualnym?
Może to po to, by przeżyć coś naprawdę, a nie żyć wyobrażeniami
o sobie, znajomych i świecie? Może po to, by zintegrować się z innymi w rytm muzyki?
Sam także starasz się integrować ludzi nie tylko z muzyką, ale
i z obrazem. Duże wrażenie zrobił na mnie kolejny Twój projekt,
tym razem teatralny. Myślę o „Boundaries”, w którym idealnie
połączyłeś tancerkę z wizualizacjami. Jak to zrobiliście? Co
było pierwsze scenariusz, ruch czy wizualizacje?
Mieliśmy scenariusz, ale tak naprawdę dużo działo się na żywo.
Autorski program komputerowy śledził ruchy tancerki i tworzył
obrazy, idealnie z nimi zgrane. Wyobraź sobie, że projekt miał
premierę w Ostrołęce za sprawą organizatorów festiwalu InQbator, a nie zagranicą. Tam stworzono nam odpowiednie warunki,
by odegrać ten krótki, bo tylko 8-minutowy pokaz. Teraz jest
szansa na nową odsłonę zagraniczną projektu.
Kiedy pojawisz się w Kielcach? W ubiegłym roku żegnałeś dworzec PKS na koncercie „Kino Mocne” z gościnnym udziałem Kasi
Kowalskiej.
Zawsze, gdy pojawi się propozycja. Jestem stąd i wracam tu często,
prywatnie i zawodowo. My kielczanie mamy nieprawdopodobny
luksus, bo tuż za rogiem mamy wspaniałą przyrodę z niesamowitą energią, zasobami Gór Świętokrzyskich. Takie otoczenie to
na świecie prawdziwa rzadkość. Warto tę energię wykorzystać.
Dziękuję za rozmowę. •

Dariusz Makaruk – wykonawca live electronics, producent muzyki, autor pokazów video mappingu 3D. Gra muzykę elektroniczną
oraz experimenial ambient. Współpracował m.i.in. z Tomaszem
Stańką, Włodkiem Kiniorskim, Michałem Urbaniakiem, Tymonem
Tymańskim. Komponuje muzykę do spektakli teatralnych i ścieżki
dźwiękowe do filmów. Na płycie „Erotyki ludowe” zinterpretował
polską muzykę ludową. W projekcie „Kino Mocne” dał drugie życie
przedwojennym szlagierom filmowym. Pisze autorskie oprogramowanie na potrzeby widowisk, koncertów i wydarzeń artystycznych. Dyrektor artystyczny festiwalu Moving Closer w Warszawie
i kieleckiej Laserowej Nocy.
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absolutna wolność wyrazu, duże brzmienie i wyjątkowe, nieograniczone
możliwości dla wyobraźni muzycznej.
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Rafał Zawierucha

Nie lubię
przeskakiwać
schodów
rozmawiała Agata Niebudek-Śmiech zdjęcia Anna Benicewicz-Miazga

– To, co wydarzyło się z Tarantino, to dla mnie jeden schodek na
tej wielkiej aktorskiej drabinie, po której szczeblach zacząłem się
wspinać – mówi Rafał Zawierucha. Kielczanin i aktor, który zagrał
Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino „Dawno temu
w Hollywood”.
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awet jeśli miałbym zamiatać chodniki to przynajmniej przed teatrem –
tak mówił Pan rodzicom, jeszcze jako licealista. Skąd ten upór? Co niezwykłego jest w zawodzie aktora, że był Pan aż tak zdeterminowany?
Jako najmłodszy w rodzinie zawsze chciałem, żeby mój głos był słyszalny, ale niestety czasami ciężko było mi się przebić. I to może była jedna
z przyczyn, sił napędowych, które pchnęły mnie w kierunku aktorskiej
profesji. Chciałem ze sceny mówić do ludzi. Gdy byłem dzieckiem, często
bawiliśmy się w przebieranki, grałem wówczas gwiazdę Hollywood, a moja
siostra Edyta przeprowadzała ze mną wywiad. Na tę okoliczność zakładałem sukienki przysyłane przez rodzinę z Kanady i stylowe kapelusze.
Chciał się Pan pokazać?
Tak, zawsze miałem odwagę, zawsze wszędzie chciałem być pierwszy, jak
coś trzeba było powiedzieć, to Zawierucha szedł na pierwszy ogień.
W kieleckim Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida był Pan przewodniczącym samorządu szkolnego. Typ aktywisty?
Rzeczywiście, zawsze byłem pierwszy do działania. Astrologicznie jestem
jedynką, w dodatku urodzoną pod znakiem Wagi, a to oznacza charakter
zarówno genialny, jak i nieznośny. Czasami ciężko jest mi coś przetłumaczyć, do czegoś przekonać, chociaż powoli uczę się tego, żeby dystansować
się do różnych rzeczy i przyjmować rady bliskich.
We wspominanym III LO trafił Pan do kółka teatralnego prowadzonego
przez Lecha Sulimierskiego.
Do Norwida poszedłem dzięki Edycie, która również jest absolwentką tej
szkoły. Siostra chciała zdawać do szkoły aktorskiej, ale ostatecznie nie pojechała na egzamin. A potem bardzo gorąco namawiała mnie, żeby poszedł
do klasy teatralnej do Norwida.
Złożył Pan papiery do III LO, dostał się, a potem uciekł do innej szkoły…
Na szczęście tylko na chwilę. Zdarzyła mi się taka przykra historia – w drodze do szkoły okradli mnie w autobusie z zegarka i klapek, które rodzice
kupili mi za sto złotych. Bardzo to przeżyłem. Potem spotkałem tego złodzieja pod kioskiem, wezwałem policję i odzyskałem skradzione rzeczy,
ale nie chciałem już chodzić do Norwida, uciekłem stamtąd z płaczem.
Przeniosłem się do innej szkoły, ale jak tam poszedłem i poznałem ludzi,
to powiedziałem: chcę wracać do Norwida! I dzięki Bogu wróciłem i trafiłem do kółka teatralnego Lecha Sulimierskiego. Uczyłem się warsztatu
aktorskiego, jeździłem na konkursy recytatorskie, choć przyznam, że nigdy
nie przepadałem za tą formą wyrazu. Recytowanie kojarzyło mi się z takim
dziwnym, sztywnym wystąpieniem, a ja wolałem być w akcji, bo wówczas
byłem odważniejszy, pewniejszy siebie. W 2004 roku obejrzeliśmy „Zemstę” w reżyserii Andrzeja Wajdy, gdzie Papkina grał Roman Polański,
a potem w tę postać wcieliłem się w przedstawieniu Lecha Sulimierskiego.
Ten Polański chyba był Panu pisany…
Lubię doszukiwać się takich magicznych znaków. Wierzę, że rzeczy, które
dzieją się w moim życiu, składają się w całość. Z perspektywy czasu myślę,
że udział w zajęciach kółka teatralnego był takim momentem, w którym –
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jeszcze całkiem podświadomie – podjąłem decyzję, żeby zostać aktorem.
Sulimierski to zobaczył, zaproponował pracę w „Zemście” i obsadził w roli
Papkina. Premiera odbyła się na zamku w Sobkowie, potem graliśmy ten
spektakl w Wojewódzkim Domu Kultury i wielu innych miejscach. Byłem
szczęśliwy, to był wspaniały czas.
Papkin utwierdził Pana w przekonaniu, że chce Pan zostać aktorem?
Zdecydowanie tak. Rodzice nie byli zadowoleni z mojej decyzji, odradzali
mi, mówili: co ty z tego będziesz miał? A ja byłem zainspirowany Norwidem i jego pięknymi słowami: Daj niewolnikom skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami.
Dzięki Bogu nigdy nie musiał Pan zamiatać ulic przed teatrem, ale praca fizyczna nie jest Panu obca. Ot, jak choćby skręcanie mebli. Był taki
moment w Pana życiu – w jednej ręce śrubokręt, w drugiej noga od stołu
i nagle dzwoni telefon.
To był koniec czerwca ubiegłego roku. Przywiozłem te meble do domu
i postanowiłem, że sam je złożę. Stwierdziłem, że po co mam zamawiać
kogoś, kto mi będzie je wnosił, mam nogi, jestem silny, dam radę. I wtedy
zadzwonił mój agent i powiedział: chcą cię zatrudnić do filmu Quentina
Tarantino. Popłakałem się, a potem zacząłem się śmiać. I tu znów odzywa
się mój znak zodiaku i poszukiwanie balansu: bo z jednej strony frustracja,
że muszę skręcać meble, że mam już odciski na palcach, a z drugiej radość,
że chce mnie zatrudnić sam Quentin Tarantino.

Stałem się członkiem rodziny Tarantino,
w której wszystkie osoby pracujące na
planie grają do jednej bramki i to bez
względu na to, czy są pracownikami
technicznymi czy wielkimi gwiazdami.
Jak to się stało, że młody aktor z Polski dostał rolę w filmie „Once upon
a time in Hollywood”?
Mojemu agentowi przysłano scenę, którą miałem przygotować. Nagrałem
ją, wysłałem do Stanów Zjednoczonych i czekałem. Telefon z wiadomością,
że wybrano mnie, zadzwonił właśnie w chwili, gdy skręcałem meble.
Co doprowadziło Pana do tego niezwykłego momentu? Upór, wiara, że
na przekór wszystkiemu zawsze idzie się do przodu? Przecież o tę rolę
ubiegało się tysiące młodych aktorów z całego świata.
Trzeba wiedzieć, jaki ma się w życiu cel, wierzyć w dobrą passę. Podchodzę do życia w ten sposób, że nie lubię przeskakiwać schodów, wierzę, że
wszystko dzieje się w określonym porządku i czasie.
Czyli wszystko po kolei małymi kęsami?
Zdecydowanie tak. To, co wydarzyło się z Tarantino, choć to ogromny kęs,
to dla mnie jeden schodek na tej wielkiej aktorskiej drabinie, po której
szczeblach zacząłem się wspinać.
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Jak radzi Pan sobie z tą nagłą popularnością? Z aktora, który miał na
swoim koncie znakomite role, jak choćby w „Księstwie” Andrzeja Barańskiego, stał się Pan gwiazdą.
Hollywoodzki sen może spełnić się w każdym momencie. Trzeba o tym
pamiętać, bo to przygotowuje nas do takiej chwili, w której ten sen stanie
się rzeczywistością. W moim przypadku to wszystko wydarzyło się w jednym dniu. Ale podchodzę do tego z dystansem.
Rola u Quentina Tarantino, obok Brada Pitta, Leonarda di Caprio czy pięknej
Margot Robbie. Dotknął Pan czegoś abstrakcyjnego dla większości z nas…
Dla mnie też.
Już teraz nie. Jaki jest Tarantino? Jak pracuje się u niego na planie?
Tarantino ma niezwykłą energię i pasję tworzenia, niesie go ogromna miłość do tego, co robi, i pełen profesjonalizm. Jest reżyserem, który tworzy
swój magiczny świat. Ja wchodziłem w tę rzeczywistość z roztrzęsionymi rękami i drżącymi nogami. Stałem się członkiem rodziny Tarantino,
w której wszystkie osoby pracujące na planie grają do jednej bramki i to
bez względu na to, czy są pracownikami technicznymi czy wielkimi gwiazdami. To jest coś, co nie zdarza się nam, aktorom z Polski.

iść po swoje, a stres odłożyć na później. Wybrałem tę drugą drogę i kiedy
wracałem po zdjęciach tam, gdzie mieszkałem, to często napływały mi
łzy do oczu i zastanawiałem się, czy to się dzieje naprawdę. Pisałem sobie
więc w notesie pewne rzeczy i mówiłem: no tak, to jest prawda, dziękuję
Ci, Panie Boże. I przychodził następny dzień na planie…
Tłem akcji filmu Tarantino jest morderstwo żony Romana Polańskiego,
Sharon Tate. Jak przygotowywał się Pan do roli polskiego reżysera?
Niestety nie udało mi się z nim spotkać, ale przeczytałem na temat Polańskiego wszystko, co warte było przeczytania, co mi zasugerowano.
Co utkwiło Panu w pamięci z jego biografii?
Uwielbiam moment, gdy opowiada o tym, jak był małym chłopcem,
i zbierając jagody w lesie, nagle usłyszał nadlatujące samoloty amerykań-

Czy obecność na planie wielkich gwiazd onieśmielała?
Wszyscy przyjęli mnie, jak jednego ze swoich, członka filmowej rodziny.
Miałem do wyboru dwie drogi – albo się zestresować i zmoczyć buty, albo

skie. Wspaniale odtworzył to przejście odgłosu przyrody do dźwięku
maszyny. To wspomnienie zainspirowało go potem, gdy reżyserował
„Makbeta”.
Co by Pan powiedział Polańskiemu, gdybyście się spotkali?
Myślę, że po prostu uściskałbym go jak ojca.
Po zakończeniu zdjęć do filmu „Dawno temu w Hollywood” przyszła
kolejna amerykańska propozycja filmowa. Efekt domina?
Na planie filmu Tarantino spędziłem trzy miesiące – od sierpnia do
października ubiegłego roku. Po zakończeniu zdjęć pojechałem do
Hiszpanii, by przygotować program „Europa filmowa” i gdy wracałem, okazało się, że zagram główną rolę w filmie Barry’ego Andersona
„The Soviet Sleep Experiment”. To niezależny thriller psychologiczny,
w którym wcielam się w postać sowieckiego naukowca testującego
gaz na jeńcach politycznych. Film będzie miał premierę w tym roku.
Przenieśmy się z Hollywood do Kielc. Dawno temu na kieleckim Białogonie żył niesforny chłopiec, który wkładał gazetę w spodnie, by
złagodzić skutki lania…
Oczywiście, że tak, dostawałem kary. Może dziś do tego inaczej się
podchodzi, ale ja nie mam z tym problemu. Nabroiłem, to musiałem
ponieść tego konsekwencje.
Rodzinny dom był domem z twardymi, surowymi zasadami?
Rodzice stawiali granice, ale darzyli mnie też dużym zaufaniem. W liceum miałem swój świat, nie było problemów z wyjściem z domu czy
późniejszym powrotem. Inaczej było z moimi siostrami – musiały
wracać przed dziesiątą, tłumaczyć się.
Jakie wartości wyniósł Pan z rodzinnego domu? Jaki bagaż zabrał
w świat?
Siłę daje mi wyniesione z domu przekonanie, że nawet, gdy upadniemy, to możemy się podnieść i liczyć na wybaczenie. Wpajano nam
także szacunek do drugiego człowieka. Pamiętam, jak dziadziuś uczył
nas, że bez względu na to, kto kim jest, mamy go szanować. Ktoś może
być prostym człowiekiem, ale nie prostakiem, a inny będzie bogaczem
i prymitywem. Miłość, rodzinna więź, atmosfera domu, wspólne zasiadanie do stołu, niedzielny obiad – to są te wartości, którym staram
się być wierny.
Często bywa Pan w Kielcach na tych obiadach?
Niestety rzadko.
A gdzie Rafał Zawierucha chodził na wagary?
Jeździliśmy rowerami do lasu na Białogonie, uwielbiałem też spędzać
czas z kuzynostwem we wsi Wojkowiec, gdzie mieszkała moja babcia.
To są takie sentymentalne, pełne wzruszeń wspomnienia.

Rafał Zawierucha urodził się 12 października 1986 roku w Krakowie. Wychował się w Kielcach, uczył się w III LO. W 2012 ukończył studia aktorskie na
Akademii Teatralnej w Warszawie. Pracuje w Teatrze Współczesnym w Warszawie, można go oglądać także w Och-Teatrze, Capitolu oraz teatrze IMKA.
Wystąpił m.in. w filmach „Jack Strong” Władysława Pasikowskiego, „Bogowie” Łukasza Palkowskiego, a Andrzej Barański powierzył mu w 2011 roku główną
rolę w filmie „Księstwo” (za którą był nominowany do Złotej Kaczki). Znany także z seriali „Przyjaciółki” czy „Przepis na życie”. O Rafale Zawierusze zrobiło
się głośno, gdy w ubiegłym roku otrzymał angaż do filmu „Once upon a time in Hollywood” („Pewnego razu w Hollywood”) w reżyserii Quentina Tarantino,
w którym wcielił się w postać Romana Polańskiego. Film będzie miał swoją premierę 26 lipca.
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

Pana rodzice prowadzą Rodzinny Dom Dziecka. Jak to ukształtowało
Pana osobowość?
Miałem 15 lat, gdy rodzice podjęli tę decyzję. Ten piękny gest jest dla
mnie sygnałem, żeby propagować takie inicjatywy, mówić ludziom, że
warto wspierać nie tylko karpia czy pieska, ale także młodego człowieka. Zostałem wychowany w wielodzietnej rodzinie, nigdy nie miałem
kokosów, z domu wyniosłem także brak zachłanności. Pamiętam, jak

ciocia karmiła nas kiwi, a nas było czworo, staliśmy w kolejce i dostawaliśmy
po jednej łyżeczce. To są właśnie te małe kęsy, o których mówiłem wcześniej.
A trabant, o którym wspomina Pan w wywiadach, wciąż stoi na podwórku
rodziców?
Tak. Dostałem go od wujka, gdy byłem na studiach i jeździłem nim po Warszawie. Zrobiłem remont, ma stylowe, welurowe kanapy w kolorze błękitu.
Uwielbiam ten samochód!
Był kiedyś taki film „Pociąg do Hollywood”. Pan do niego wsiadł, pojechał i zatrzymał się na właściwej stacji. Czy to jest stacja docelowa?
Pociągi mają to do siebie, że kursują w miarę regularnie i w różne strony. Tak
podchodzę do życia…
Wierzy pan że wróci do Hollywood?
Może do Hollywood albo do Francji, a może do Włoch, Australii czy też Nowej
Zelandii.
Skąd czerpie Pan ten optymizm?
Zawdzięczam to ludziom, których po prostu uwielbiam. A poza tym warto
wyznaczać sobie cele i warto marzyć.
Dziękuję za rozmowę. •
REKLAMA
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Siąść
i podumać
z Andrzejem
tekst Agata Niebudek-Śmiech
zdjęcia Michał Walczak

Ciągle w biegu. W długim, charakterystycznym
płaszczu, z ogromną, wypchaną po brzegi torbą na
ramieniu, lekko zadyszany. Co chwilę przystaje, bo
spotyka znajomego, z którym koniecznie trzeba
zamienić parę słów. A potem znów goni dalej. Teraz
w końcu przysiadł na swojej ławeczce i odsapnął.
Tuż obok miejsca, które było jego drugim domem.

Andrzej Kozieja. Koziejko. Erudyta. Miłośnik teatru. Pasjonat filmu. Fantastyczny kompan. Ukochany wykładowca uniwersyteckiej młodzieży.
Dusza towarzystwa. Niepoprawny optymista. Entuzjasta kulturalnego zamieszania. Przede wszystkim jednak – dobry i szlachetny człowiek, który
lubił ludzi, dawał im z siebie wszystko, niczego w zamian nie oczekując.
Od 7 maja na skwerku przed kieleckim kinem Moskwa Andrzej, którego pożegnaliśmy trzy lata temu, ma swoją ławeczkę. Ubrany w szlachecki
kontusz wsłuchuje się w to, co mają mu do powiedzenia jego przyjaciele,
znajomi, studenci… Co mówią? Pewnie to, że zostawił po sobie pustkę,
której nijak nie da się zapełnić.

Łączył ludzi i instytucje

Gdy odszedł niespodziewanie 7 maja 2016 roku, wiadomość o jego śmierci
lotem błyskawicy przetoczyła się przez całe Kielce. Ludzie wysyłali gorączkowe esemesy, wrzało w mediach społecznościowych, bo nikt w to
nie mógł uwierzyć. Jak to – Andrzeja Kozieja nie żyje? Tyle rozpoczętych
spraw, tyle pomysłów, zajęcia ze studentami, puste kratki w indeksach, czekające na oceny z jego podpisem. I kto to teraz wszystko załatwi? Przecież
on potrafił być w kilku miejscach naraz, a teraz nie będzie go w żadnym?
– Tradycyjnie w maju realizowaliśmy kolejną edycję Przeglądu Filmów
Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”, której Andrzej był
współorganizatorem. Odszedł w trakcie wydarzenia, finał odbył się już bez
niego – mówi Teresa Orlikowska, kierownik Ośrodka Kultury „Ziemowit”
w Kielcach. – Z perspektywy czasu widzę, jak fenomenalnie potrafił łączyć
ludzi oraz instytucje. Tego dziś brakuje. Stworzył wokół siebie środowisko,
które po jego śmierci, niestety, rozsypało się. Gdy zabrakło Andrzeja, zabrakło też tej niezwykłej, twórczej atmosfery, entuzjazmu, radości działania – dodaje. Andrzej Kozieja był pomysłodawcą i dobrym duchem wielu
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przedsięwzięć. Zajęcia ze studentami łączył z aktywnością w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, każdego roku wyjeżdżał na kolonie z dzieciakami, biegał
do kina Moskwa na kolejne wymyślone przez siebie wydarzenia, organizował studenckie premiery teatralne, pracował przy Nurcie – przeglądzie
filmów dokumentalnych w Kieleckim Centrum Kultury, prowadził Letnią
Szkołę Kultury, Historii i Języka Polskiego dla naszych rodaków mieszkających w Winnicy. Ciągle w biegu, bez prawa jazdy, przemieszczał się
po Kielcach w jakiś cudowny sposób – nigdy nigdzie nie spóźniając się
i nikogo nie zawodząc. A w niedzielne wieczory lubił zajrzeć do kieleckiej
bazyliki katedralnej, by na koniec dnia wziąć udział we mszy świętej i pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Uwielbiali go studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, na którym od
1983 roku prowadził zajęcia w Instytucie Filologii Polskiej.
– Potrafił z niebywałym entuzjazmem opowiadać o filmie i teatrze, dzielił
się swoją pasją – mówi Weronika Kędra, absolwentka UJK, która z wielkim
sentymentem wspomina spotkania prowadzonego przez Andrzeja Kozieję
Koła Przyjaciół Filmu i Teatru. – To było jeszcze w gmachu przy ul. Leśnej,
spotykaliśmy się w niewielkiej salce, w której stoły ustawione były w kształcie podkowy. Dzięki temu wszyscy widzieli się nawzajem. Zawsze czekała
na nas kawa, herbata i ciasteczka, pan Andrzej stwarzał domową atmosferę, oglądaliśmy filmy, o których potem długo dyskutowaliśmy. Z tych
spotkań nie chciało się wychodzić…
Andrzej Kozieja znał wszystkich swoich studentów z imienia i nazwiska,
wiedział skąd pochodzą, gdzie mieszkają, dopytywał, jakie mają plany na
przyszłość. Swoim wychowankom wysyłał esemesy z życzeniami w formie
rymowanek, a gdy studenci porównywali ich treść, okazywało się, że każdy
dostawał inny wierszyk. – Byłam już po studiach, gdy pewnego dnia pan
Andrzej zadzwonił tylko po to, by zapytać, co u mnie słychać, jak sobie
radzę – wspomina Weronika. – Pamiętam, jak kiedyś spotkałam go na

Sienkiewce, pytał o każdą osobę z naszej grupy, a gdy komuś się nie wiodło,
starał się pomóc, pocieszyć. Dla niego każdy z nas był ważny, czuliśmy się
przy nim wyjątkowi.
Studencka brać doskonale pamięta swojego wykładowcę przebierającego
się za Świętego Mikołaja i rozdającego prezenty. – Dbał o dobrą atmosferę,
miał niezwykły dystans do siebie – dodaje Weronika Kędra.

Zagłoba wita polonusów

Pochodził ze Skarżyska-Kamiennej, jego dziadek Roman Kozieja był kinooperatorem, więc to pewnie po nim Andrzej odziedziczył zamiłowanie
do X Muzy. Już jako dziecko bawił się w reżyserowanie filmów, przesiadywał godzinami w kinie. W jego wspomnieniach pojawia się skarżyski
Świt, w którym kilkanaście razy obejrzał „Zwariowany weekend”, komedię z Louisem de Funèsem w roli głównej. Po studiach polonistycznych
w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej rozpoczął pracę na uczelni,
prowadząc zajęcia na Wydziale Humanistycznym. Ukończył również studia podyplomowe z wiedzy o filmie, teatrze i telewizji w łódzkiej filmówce.
– Jako studenci mieszkaliśmy razem w jednym pokoju w akademiku
przy alei 1000-lecia Państwa Polskiego. Kiedyś Andrzej wyszedł wyrzucić
śmieci i wrócił… po trzech dniach – wspomina z uśmiechem prof. Marek
Ruszkowski, językoznawca z UJK. – Martwiliśmy się bardzo, tymczasem
okazało się, że przed akademikiem spotkał kolegę i pojechał z nim do rodzinnego Skarżyska.
Przytoczona przez prof. Ruszkowskiego anegdota odsłania istotę natury
Andrzeja Koziei, dla którego spotkanie z drugim człowiekiem było czymś
najważniejszym. By komuś towarzyszyć i najzwyczajniej w świecie pogadać, rezygnował z obranej wcześniej marszruty i odprowadzał go do domu
lub na przystanek. Dzwonił do ludzi tylko po to, by zapytać, co słychać, czy
wszystko w porządku lub po prostu, by usłyszeć czyjś głos. W czasach po-

wierzchownych, facebookowych kontaktów, był tym, który stawiał na
kontakt z żywym człowiekiem. Nie używał mediów elektronicznych,
nie korzystał z e-maila, wiele rzeczy pisał ręcznie. Powszechnie znane
było jego zamiłowanie do wysyłania kartek z życzeniami.
– Andrzej mieszkał na Ślichowcach, ja na Bocianku, ale to nie przeszkadzało mu w wysyłaniu mi kartek z pozdrowieniami. To był cały
Koziejko – mówi prof. Ruszkowski. – Był człowiekiem w starym stylu, w dobrym tego słowa znaczeniu. Jego fenomen tkwił w ogromnej życzliwości i otwartości na ludzi, potrafił słuchać, autentycznie
interesował się drugim człowiekiem. Poprzez swoją życzliwość łączył,
a nie dzielił. Uwielbiał poznawać nowych ludzi, krąg jego przyjaciół
i znajomych był rzeczywiście ogromny, ale on nigdy nie czerpał z tego
osobistych korzyści. Gdy podejmował się jakiegoś zadania, nigdy nie
pytał za ile i co z tego będzie miał.
Andrzej Kozieja był dobrym duchem kolejnych edycji Nurtu, w którego studenckim jury zasiadali jego wychowankowie. – Od rana do
wieczora oglądaliśmy konkursowe prezentacje, wybiegaliśmy tylko,
by zjeść hamburgera. Jednego zawsze zabieraliśmy dla pana Andrzeja
– wspomina Weronika Kędra.
Studenci przyznawali także swoje nagrody podczas finału teatralnego
przeglądu „O Dziką Różę”. Andrzej pojawiał się wówczas na scenie
Teatru im. Stefana Żeromskiego z ogromnym pluszakiem, który wędrował do wyróżnionego aktora. Ale i on sam zyskiwał ważne nagrody – żacy uhonorowali go tytułem Belfra Roku, był również laureatem Nagrody Miasta Kielce. Ale największą gratyfikacją były dla
niego spotkania z ludźmi. I nieważne, czy były to dzieciaki, z którymi
jeździł na kolonie, czy jego ukochane „dziewczynki”, czyli studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ze wszystkimi potrafił znaleźć
fenomenalny kontakt. Pokochali go również polonusi uczestniczący
w zajęciach Letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego. Gdy po
raz pierwszy zobaczyli Andrzeja Kozieję zaczęli szeptać między sobą:
Zagłoba! Rzeczywiście miał fryzurę polskiego szlachciury, a posturą
i jowialnością przypominał zacnego Onufrego z „Trylogii” Henryka
Sienkiewicza. Gdy rok później delegacja z Winnicy przyjechała do
Kielc, ubrał się w kontusz, wzbudzając tym wielką radość i entuzjazm.
W tym stroju odebrał Nagrodę Miasta Kielce i ten kostium przylgnął
do niego na stałe.

Ważne, by być kimś dobrym

Gdy odszedł tak niespodziewanie, zrodził się pomysł, by go upamiętnić. Wszystko zaczęło nabierać realnych kształtów pierwszego dnia
wiosny 2017 roku, kiedy w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Ryszarda Mańko – pomysłodawcy całego projektu
– spotkało się grono przyjaciół Andrzeja: Tomasz Bogucki, Szymon
Baumel, Jan Chudzik, Karol Gadowski, Sławomir Micek, Teresa Orlikowska, Piotr Sroka i Wanda Zychowicz. Ławeczka początkowo miała
stanąć na placu szkoły, z którą Andrzej Kozieja współpracował przy
organizacji Przeglądu Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”. Ostatecznie jednak trafniejsza okazała się lokalizacja
tuż obok kina Moskwa, które było drugim domem filmoznawcy. Jego
właścicielka Wanda Zychowicz podkreślała podczas wspomnieniowego spotkania, że dzięki Andrzejowi Koziei Moskwa stała się kinem
z pasją. – Był człowiekiem pełnym energii, o ogromnej wiedzy filmowej, którą potrafił przekazywać w zabawny, frapujący sposób. Organizował konkursy dla dzieci, potem obsypywał je w nagrodę cukierkami,
był obecny na wszystkich naszych ważnych wydarzeniach – wspomina
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Wanda Zychowicz. I dodaje: – Teraz dzięki ławeczce znów będą mogła codziennie witać się z Andrzejem, zrobić kawę i porozmawiać z nim.
Ławeczka autorstwa rzeźbiarza Sławomira Micka stanęła na placyku przed kinem Moskwa w trzecią rocznicę śmierci Andrzeja Koziei. Wykonana z brązu
postać ubrana jest w szlachecki kontusz, mężczyzna trzyma w jednej dłoni
mikrofon, druga spoczywa na oparciu ławki, którą zamiast szczebelków tworzy
taśma filmowa.
– Niektórzy sugerowali, że lepiej byłoby, aby uwiecznić Andrzeja w garniturze, ale ja uważam, że kontusz lepiej oddaje jego charakter – mówi Sławomir
Micek. – Andrzej był człowiekiem dowcipnym, pełnym dystansu do siebie,
lubił żartować. I taka jest ta ławeczka – daleka od monumentalizmu, naturalna,
swobodna.
Teresa Orlikowska nie ma wątpliwości, że ławeczka Andrzeja będzie miejscem
spotkań. – Każdy będzie mógł tu przyjść, przysiąść, pogadać – mówi. – Znakomity reżyser Andrzej Barański, gdy wspomniałam mu o zamiarze ustawienia
ławeczki, powiedział: Tak bym sobie na niej siadł i podumał.
Na oparciu ławeczki umocowana została niewielka tablica, na której znalazły
się słowa będące mottem życiowym Andrzeja Koziei: Dobrze jest być kimś ważnym, ale ważniejsze jest być kimś dobrym. Bratanica filmoznawcy Katarzyna
Kozieja tuż po odsłonięciu ławeczki, odwołując się do tych pięknych i jakże
mądrych słów, powiedziała: – Wujek nie pełnił żadnych spektakularnych funkcji, był zwykłym wykładowcą, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. I to
dobro nas połączyło. •
REKLAMA
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Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że z leżącej w gminie Pierzchnica
Maleszowej wywodzą się królowie Włoch. W tej urokliwej, położonej na
uboczu drogi Kielce-Busko-Zdrój, wsi mógłby zaczynać się fascynujący
i trzymający w napięciu film o niespełnionej miłości, zawiedzionych nadziejach, snach o królewskiej koronie i dworskich intrygach. A wszystko to miałoby się dziać w niespokojnych latach poprzedzających upadek
Rzeczpospolitej. W tym filmie wielkie namiętności mieszałyby się z twardą polityką, a bohaterowie nieoczekiwanie odsłanialiby swoje zaskakujące
oblicza. Jak w kultowej „Grze o tron”. I najważniejsze – pierwszoplanową
postacią byłaby Franciszka Krasińska, która właśnie w Maleszowej przyszła
na świat w 1742 roku.

W „małym Paryżu”

tekst i zdjęcia Agata Niebudek-Śmiech

Pysznił się swoją wyszukaną, barokową sylwetką, dodawał splendoru niewielkiej, zatopionej między
polnymi drogami i lasami wsi. Dziś po zamku Krasińskich w Maleszowej pozostały tylko melancholijne
ruiny. I niezwykła historia urodzonej tu Franciszki, pięknej i szlachetnej kobiety, której ambicją było
zostać królową Polski. Wprawdzie z planów tych nic nie wyszło, ale przecież pozostawiła w historii
swój mocny ślad, dając początek pierwszej dynastii zjednoczonych Włoch.
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Majowe przedpołudnie. Skręcamy z głównej drogi, mijamy kościół w Lisowie i wiejskie zabudowania, luźno rozsiane po obu stronach wąskiej ulicy.
Zbliżamy się do krzyżówki, za którą widać figurę św. Jana Nepomucena.
Po drugiej stronie, zza szpaleru drzew wyłaniają się ruiny dawnego zamku,
w oddali pobłyskuje toń stawu. Zielono tu, na łąkach widać coraz więcej
kolorów, wieś gotowa jest już na feerię barw, która zaleje ją w najbliższych
tygodniach. Ruiny dawnego pałacu Krasińskich w najmniejszym stopniu
nie przypominają dawnej świetności tego miejsca. Dziś, wraz z przyległymi
zabudowaniami i urokliwym stawem, znajdują się w rękach prywatnych.
Właściciel powoli stara się tchnąć nowego ducha w ten skrawek, czyniąc
z niego urokliwy i tajemniczy zakątek. Spacerujemy wzdłuż niewielkiego,
murowanego dworku z końca XVIII wieku, dotykamy dłonią zachowanych fragmentów murów dostojnego niegdyś pałacu, z zaciekawieniem
zaglądamy do pozostałości po czterech piwnicach, które ukryły się między
wysokimi drzewami na niewielkiej wyspie na stawie. Właśnie ze względu
na lokalizację pałac nazywany był Żurawim Gniazdem. Dobra te trafiły do
rodziny Krasińskich herbu Ślepowron w 1576 roku, ale potężnej familii
nie wystarczały skromne, jak na jej potrzeby, zabudowania. Rezydencja
zyskała więc nową, okazałą, barokową bryłę, zbliżoną w swojej formie
do dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim. Opis pałacu odnajdujemy w książce
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej „Dziennik Franciszki Krasińskiej”,
w której czytamy, że budowla miała cztery piętra, z czterema narożnikami,
a otoczona była rowem pełnym wody z mostem zwodzonym. Na każdym
pałacowym piętrze była sala, sześć pokoi i cztery gabinety w narożnikach.
O świetności rezydencji Krasińskich świadczył fakt, że sąsiedzi nazywali
ją „małym Paryżem”.
W tych zamożnych murach 19 marca 1742 roku przyszła na świat Franciszka, jedna z czterech córek Stanisława i Anieli Krasińskich. Już jako
podlotek odznaczała się niezwykłą urodą, szlachetnym charakterem oraz
wielką inteligencją. Znała na pamięć historię swojego rodu, biegle mówiła
po francusku, żywo zajmowała ją polityka. Wtedy właśnie zainteresowała
się 26-letnim Karolem Wettynem, księciem Kurlandii, synem króla Augusta III Sasa, który wkrótce miał konkurować o tron polski ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. Królewicz, słynący z doskonałej aparycji
i nienagannych manier, zupełnie zaprzątnął głowę dziewczyny. A przecież
obok niej wciąż pojawiali się nowi zalotnicy, wśród których był Kazimierz
Pułaski, jeden z późniejszych przywódców konfederacji barskiej i bohater
narodowy Stanów Zjednoczonych. Ale Franciszka, przechadzając się po
pałacowych korytarzach, chciwie nasłuchiwała wieści o pięknym królewiczu. Miała nadzieję, że przyjedzie on do Maleszowej na ślub jej ukochanej
siostry Barbary, a gdy Karol nie zjawił się na uroczystości, czuła się wielce
zawiedziona.

– Ważnym momentem w życiu Franciszki był wyjazd do Warszawy do
ciotki Zofii Lubomirskiej. Miała wówczas 17 lat, została zapisana na pensję
panny Strumle, na której uczyła się, jak być kobietą – mówi Dariusz Kalina,
kielecki historyk, autor książek o Franciszce Krasińskiej. – Dziewczyna poznała tajniki savoir vivre’u, uczyła się sztuki konwersacji, muzyki, rysunku,
tańca oraz tego jak jeść i się śmiać. Znamienna jest scena, w której Franciszka z wszytą w tył sukienki listewką ćwiczy umiejętność eleganckiego
poruszania się.
Szlachcianka okazała się pojętną uczennicą, bowiem gdy ciotka zabrała ją
na proszone przyjęcie, wszyscy wpadli w zachwyt, a po Warszawie rozniosła się wieść o jej niezwykłej urodzie i manierach. Kto zasłużył na jej rękę?
Komu powie sakramentalne „tak”? Chętnych było wielu, a życie panienki
z maleszowskiego pałacu zaczęło przypominać cudowną baśń.

Jak Barbara Radziwiłłówna

Jest grudzień 1759 roku. Lubomirscy odwiedzają wraz z Franciszką swoich
przyjaciół na zamku Janowiec. Kilka dni później, w pierwszy dzień nowego
roku dziewczyna notuje w swoim dzienniku, że wreszcie zobaczyła księcia
Karola, a nawet z nim rozmawiała i tańczyła. Młody królewicz stracił dla
Franciszki głowę, ona też zakochała się w nim bez pamięci. Wszystko zaczyna toczyć się w przyspieszonym tempie, coraz częstsze spotkania młodych,
czułe wyznania. Królewicz obiecuje dziewczynie, że zostanie jego żoną.

Czyżby? Ona wprawdzie wysoko urodzona, ale przecież nie księżna. On
– syn króla i pretendent do tronu… Karol zapewnia ją, że choćby miał
sprzeciwić się woli ojca, to i tak poślubi Franciszkę. I rzeczywiście młodzi
składają przysięgę małżeńską, ale wszystko odbywa się nie tak, jakby tego
chciała Franciszka, lecz po cichu, szybko, o świtaniu. Małżeństwo przypieczętowane zostaje w absolutnej tajemnicy, przez długie miesiące nikt nie
wie o ślubie Wettyna i panny z Maleszowej.
– Ta historia w wielu punktach przypomina losy Barbary Radziwiłłówny
– mówi Dariusz Kalina. Franciszka z pewnością kochała Karola, ale kto
wie, czy gdyby nie podszepty i wybujałe ambicje najbliższej rodziny, tak
uparcie pragnęłaby tego małżeństwa. Ciotka i wuj Lubomirscy, a także ojciec dziewczyny, byli przekonani, że książę rychło zostanie królem Polski,
a Franciszka ma szansę zostać królową. Jakaż byłaby to nobilitacja dla całej
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familii! Karol po cichu liczył, że małżeństwo z Franciszką zjedna mu przychylność Polaków i utoruje drogę do tronu. Sam August III, gdy w końcu
dowiedział się o małżeństwie syna, wpadł we wściekłość.
– Nigdy nie uznał Franciszki za swoją synową, zwracał się do niej „panienko” – zwraca uwagę Dariusz Kalina. – Również dwór otaczający młodego
Wettyna nie zaakceptował Franciszki jako królowej, a on sam, nie mając
zbyt silnego charakteru, zaczął odsuwać ją od siebie, myśląc nawet o rozwodzie. Najwyraźniej nie chciał narażać się swojej rodzinie – dodaje.
W tym miejscu kończy się szczęśliwa baśń o miłości, a zaczyna wielki dramat. Karol Wettyn nie zdobył królewskiej korony, rozgoryczony opuszcza
Polskę i wyjeżdża do Drezna. Ani mu w głowie, by w tę podróż zabrać
swoją małżonkę, która zostaje sama i rozpoczyna kilkunastoletnią pełną
upokorzeń tułaczkę po dworach i klasztorach. Bezdomna niedoszła królowa, mężatka bez męża, znajduje jednak w sobie na tyle siły, by jeszcze raz
zawalczyć o koronę dla swojego niestałego w uczuciach Karola. Franciszka przystąpiła do konfederacji barskiej, która wymierzona była przeciwko
carskiej Rosji i uległemu wobec niej królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Czy miała nadzieję, że uda się odwrócić bieg historii? I czy
wiedziała o planach uprowadzenia, a w konsekwencji obalenia Stanisława
Augusta Poniatowskiego? Pewne jest, że w tym miejscu po raz kolejny
krzyżują się drogi pięknej Franciszki i porywczego Kazimierza Pułaskiego, jednego z przywódców konfederacji. Niektórzy historycy twierdzą, że
to właśnie dla niej obmyślił on plan uprowadzenia króla i zmuszenia go
do abdykacji. To ponownie otworzyłoby Karolowi Wettynowi drogę do
polskiej korony. 3 listopada 1771 roku konfederaci barscy porywają Stanisława Augusta Poniatowskiego z karocy. Wszystko dzieje się chaotycznie
i w pospiechu, dość powiedzieć, że w konsekwencji władcy pilnuje tylko
jeden z zamachowców, który ostatecznie daje się przekabacić i zdradza
swoich kompanów. Po niespełna dobie monarcha odzyskuje wolność, a pomysłodawca porwania Kazimierz Pułaski, by uniknąć kary śmierci, musi
uciekać do Ameryki.
Tak ostatecznie kończą się mrzonki Franciszki o królewskiej koronie dla jej
męża i choć nigdy nie należy zadawać pytań w stylu „co by było, gdyby?”,
to jednak zróbmy od tego odstępstwo. A więc, co by było, gdyby udało się
zmusić Stanisława Augusta Poniatowskiego do abdykacji? Czy tron przypadłby synowi Augusta III Sasa? Czy Karol Wettyn mając u boku mądrą
i szlachetną Franciszkę zdołałby odbudować silną, wolną od nacisków Rosji, Polskę? I czy w końcu udałoby się zapobiec kolejnym rozbiorom? Kto
wie… Ale to już rozważania dla historyków. My podążajmy dalej śladami
Franciszki Krasińskiej.

W Lisowie i Piotrkowicach

– Atmosfera wokół królewiczowej zagęszcza się. Nie dość, że skazana na
poniewierkę, zamknięta w klasztorze klarysek, gdzie nie ma odwiedzin, to
jeszcze jej rodzinę zastraszano i szantażowano, jej ojca w zamian za zgodę
na rozwód próbowano przekupić tytułem wojewody, a ją samą pieniędzmi – dodaje Dariusz Kalina. – Wysłannik saskiego dworu wszechwładny
minister Henryk Brühl przyjechał do klasztoru w Piotrkowicach i wyrwał
z księgi chrztów trzy kartki z zapiskami dotyczącymi Franciszki, zabrał
także akt jej ślubu z Karolem Wettynem. To tak jakby chciał zaprzeczyć
istnieniu kobiety.
Wiele osób załamywało ręce nad losem opuszczonej i upokorzonej Franciszki, ale tą, która w końcu powiedziała stanowcze „dość”, była cesarzowa Maria Teresa. To pod jej naciskiem Karol po czternastu latach rozłąki
przyjął żonę do siebie i zamieszkał z nią w zamku Elsterwerde w Saksonii. Jak czytamy w artykule Stanisława Maliszewskiego, zamieszczonym
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w opracowaniu „Franciszka z Krasińskich Wettyn”, małżonkowie wiedli
tam życie dalekie od blasku i szczęścia, w samotności, często brakowało im
pieniędzy, znosili też upokorzenia i przykrości ze strony dworu saskiego,
który izolował Franciszkę, nie przyznając jej pełnych praw należnych żonie
członka rodziny królewskiej. W 1776 roku, czyli szesnaście lat po ślubie,
małżeństwo Franciszki z Karolem Wettynem zostało oficjalnie uznane
przez Sejm Rzeczpospolitej, a trzy lata później na świat przyszła ich jedyna
córka – Maria Krystyna Albertyna.
Smutne życie Franciszki miało również gorzki finał. Zachorowała na raka
piersi, umierała długo w wielkich cierpieniach. Śmierć przyszła 30 kwietnia 1796 roku. Jej grób znajduje się w żeńskim klasztorze cysterskim Sankt
Marienstern w Panschwitz-Kuckau w Saksonii. Co znamienne, ten, który
wywrócił świat Franciszki do góry nogami, rozkochał ją w sobie do nieprzytomności, a potem porzucił na długie lata, w ostateczności nie mógł
bez niej żyć. Śmierć Franciszki przyspieszyła zgon chorego na serce Karola,
który przeżył żonę zaledwie o kilka tygodni.
Ale to nie koniec tej niezwykłej historii. Córka Franciszki i Karola poślubiła księcia sabaudzkiego Karola Alberta. Synem z tego małżeństwa był
Karol Emanuel, król sardyński. Z kolei jego potomek Wiktor Emanuel II
został pierwszym królem zjednoczonych Włoch. Jak zauważa Stanisław
Maliszewski, małżeństwa Franciszki Krasińskiej i jej córki Marii Krystyny
spowodowały, że ród Krasińskich skoligacony został z europejskim dynastiami królewskimi: saską Wettynów, włoską di Savoia i portugalską Braganza. A wszystko to zaczęło się w podkieleckiej Maleszowej…
Niewiele zostało na Kielecczyźnie śladów po Franciszce Krasińskiej. Jej
postać niestrudzenie wydobywa z zapomnienia historyk Dariusz Kalina,
który nie ma wątpliwości, że to jedna z najbardziej fascynujących kobiet
w historii Polski. – Cieszę się, że kilka tygodni temu imię Franciszki otrzymała jedna z ulic, przy której stoi szkoła w Piotrkowicach – mówi historyk.
Dlaczego Piotrkowice? Właśnie ta wieś w gminie Chmielnik jest jednym
z trzech miejsc związanych z rodziną Krasińskich. Nasza marszruta prowadzi do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, której bryła dumnie góruje nad okolicą. Wystarczy zjechać w prawo z trasy prowadzącej z Kielc
do Buska Zdroju. To tu została ochrzczona Franciszka, a w krypcie pod
kaplicą zwaną Loreto został pochowany jej ojciec Stanisław, któremu przypisuje się odnowienie kultu Najświętszej Marii Panny. Część doczesnych
szczątków Stanisława spoczywa pod Kaplicą Krasińskich poświęconą św.
Barbarze w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w oddalonym zaledwie
kilka kilometrów od Piotrkowic Lisowie.
Warto dodać, że ze świątyniami w Lisowie i Piotrkowicach wiąże Franciszkę
Krasińską jeszcze jeden wątek. Otóż ślubu udzielał jej i jej wybrankowi ks.
Józef Lipiewicz, gwardian zakonu bernardynów z Piotrkowic, który wcześniej otrzymał zgodę od ks. Jana Kantego Dymuchowskiego, proboszcza
z Lisowa. Czyż mógł się spodziewać, że w ten sposób daje początek pełnemu
nieszczęść życiu panny z Maleszowej? Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
takie słowa włożyła w usta królewiczowej: Smutne przeznaczenie moje!
Zamiast pociechy i swobody, trwoga i niepokój zupełnie za mną chodzą. •

Inspiracją do napisania artykułu była dla mnie rozmową z Panem Dariuszem Kaliną, któremu dziękuję za pomoc w przygotowaniu materiału.
Korzystałam także z następujących wydawnictw: „Franciszka z Krasińskich
Wettyn” pod redakcją Dariusza Kaliny, Radosława Kubickiego i Michała Wardzyńskiego oraz „Dziennika Franciszki Krasińskiej” Klementyny
z Tańskich Hoffmanowej.

Miejsca mocy
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Świadoma kobieta wie,
jak się ubierać

Nie ma dobrej stylizacji bez idealnie dobranej
bielizny. To dlatego dwa działające od lat na
kieleckim rynku butiki łączą siły. Ich właścicielki doskonale wiedzą, czego potrzeba kobietom.
Oferują im produkty najwyższej jakości, o eleganckim wzornictwie, a także fachową pomoc.
Klientki salonu Maxi Moda i salonu z bielizną Bella
Rosa od dawna krążą pomiędzy dwoma butikami.
Teraz ta współpraca jeszcze bardziej się zacieśni: ich
właścicielki wkrótce wprowadzą wspólny program
lojalnościowy. Warto z niego skorzystać, wybierając
nowe stylizacje. W Bella Rosie, dzięki pomocy brafitterki, dobierzemy odpowiednią bieliznę, a w Maxi
Modzie stworzymy stylizację zarówno do pracy,
jak i na mniej formalne spotkanie służbowe czy
towarzyskie.
– Zdarza się, że bluzka czy spodnie, które bardzo
nam się podobają, źle leżą, niekomfortowo też się
w nich czujemy. Dlatego w naszej ofercie mamy
wiele fasonów ubrań dostosowanych do różnych
typów sylwetek – wyjaśnia Monika Gajek, właścicielka salonu Maxi Moda. Często przyczyną jest źle
dobrana bielizna. – Co to znaczy? Za mały lub za
duży obwód pod biustem, nieodpowiednia miseczka
czy konstrukcja biustonosza. Do wybranej stylizacji
dopasowujemy też kolor bielizny – tłumaczy Anna
Duda, właścicielka salonu Bella Rosa.
Bieliznę i ubrania dobieramy kompleksowo, tworząc
pełną stylizację, dopasowaną do naszych potrzeb.
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

Inaczej ubierzemy się do pracy czy na ważne uroczystości, jeszcze w innym stroju będziemy spędzać
czas wolny. Ważne, by stylizacja była zgodna z naszymi upodobaniami.
Latem, niezależnie od przeznaczenia naszej stylizacji, chętnie sięgamy po odzież w pastelowych czy
białych kolorach. Przy takich ubraniach bielizna jest
często bardziej widoczna. Ale to nie znaczy, że mamy
rezygnować np. z białej bluzki, w której dobrze się
czujemy. Wystarczy dobrać do niej odpowiednią
bieliznę, w kolorach: białym, beżowym czy delikatnie różowym. Wiele pań lubi także białe spodnie czy
zwiewne spódnice lub sukienki. A do nich sprawdzą się doskonale figi bez szwów, cięte laserowo,
modelujące, wyrównujące sylwetkę czy wykonane
z oddychającej tkaniny. Bluzki i sukienki z cienki ramiączkami czy dwuelementowe z wierzchnią przeźroczystą warstwą będą prezentować się najlepiej,
gdy dobierzemy do nich biustonosz typu strapless.
Bawmy się modą. Zarówno kolorami, jak i różnego
rodzaju wzorami czy fakturami. Nie bójmy się łączyć
wzorów czy stylów. Wykorzystujmy ciekawe wzornictwo i kolory, także wybierając bieliznę. Modne biustonosze mają dziś ciekawe rozwiązania i wykończenia, jak paski open bra, oraz biżuteryjne zdobienia.
Dobrze skomponowana garderoba zapewni nam
nie tylko dobre samopoczucie, ale również komfort
noszenia.
Oba butiki stawiają na obsługę najwyższej jakości.
Panie mogą liczyć nie tylko na fachową pomoc, ale

też intymność, która jest niezwykle ważna. Tu czas
biegnie inaczej, bo to, co stawiane jest na pierwszym miejscu, to zadowolenie klientek. A czy Ty masz
już stylizację na lato?

Maxi Moda
Kielce, ul. Klonowa 55c
tel. 792 055 800
kielce@maximoda.eu
www.facebook.com/MaxiModa.eu

Bella Rosa
Salon z Bielizną
Kielce, pl. Moniuszki 6
tel. 696 065 948
salon.bellarosa.kielce@gmail.com
www.facebook.com/bellarosa.kielce
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Docenić plastik
tekst Agnieszka Kozłowska-Piasta
zdjęcia Olga Grabiwoda, Instytut Dizajnu w Kielcach

Wystarczy wziąć ogólnie dostępne plany, zgromadzić metalowe części, znaleźć na złomowisku odpowiedni
silnik, kable, połączyć je w działający sprzęt, znaleźć niewielkie pomieszczenie na warsztat i zacząć produkcję.
Budowa maszyn pozwalających chałupniczo przetwarzać plastikowe odpady nie jest skomplikowana,
a pozwala nie tylko stworzyć piękne, unikatowe przedmioty, ale także dać drugie życie najbardziej
długowiecznym śmieciom na Ziemi.

Plastikowa Rewolucja to warszawski kolektyw studentów. W maju odwiedzili Instytut Dizajnu w Kielcach, by na warsztatach z cyklu „Zestaw
Kryzysowy” pokazać kielczanom, co i jak można zrobić z plastikowymi
pudełkami, nakrętkami, pojemnikami, jakich pełno w naszych domach
i śmietnikach. Pod okiem Julii Stryjek i Jurka Piwkowskiego można było
zmielić plastik na granulat, z kilkudziesięciu nakrętek przeciśniętych pojedynczo przez ręczną wtryskarkę wykonać plastikowe 6-kątne podkładki
pod kubki czy nawijać nitki ciepłego plastiku z wyciskarki na formy, by
uzyskać miski, mydelniczki i inne cudeńka.

Plastik jest cenny

Młodzi ludzie z Warszawy nie wpadli na pomysł sami. Od dłuższego czasu
przyglądali się międzynarodowemu projektowi Precious Plastic. Wymyc z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

ślił go Holender Dave Hakkens w 2013 roku, który właśnie pracuje nad
czwartą, doskonalszą wersją swojego projektu. U podstaw Precious Plastic
leży przekonanie o tym, że musimy dbać o naszą planetę i zmniejszać ilość
produkowanych śmieci. Dave postanowił także zrobić coś z tymi, które
już są. Stąd pomysł na minipracownie przekształcające plastikowe śmieci
w designerskie rzeczy.
Strona projektu Precious Plastic udostępnia niezbędne know how. Daje
bazę wiedzy: filmy instruktażowe o rodzajach plastiku i sposobach ich
rozpoznawania. To ważne w procesie produkcji, bo każde z tworzyw ma
inne właściwości, różne temperatury topnienia. Można poznać tricki, jak
w prosty sposób zebrać dużo plastikowych śmieci oraz krok po kroku
realizować instrukcje tworzenia kolejnej pracowni Precious Plastic. Na
stronie udostępnione są także wszystkie plany i projekty maszyn służą-
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cych do przetwarzania plastiku. Nie brakuje instrukcji jak pracować,
co wytwarzać, czego unikać. Reszta zależy od temperamentu, potrzeb
i możliwości ludzi na całym świecie. Cel jest jeden: nie marnować
już istniejącego plastiku, nie zaśmiecać Ziemi. By zdobyć tworzywo,
można posprzątać plażę, zajrzeć do przydomowych śmietników lub
porozumieć się z sortowniami śmieci. A potem działać: tworzyć rzeczy
unikatowe chałupniczo, bez użycia skomplikowanych technologii czy
ogromnego parku maszynowego.
Precious Plastic nie daje ograniczeń. Jest platformą dla tych, którzy
nie chcą czekać na systemowe rozwiązania. Mapa świata na stronie
preciousplastic.com pokryta jest znaczkami, symbolizującymi miejsca, w których żyją i pracują ludzie z pełną odpowiedzialnością myślący o przyszłości planety. Spotkamy tam artystów, twórców maszyn,
części i podzespołów. Są pracownie prywatne i kolektywne, społeczne
przedsiębiorstwa dające pracę ludziom z biednych zakątków świata.
Są tkaczki w Indiach, Indonezji, rzemieślnicy z Afryki czy Meksyku,
artyści z Ukrainy czy Estonii. Na tej mapie można także zgłosić swoją
chęć do udziału w projekcie. – Niestety, na mapie na stronie projektu
nie znaleźliśmy ani jednej łapki w górę na terenie województwa świętokrzyskiego – mówili podczas warsztatów Julia i Jurek.

Precious Plastic po polsku

Warszawska pracownia Plastikowej Rewolucji działa w społecznym
miejscu A.D.A. Puławska. To dom kultury, który powstał w miejscu
dawnego Teatru Nowego, prowadzonego kiedyś przez Adama Hanuszkiewicza. W opuszczonej kamienic najpierw powstał squat, a teraz miejsce, które tętni życiem, kulturą, sztuką i genialnymi pomysłami. Ważne, by były to inicjatywy oddolne i niekomercyjne. – Jesteśmy
otwarci na propozycje. Można do nas napisać i przyjść z samodzielnie
zebranym plastikiem, aby zrobić coś dla siebie. Nie zarabiamy na tym,
a maszyny mogliśmy wykonać dzięki wygranej w konkursie „Po stronie natury”. Niektóre części wykonano dla nas na zlecenie. Grzałki
kupowaliśmy przez internet. Jeszcze inne części, jak silnik do rozdrabniarki – znaleźliśmy na wysypisku – wyjaśniają członkowie Plastikowej Rewolucji. Ekipa chce przede wszystkim edukować, wyjaśniać,
uświadamiać, pokazywać, że do przetwarzania już wyprodukowanego
plastiku nie potrzeba wiele. By zmienić nasze nastawienie do tego tworzywa, a przy okazji zachęcić nas na przykład do segregacji śmieci.

Zamienić śmieci w biznes

Choć może trwać wiecznie, wykorzystuje się go najczęściej do najtańszych przedmiotów, których potrzebujemy tylko na chwilę, a potem
bez żalu i zastanowienia wyrzucamy. Jedno z najatrakcyjniejszych
tworzyw, jakie udało się ludzkości wynaleźć, staje się naszym największym wrogiem. Wcale nie musi tak być. Pracownie Precious Plastic
z całego świata pokazują i sprzedają produkty nie tylko trwałe, długowieczne, ale także ciekawe, atrakcyjne, praktyczne i po prostu ładne.
Pracownia Bope Shop z Tajlandii specjalizuje się w gładkich kaflach
i płytach, a dzięki dużemu piecowi potrafi produkować nawet blaty do
stolików ogrodowych i siedziska do taboretów o ciekawych wzorach.
Nierówne, plecione z plastikowych kabli misy, osłonki do doniczek,
z socjalnej spółdzielni w Casablance cieszą oko formą, kolorem i są
w Maroku bardzo modne. Dodatkowo wszystkie wykonane w ten
sposób przedmioty dostają oznaczenia rodzaju użytego plastiku, by
przedmiot, gdy się znudzi mógł zostać poddany kolejnemu recyklingowi. W Seulu w pracowni Prag powstają unikatowe abażury. Dodatc z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

kowo pracownia jest mobilna, a mieści się na przyczepce, wielkości wózka do
sprzedaży lodów, doczepianej do… miejskiego roweru. W kolejnym społecznym przedsiębiorstwie Rice and Carry na Srilance powstają portfele, breloczki
do kluczy, a nawet oprawki do okularów.
Jeśli traficie kiedyś na Curaçao na Karaibach, warto rozejrzeć się za plastikowymi pamiątkami wykonanymi przez pracownię Limpi. Dwójka holenderskich designerów Mitchell Lammering i Debrah Nijdam postawiła sobie jasny
cel: oczyścić wyspę z plastikowych śmieci. Stworzyli więc pracownię Precious
Plastic i produkują wspaniałe kolorowe podkładki, misy, abażury, breloczki.
Dodatkowo ich mobilna pracownia odwiedza kolejne społeczności, organizacje, by zyskać wsparcie rodowitych mieszkańców Curaçao m.in. w zbieraniu
surowca. Każdy przedmiot opatrzony jest zawieszką informującą, że pamiątka
powstała z plastiku znalezionego na karaibskich plażach.
Najpiękniejsze plecione i klejone przedmioty z plastikowego tworzywa powstają we Lwowie w pracowni Zeleniew. Jej twórca, Iwan Tatko był jednym
z pierwszych, którzy dołączyli do społeczności Precious Plastic. Jego kosze,
podkładki, mydelniczki, wykonane z nitek plastiku zachwycają formą i precyzją wykonania, kuszą soczystą, przemyślaną kolorystyką, świadczącą o wielkim
doświadczeniu twórcy. Tatko ma także mobilną, edukacyjną pracownię, która
mieści się… na wózku z supermarketu.
Tych miejsc, w których chałupniczo przerabia się istniejące plastikowe śmieci,
jest dużo więcej. Działają praktycznie na całym świecie, produkując nie tylko
formy dekoracyjne. W kilku z nich powstają plastikowe cegły, pojemniki na
REKLAMA
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narzędzia, elementy konstrukcyjne, półki, a nawet ramki zabezpieczające
nasze komórki i okulary przeciwsłoneczne. Niektóre, wyposażone w najbardziej precyzyjne maszyny, mogą produkować nawet recyklingowe filamenty do drukarek 3D. Wytwarzają i sprzedają, by zdobyć fundusze na
dalszą działalność. Na stronie preciousplastic.com działa targ wykonanych
z odzyskanego plastiku przedmiotów. Można także dokupić nowe części
do maszyn, podzespoły, a nawet całe maszyny.

Co zrobić z foliówką?

Te cztery urządzenia: wtryskarka, wytłaczarka, kompresor i rozdrabniarka
do plastiku to nie wszystko. Przecież nasze plastikowe śmieci to nie tylko
korki, butelki i foremki. Największą bolączką naszych czasów są foliowe
torebki. Polska jest w niechlubnej czołówce miejsc na świecie, gdzie zużywa się ich najwięcej. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju korzysta
aż z 300 rocznie, podczas gdy w nieodległej Danii na jednego mieszkańca
przypadają tylko 4. Na nie także znaleziono sposób. – Wystarczy zebrać
ich kilka w różnych kolorach, umyć, wysuszyć, poukładać jedna na drugiej,
położyć pomiędzy papier do pieczenia i zgrzać ze sobą zwykłym żelazkiem – wyjaśniali Jurek i Julia podczas warsztatów w IDK. Dzięki temu
powstanie solidny, gruby materiał o ciekawej – zależnej od naszych decyzji
kolorystyce. Można go pociąć na elementy i zszyć, by powstała piękna
kosmetyczka, portfel czy nawet torebka lub plecak.
Z torbami foliowymi w Indiach i Grecji radzą sobie w zupełnie inny sposób. W Kaććh, okręgu w indyjskim stanie Gudźarat foliowe torebki zamiast
REKLAMA
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na śmietnik, trafiają na… krosna. Cięte na wąskie paski i sklejane, stają
się tworzywem do produkcji tkanin, tkanych w tradycyjny, rzemieślniczy
sposób. Tak przygotowane materiały trafiają do Bombaju, gdzie powstają
z nich piękne torby, torebki, saszetki i kosmetyczki. Plastikowe tworzywo
nadaje się także do robienia na drutach i szydełkowania, a wydziergane
z foliowych pasków wisiorki, kolczyki czy broszki w kształcie kółek czy
ptaszków prosto z Grecji są oryginalną i z pewnością bardzo trwałą ozdobą. Wszystkie można obejrzeć, zamówić i zakupić na bazarze Precious
Plastic.

100 kg śmieci rocznie

Świat stoi już na krawędzi. Jeśli nie zmienimy swoich przyzwyczajeń, niedługo utoniemy w plastikowych śmieciach. Bo każdy mieszkaniec Europy
produkuje około 100 kg śmieci z plastiku rocznie. Co zrobić z tym, który już istnieje? Alternatyw szukają naukowcy, przedsiębiorcy, wynalazcy
i ekolodzy. 10 proc. plastikowych śmieci poddawanych jest recyklingowi,
organizacje ekologiczne apelują o ograniczenie zużycia plastiku, rządy krajów wprowadzają nowe przepisy, opłaty, podatki, by finansowo przekonać
tych, do których argumenty o zagrożeniu bezpieczeństwa planety nie przemawiają. W tym samym czasie naukowcy mierzą, badają, eksperymentują,
by jak najszybciej stworzyć, wynaleźć naturalny i w pełni biodegradowalny
zamiennik dla tworzyw sztucznych. Na systemowe rozwiązania przyjdzie
nam jeszcze poczekać. Ale – jak twierdzą przedstawiciele Plastikowej Rewolucji – nie warto tego robić z założonymi rękoma. •
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Hala, ufo i jaskółki.
Architektura PRL-u,
vol. 2
tekst Rafał Zamojski

Pierwotny wygląd Hali Widowisko-Sportowej na pocztówce z lat 60.
Kawiarnia Biruta (fot. arch. Kaz Knap)

Najwybitniejszy architektonicznie obiekt kielecki doby PRL, czyli dworzec PKS, właśnie zyskuje
drugie życie, z zachowaniem wszystkich cennych wartości pierwotnego projektu. Na szczęście.
Po wielu perturbacjach własnościowych, prawnych, tę perełkę udało się uratować, a metalowy
szkielet dumnie prezentuje swoją doskonałość i kusi obietnicą estetycznych wrażeń po
zakończeniu odbudowy. Inne budowle tyle szczęścia nie miały.

Plany lat 60., a zwłaszcza 70. XX w. były niezwykle bogate. W króciutkim,
kilkuletnim zaledwie, okresie gierkowskiej prosperity kielczanie byli bombardowani informacjami o kolejnych wielkich inwestycjach. Zapowiadano
nawet planetarium i stadion w niecce kamieniołomu na Wietrzni, ale nie
zbudowano. To, co z wartościowych projektów udało się zrealizować, dzięki późniejszym – niestety, mniej udanym – „remontom” i „rewitalizacjom”,
nie zawsze cieszy dziś oko. Mocno „dostało się” okolicy ul. Żytniej.

Klątwa ul. Żytniej

Szczególnie smuci Hala Widowiskowo-Sportowa (oddana do użytku w 1964
roku i mająca swój bliźniaczy odpowiednik we Włocławku). Gdy analizujemy fotografie z lat 60., widzimy, jak znakomicie zaprojektowany był to
obiekt – wszystkie elementy ze sobą świetnie współgrały. Niestety, ostatnie
15 lat historii hali, to ciąg kolejnych następujących po sobie dewastacji
architektonicznych, dziejących się pod pretekstem remontów. Trochę to
dziwi, bo hala jest własnością miasta, które szczególnie powinno chronić
perełki kieleckiej architektury. Może jest szansa, że w przyszłości uda się
odtworzyć oryginalny kształt tego budynku? Niewątpliwie jest tego wart.
Kolejne nietrafione decyzje co do zabudowań przy ul. Żytniej wpłynęły
na estetyczny wygląd tej części miasta. Kilka lat temu architektoniczna
Polska z ogromnym wzburzeniem komentowała przebudowę świetnie
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zaprojektowanej z zewnątrz i wewnątrz kieleckiej kawiarni Biruta. Dziś
trwają poszukiwania projektu tego niewielkiego, lekkiego, ponadczasowo
nowoczesnego obiektu. Dokumentacja pozwoliłaby go odtworzyć, być
może w zupełnie innym miejscu.
Rozpoznawalna była także niebanalna stacja CPN (autorstwa architekta
Stanisława Szostakiewicza), połączona z ładnie zaprojektowanym śródmiejskim skwerem. Około roku 2000 zbudowano stację podobną do pierwowzoru. Niestety, kilka lat temu na miejscu kameralnego, klimatycznego,
tonącego w zieleni obiektu, powstała budowla pasująca raczej do pobocza
autostrady, a dodatkowo wycięto w pień cały skwer i zaburzono śródmiejskie ciągi piesze. Miejscy urzędnicy wyrazili na to zgodę, tłumacząc, że
30-letnie ozdobne drzewa były „chore i zagrażały bezpieczeństwu”. Ta stacja benzynowa zajęła 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie na architektoniczną Makabryłę roku 2014.

Stacja paliw przy ul. Żytniej (fot. Lucjan Janikowski)
Urząd Wojewódzki (d. WRN) na pocztówce z 1973 r. (fot. K. Raczkowski)

Szklane domy PRL-u

Dobra architektura lat 60. i 70. to również lekkie szklane konstrukcje, najczęściej stosowane przy obiektach handlowych. W Kielcach udane realizacje
to: pierwsza wersja Domu Towarowego „Puchatek” (później, po rozbudowie
w stronę ul. Sienkiewicza obiekt zyskał nową elewację – też szklaną i niezłą,
ale już nie tak lekką), pawilon meblowy przy ul. Solnej (w latach 90. prze-

Kieleckie Centrum Kultury (fot. Rafał Zamojski)

Kościół św. Józefa Robotnika (fot. Michał Walczak)

Architektura
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budowany w stylu postmodernistycznym na siedzibę PZU Życie), pawilon
Społem przy ul. Czarnowskiej (wciąż funkcjonuje, ale sporo stracił ze swej
pierwotnej lekkości) oraz pierwsza siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy Urzędzie Wojewódzkim (dziś czeka na wyburzenie). Szklana
lekkość, przezroczystość to również ogromny atut hali dworca PKP – oby
przy zbliżającym się remoncie te walory zostały podkreślone.
Trzeba pamiętać, że mocno przeszklona architektura z tamtych lat oczywiście zupełnie nie spełnia dzisiejszych standardów cieplnych. Istnieją jednak współczesne technologie, które pozwalają budować szklane elewacje
i takich budynków powstaje naprawdę wiele, choćby budowana na nowo
warszawska Rotunda. Z pewnością tych technik można użyć podczas renowacji i w ten sposób odtworzyć lekkie szklane konstrukcje sprzed lat.
Szkoda, że inwestorzy tak rzadko się na to decydują, wybierając w zamian
styropian i stawianie dodatkowych ścian.

Żyletką w słońce

Najwybitniejszy obiekt architektury lat 60. w Kielcach, doceniany w całej
Polsce, autorstwa Stanisława Kawiorskiego i Tadeusza Steinera, zbudowano
w latach 1967-71. To gmach dawnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, dziś
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powstała świetnie wyważona
kompozycja brył. Przełamany w połowie 8-piętrowy budynek A, grający
rytmem delikatnych pionowych żyletek i połyskujących lazurowych szklanych płyt, połączony lekką przeszkloną przewiązką z prostopadłym do niego, również przełamanym 5-piętrowym budynkiem C. Rytmiczny poziom
tej części gwarantowały rzędy betonowych „łamaczy światła” (chroniących
przed słońcem od strony południowej), a elewacja pokryta była dwoma
rodzajami tynku w kolorach écru i ciemnopiaskowym. Od strony północnej, gdzie łamacze światła nie były potrzebne, zaakcentowane zostały
rytmy poziome: pionowe żyletki były poprzerywane i podporządkowane
poziomym pasom między piętrami. Dopełnieniem kompozycji były: rotunda (tzw. okrąglak – budynek B) i „akwarium”, czyli przeszklona siedziba
biblioteki. I oczywiście fantastyczna „jaskółka” przed głównym wejściem.
Pierwszy remont gmachów A i B miał miejsce w latach 1997-2001. Wtedy architekturę głównego budynku potraktowano z dużym szacunkiem.
Wymieniono wszystkie szklane (marblitowe) lazurowe płyty elewacyjne
i wstawiono wysokiej jakości drewniane zielone okna. Trudno było przypuszczać, że kilkanaście lat później termomodernizacja tak daleko zaburzy architektoniczny kształt gmachu. Sprzyjały temu okoliczności: cenny
obiekt nie jest chroniony ani przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani wpis do gminnej ewidencji zabytków. Zespół
gmachów urzędu tym razem został potraktowany jak osiedlowy blok – zlecono przetarg na termomodernizację, w którego warunkach nie było ani
słowa, że określone wartości architektoniczne powinny podlegać ochronie.
Pierwotne wizualizacje budynku wskazywały, że remont całkowicie przekształci elewację gmachu. Protesty kieleckiego środowiska architektonicznego sprawiły, że inwestor z pomysłów na daleko idące przekształcenia się
wycofał i ogłosił, że zostanie przygotowany projekt o charakterze zachowawczym. Niestety, ostateczny efekt i tak zapisał się czarnymi zgłoskami
w historii kieleckiej architektury. Lekkie szklane ściany z dużymi oknami zostały zastąpione takimi, w których dominuje otynkowany styropian
z małymi plastikowymi oknami. Uzyskaliśmy ciężką otynkowaną bryłę
w zamian za lekką lśniącą szklaną. W części C zniknęły charakterystyczne poziome łamacze światła, a zamiast nich zamontowano niepotrzebne
pionowe żyletki, całkowicie przekształcając wizualnie tę część obiektu. Zamurowano też szklany łącznik, większość bocznych i piwnicznych okien.
Smutne jest, że taką „bieda-wersję” uzyskaliśmy przy budżecie bliskim
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30 mln złotych. W dodatku termomodernizacja okazała się nieskuteczna
– drogi system wentylacji nie działa zgodnie z założeniami.

Czekanie na UFO

O dworcu PKS i szykowanym jeszcze wtedy remoncie pisaliśmy w 2017 roku,
w 3. numerze „Made in Świętokrzyskie”. Choć oddany do użytku w 1984 roku,
swą historią też sięga jeszcze lat 60. Pierwsze makiety „spodka” kielczanie
zobaczyli bowiem w 1969 roku. Na nową, udoskonaloną (chodzi zwłaszcza
o wyposażenie i aranżację wnętrz oraz ciągi komunikacyjne dla pieszych)
wersję dworca przyjdzie nam czekać jeszcze rok. Mam nadzieję, że remont
przebiegnie bez problemów, efekt końcowy będzie taki, jak wskazują na to
wizualizacje, i miasto wreszcie otrzyma prawdziwe, wygodne dla pasażerów, centrum komunikacyjne, które zastąpi kilka rozrzuconych po mieście
przystanków i minidworców.

Kultura jest w centrum

Efektowne megaplany doby gierkowskiej zamieniły się w rzeczywistości
w jedną ogromną rozgrzebaną budowę, którą ostatecznie ukończono dopiero 30 lat od wkopania pierwszej łopaty pod fundamenty. Mowa oczywiście o Kieleckim Centrum Kultury autorstwa architekta Daniela Olędzkiego, pierwotnie zaplanowanym na nową siedzibę Teatru im. Stefana
Żeromskiego. Gmach jest bliskim bratem (bo jednak nie bliźniakiem) Teatru Muzycznego w Gdyni (kielecki projekt powstał na bazie gdyńskiego).
Wybudowano go, niestety, na miejscu bardzo ważnego kieleckiego zabytku, gmachu Leonarda. Budowlę „wymęczono”, ale to architektura bardzo
dobra, doceniana w całej Polsce, co widać w kolejnych publikacjach poświęconych powojennemu budownictwu. Na dodatek z kluczowym akcentem lokalnym. Jej niezwykle ważną częścią jest wystrój wnętrz, a to już dzieło
wyłącznie kieleckich twórców: Adama Wolskiego i Andrzeja Grabiwody.

Jakość ze znakiem Exbudu

Lata 80. to czas chylącego się ku upadkowi systemu, który objawiał się
głównie powszechnym brakiem wszystkiego i bylejakością. Pomiędzy tą
szarą, smutną magmą pojawiały się jednak pierwsze jaskółki zwiastujące
nadchodzące czasy. Oprócz blokowisk z krzywych płyt, w połowie lat 80.
powstało imponujące Centrum Biznesu Exbudu (jeszcze przecież państwowego). Wtedy także pojawiły się wyróżniające się stylem architektonicznym i jakością wykonania budynki mieszkalne. Pierwszy wybudował
właśnie Exbud, a mieści się przy ul. Wojska Polskiego. W tym samym
czasie ta sama pracownia architektoniczna zaprojektowała niezwykły blok
przy ul. Prostej 14/16.

Kościelny boom PRL-u

W latach 70. komunistyczne państwo przestało zabraniać budowy kościołów. Do końca lat 80. postawiono ich sporo – również w Kielcach. Mają
różną wartość architektoniczną. Niektóre są po prostu nierówne: łączą
w sobie elementy bardzo dobre z niezbyt udanymi. Ale jedna kielecka
świątynia z tego okresu jest architekturą wybitną. To wybudowany w latach 1975-84 kościół pw. św. Józefa na Szydłówku, autorstwa architekta
Władysława Pieńkowskiego. Przyglądanie się dopracowanym w najdrobniejszych szczegółach detalom tej świątyni, zarówno tym zewnętrznym,
jak i wewnętrznym, daje ogromną satysfakcję. Jestem przekonany, że za
jakiś czas kościół św. Józefa stanie się stałym elementem wycieczek po
Kielcach. Równie ważnym i cennym jak Wzgórze Zamkowe, Karczówka,
ale też WDK, Sienkiewiczowska Dzielnica Mieszkaniowa, dworzec autobusowy i Kieleckie Centrum Kultury. •
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Gotowa na lato?
Sezon letni zbliża się dużymi krokami. Czy
są skuteczne metody pozwalające w szybkim
tempie wyszczuplić ciało?
Agata Bieńkowska, właścicielka salonu Benessere
Beauty&SPA: O ciało należy dbać przez cały rok,
pielęgnując je każdego dnia i dbając o nie także
„od środka”, poprzez właściwe odżywianie. Wiosna
to czas wzmożonego zainteresowania zabiegami
na ciało, szczególnie tymi, które dają szybkie efekty. W moim salonie największym zainteresowaniem cieszą się terapie łączone.

dniu. Z osobami, które nie ćwiczą regularnie, spotykamy się dwa razy w tygodniu, co daje liczbę
około 10 zabiegów. Dodatkowo po serii warto
wykonać zabieg przypominający raz w miesiącu.
Podaję te dane w przybliżeniu, bo każda klientka jest inna, ma inne potrzeby i możliwości czasowe. Bierzemy je pod uwagę, konstruując plan
zabiegów. Dlatego nim zaczniemy z nich korzystać, warto umówić się na konsultację i omówić
wszystkie szczegóły.
Co zrobić, aby zachować na dłużej wypracowane efekty kuracji?
Jeśli chcemy być zadowolone, dumne z wyglądu
i kondycji naszego ciała, należy regularnie o nie
dbać. Od strony pielęgnacyjnej polecam zabiegi
przypominające, które wspomogą uzyskany efekt.
Niezwykle ważnym elementem jest codzienna pielęgnacja domowa. Odpowiednio dobrane produkty: peelingi, serum i kremy pozwolą na zachowanie
gładkiego, smukłego ciała i odpowiednio napiętej skóry przez cały rok. Nie możemy zapominać
o aktywności fizycznej dopasowanej do wieku oraz
stanu zdrowia. Dobrze zbilansowana dieta oraz
odpowiednie nawodnienie organizmu nie dopuszczą
do zatrzymywania się płynów i toksyn w naszym
ciele oraz do kumulowania się tkanki tłuszczowej.

Na czym one polegają?
Jeśli mamy mało czasu na osiągnięcie zamierzonych efektów, ważne jest, aby przeprowadzić
kurację kompleksowo i dobrać zabiegi do każdej
klientki. Osobom regularnie ćwiczącym polecam
serię holistycznych zabiegów Body Bioenergy
włoskiej marki Diego dalla Palma Professional.
Poprawiają kondycję ciała oraz pozwalają na
pełną regenerację zmęczonych mięśni. Subtelne
nuty zapachowe, przyjemne okłady pozwolą na
pełen relaks przy jednoczesnym silnym działaniu
składników aktywnych. Zastosowane kompleksy
wspomagają działanie wyszczuplające, zainicjowane podczas ćwiczeń fizycznych. Takie kuracje
często wzmacniamy masażami dopasowanymi do
potrzeb ciała. Już po kilku zabiegach osiągamy
efekt wygładzonego, smukłego i zdrowego ciała.
A co jeśli nie jesteśmy fankami sportu lub nie
możemy z niego korzystać?
W takiej sytuacji najlepiej wzmocnić zabiegi kosmetyczne specjalistyczna aparaturą. I tutaj najlepiej sprawdzi się zabieg ProSlim Gold, który
pobudza mięśnie do pracy za pomocą zmiennych
impulsów elektrycznych. Zależy nam, aby pobudzić mięśnie do pracy i nadać im właściwy kształt
oraz przygotować je do okładów kosmetycznych.
20-minutowa sesja zabiegowa rekompensuje trzy
godziny ćwiczeń na siłowni. Już po kilku zabiegach
dochodzi do znacznego przyspieszenia metabolizmu, zmniejszenia cellulitu oraz zgubienia zbędnych centymetrów w obwodach ciała.
Coraz częściej słyszymy, że szczupłe i zadbane kobiety borykają się z nieestetycznym cellulitem. Jak sobie z nim radzić?
Niestety, przyjmowane leki hormonalne, niezdrowa żywność i używki mają ogromny wpływ
na funkcjonowanie i wygląd naszego ciała. Co-

Dziękujemy za rozmowę.

_zdjęcie Wiktor Franko

raz częściej trafiają do naszego salonu młode,
zgrabne dziewczyny borykające się z cellulitem.
Związany jest on z zatrzymaniem wody i toksyn
w tkankach. Rozpoczynając kurację, zwracamy
przede wszystkim uwagę na działanie drenujące. Najlepiej sprawdza się masaż podciśnieniowy
wzmocniony o termobandaże, którymi owijamy
miejsca problematyczne. Bandażowanie ciała
wspomaga działanie sprzętu i już po pierwszym
zabiegu poprawia napięcie ciała. Klientki korzystają z niego szczególnie przed ważnym wyjściem.
Seria zabiegów pozwala na utrzymanie efektów
smukłego ciała przez wiele miesięcy.
Ile trwa taka terapia i jak często można ją
powtarzać?
Zabiegi trzeba powtarzać przez około 4-5 tygodni.
Dla aktywnych fizycznie zalecamy go raz w tygo-

20%

zniżki

dla czytelników „Made in Świętokrzyskie”
na pierwszy zabieg. Zapraszamy
na bezpłatną konsultację.

Salon Benessere Beauty&Spa
Agata Bieńkowska
Kielce, ul. Warszawska 21/3
tel. 41 344 44 41, 501 084 252
www.benessere.pl

Kultura
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Makbet w drewnie
rzeźbiony
tekst Agnieszka Kozłowska-Piasta zdjęcie Bartek Warzecha

Żądny władzy morderca, który nie zawaha się przed niczym, by przyspieszyć swoje
przeznaczenie. Makbeta przedstawiać nikomu nie trzeba i, mimo że Szekspir stworzył go
w 1606 roku, aktualność tragedii chyba nigdy się nie skończy. Kolejni twórcy teatralni próbują
odczytać go na nowo. Tego zadania podjął się także Adam Walny, reżyser i autor scenografii
w najnowszej premierze dla starszych w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”.

I cóż z Makbeta wyczytał? Na powtarzalne od wieków pytanie: do czego
prowadzić może chorobliwa ambicja, którą podsycają w nas najbliżsi, odpowiada jednoznacznie: zawsze w to samo miejsce, bo czy jesteśmy ambitni, czy nie, na pewno umrzemy. Tak naprawdę to jest jedyne przeznaczenie, które zostaje nam dane w momencie naszych urodzin.
Dlatego lalki towarzyszące aktorom Walny zamknął w drewnianych
skrzynkach, jakby w trumnach. Akcja toczy się na wielkim drewnianym
kole – fortuny, historii, dziejów, który jak machina miażdży kolejne pokolenia i podnosi z ziemi następne. To koło wprawia w ruch lady Makbet,
która, gdy trzeba, jest także wieszczącą przyszłość Makbeta wiedźmą.
Trup ściele się gęsto, krew leje się po ogromnych obrazach w głębi sceny,
mazana pędzlem przez kolejną wiedźmę. Makbet usuwa ze swojej drogi kolejne przeszkody, mordując, zlecając morderstwa, zamykając ciała
w drewnianych skrzyniach i chowając w drewnianym kole. Jest na drodze
do władzy i świetlanej przyszłości. Ta jednak nie nadchodzi.
Sprawca Makbet ponosi klęskę, koło fortuny miażdży go. Jest za słaby, by
wygrać z przeznaczeniem. Za słaba jest także lady Makbet, która – choć
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wydaje się być inicjatorką i opiekunką całej zbrodni – popada w obłęd
i umiera. Zwycięża to, co pozostaje – scenografia, natura, która kryje się
w każdym słoju i kawałku drewna. Przecież to drzewo, z którego powstała,
było kiedyś symbolem łączącym to, co ludzkie z tym, co nadprzyrodzone.
To ono, choć teraz jest kawałkiem drewna, łupanym siekierą, ciętym piłą,
w który można wbijać gwoździe, ścierać na wióry, nadal ma w sobie siłę.
Adam Walny jest lalkarzem orkiestrą. Od lat prowadzi swój autorski teatr,
projektując i tworząc do niego scenografię, lalki, adaptując dramaty i je
reżyserując. Obejrzany jesienią ubiegłego roku jednoosobowy „Hamlet”
w jego wykonaniu, z lalkami zanurzonymi w akwariach z wodą i pomysłem, by samego księcia duńskiego animował… duch jego ojca, naprawdę
zaostrzył mój apetyt. Po „Makbecie” oczekiwałam więc wiele.
I nie zawiodłam się na pomysłach scenograficznych. Lalki w drewnianych
pudełkach dają wiele możliwości. Można je zniszczyć, rozczłonkować,
pokazać w częściach, lub przerobić na fotel, tron, krzesło, stół. Są jednak
mało plastyczne i zbyt statyczne, a ich metamorfozy – przynajmniej na
premierze – zabierały aktorom wiele czasu, odbierając spektaklowi tempo. Aktorzy momentami siłowali się ze skrzynkami jak kurierzy ze zbyt
ciężką paczką. Nadrabiali grą, momentami zbyt ekspresywną, krzykliwą,
rozedrganą. Ale i tutaj można znaleźć perełki. Zachwycił zwłaszcza Makbet
grany przez gościnnie występującego Miłosza Pietruskiego, który w gęstej
atmosferze powtarzających się zbrodni i pomysłów inscenizacyjnych zachował umiar i wiarygodność. Jak na rolę sprawczyni i energii napędzającej zbrodnie lady Makbet w tym świecie złych emocji wydaje się zbyt mało
wyrazista. Zaproszona do współpracy Anna Iwasiuta-Dudek „dręczy”
widzów inaczej: ocierającym się o symptom nerwicy natręctw, zupełnie
niewidocznym, ale słyszalnym gestem ciągłego umywania rąk.
Po „Makbecie” Adama Walnego zostaje w pamięci natura, zaklęta w ciekawą scenografię. Zapach drewna, plusk wody, ciężar wbijanej w drewno
siekiery czy siła rozrywających tkankę drzew metalowych gwoździ. Tylko,
że to już było. W genialnym i czytelnym spektaklu Eimuntasa Nekrošiusa.
Dzięki spektaklowi Litwina spojrzałam na „Makbeta” zupełnie inaczej. Teraz to się nie zdarzyło. Niczego nowego się o Makbecie nie dowiedziałam.
A może już niczego dowiedzieć się nie da? •

Szaleństwo z nudów, czyli co grozi
widzowi „Psychozy”
tekst Aneta Zychma zdjęcie Natalia Kabanow

„Psychoza” w reżyserii Tomasza Węgorzewskiego to najnowsza koprodukcja Teatru
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Nowego Teatru w Warszawie. Twórcy, bazując na
autentycznych dziennikach psychotyków, proponują widzom obserwację, trwającej
ponad godzinę, rozmowy pomiędzy pięcioma szaleńcami. Jest dziwnie, czasami
zabawnie, ale w głównej mierze nudno.

Od razu zostajemy wrzuceni w świat pozbawionych sensu wywodów, bezcelowych dialogów i drążenia jednego tematu do granic absurdu. Początkowy słowotok jednej z bohaterek sztuki (Anny Kłos) wzbudza ciekawość
i wywołuje salwy śmiechu. Niestety, im dalej w las, tym więcej pseudointelektualnej paplaniny i niezrozumienia, które w pewnym momencie prowokują widzów do ziewania, nerwowego rozglądania się po sali i dyskretnego
sprawdzania godziny.
Sam pomysł na sztukę o szaleństwie jako stanie duchowej udręki, która powoduje społeczną izolację, nie był zły. Gorzej z jego realizacją. Razi
przede wszystkim brak porządnej dramaturgii i ogólny bełkot, który wylewa się nachalnie z każdej sceny. Podejrzewam, że brak typowej fabuły,
zbudowanej z elementów opartych na zasadzie przyczyna – skutek, było
jednym z założeń autorki tekstu Magdy Kupryjanowicz. Miał zapewne
na celu wzmocnienie efektu czającego się wszędzie szaleństwa. Niestety,
tak mało namacalna forma w połączeniu z niezrozumiałymi dialogami są
przytłaczające i jedyne, co można zrobić, żeby samemu nie zwariować, to
wyłączyć się i zająć myśli czymś innym niż sprawy poruszane na scenie.
Do tego wszystkiego dochodzi mało interesująca scenografia, karykaturalnie lumpeksowe ubrania bohaterów i kiepska muzyka. Śmiem twierdzić, że to aktorzy uratowali spektakl przed totalną katastrofą. Zwłaszcza
Anna Kłos, która wydawała się być autentycznie szalona oraz Bartłomiej
Cabaj, ewidentnie bawiący się swoją rolą i wnoszący tym samym powiew
świeżości.
Z drugiej strony, nie uważam, że był to całkowicie stracony czas. Żyjemy
w świecie, w którym coraz trudniej jest postawić granicę między tym, co
właściwe, naturalne (celowo nie używam słowa „normalne” – bo cóż to tak
naprawdę znaczy? – normalność jest zbyt subiektywnym pojęciem, żeby
się do niego odnosić, mówiąc o ludzkiej psychice), a co neurotyczne, chore.
Wobec powyższego próba uchwycenia istoty szaleństwa, choćby artystycznie nieudana, jest wyczynem heroicznym i godnym podziwu. Podoba mi
się również krytyczne nawiązanie do rosnącego w społeczeństwie zaufania,
jakim darzy się znachorów, uzdrowicieli i medycynę alternatywną. Postać
grana przez Joannę Kasperek jest jakby personifikacją pseudonauki: proponuje jako formy leczenia m.in. praktykę leżenia w grobie, żeby narodzić

się na nowo czy kontrowersyjną terapię czaszkowo-krzyżową. Co gorsza,
sama uzdrawiająca nie jest do końca poukładana wewnętrznie i również
wygłasza dziwaczne monologi, tracąc tym samym na wiarygodności.
W ostatecznym rozrachunku sztuki ani nie polecam, ani nie odradzam.
Z dwojga złego chyba jednak zdrowiej będzie pójść do teatru z nudów
i otrzeć się o psychozę, niż zrezygnować z obejrzenia spektaklu po przeczytaniu subiektywnej recenzji. W tym świecie pełnym szaleńców lepiej liczyć
na siebie aniżeli na opinie innych. •
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Porozmawiajmy o pogromie

Stanisław
ze Skarbimierza
– uczony w państwowej służbie
tekst Jacek Korczyński

Uczony ów mąż, pierwszy rektor odnowionej Akademii
Krakowskiej, przyszedł na świat w Skalbmierzu – nazywanym wówczas Skarbimierzem – około 1365 roku.
Przypuszczalnie pochodził z mieszczańskiej rodziny.
Początkowo uczęszczał do szkoły prowadzonej przy skalbmierskiej kolegiacie, tej samej gdzie nauki pobierał później Mikołaj Rej z Nagłowic.
Należał widocznie do pilniejszych i zdolniejszych młodzieńców, skoro go stąd
wysłano do Krakowa, gdzie poświęca się prawu kościelnemu. Zalecony królowej Jadwidze, na jej koszt wysłany został do Pragi na dalsze studia – pisał
ks. Teodor Czerwiński.
Na Uniwersytecie Praskim, jednej z najlepszych ówczesnych uczelni europejskich, studiował Stanisław od roku 1380. Najpierw zapisał się na fakultet sztuk wyzwolonych, a potem rozpoczął studiowanie prawa kanonicznego. Otrzymywał kolejne stopnie naukowe – od magistra artium, licencjata
i magistra teologii, po doktora praw. Jako że wcześniej przyjął święcenia
kapłańskie, został kanonikiem kolegiaty w rodzinnym Skalbmierzu, rektorem sandomierskiego kościoła św. Piotra, a później otrzymał kanonię
katedralną w Krakowie. Po powrocie do Krakowa związał się z dworem
monarszym. Był spowiednikiem królowej Jadwigi, kaznodzieją królewskim, wikariuszem generalnym biskupa krakowskiego.
Jak wiadomo, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego uniwersytet w Krakowie upadł po śmierci władcy, toteż Jadwiga Andegaweńska
w ostatnich latach życia podejmowała wraz z Władysławem Jagiełłą wysiłki związane z reaktywacją uczelni. Wymierne efekty przyniosły jej zabiegi
na dworze papieskim, a na samą uczelnię królowa zapisała w testamencie
własne kosztowności. W organizacji odrodzonego w 1400 roku z jagiellońskiej fundacji uniwersytetu dużą rolę odegrał Stanisław ze Skarbimierza.
Znalazł się on w grupie profesorów, którzy rozpoczęli wykłady, dysputy
oraz ćwiczenia i pozyskał do tego niemałą liczbę studentów. Został przy
tym pierwszym rektorem odrodzonej wszechnicy (funkcję tę pełnił dwukrotnie – po raz drugi w 1413 roku). Podczas inauguracji uczelni wygłosił
mowę w obecności króla i wielu dostojników państwowych i kościelnych.
Znana jest ona jako „Pochwała Uniwersytetu na nowo ufundowanego”
i stanowi swoisty program jego działania, w którym ważną rolę mają odgrywać sztuki wyzwolone, teologia, prawo kanoniczne i medycyna.
Choć nie pełnił żadnego państwowego urzędu, brał udział w życiu politycznym. Poza pracą uniwersytecką służył krajowi swoim wykształceniem i wiedzą. Służba Stanisława ze Skarbimierza dla Królestwa Polskiego
polegała nie tyle na jego bezpośrednim udziale w sprawach państwowych,
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Podobizna Stanisława ze Skarbimierza w skalbmierskim kościele (ilustracja
z książki T. Czerwińskiego „Stanisław Szkalbmierczyk, pierwszy rektor odnowionej
Wszechnicy Jagiellońskiej” (Warszawa 1902)

lecz przede wszystkim na uczonej refleksji dotyczącej państwa, prawa, władzy królewskiej, społeczeństwa oraz wojny sprawiedliwej – podkreśla prof.
Krzysztof Ożóg. Poglądy swe wyłożył skalbmierski uczony w rozlicznych
pismach, głównie kazaniach, których wygłosił i spisał kilkaset, a wiele
z nich dotyczyło ówczesnych ważnych wydarzeń, jak np. inauguracji uniwersytetu w 1400 roku, pogrzebu królowej Jadwigi czy konfliktu z zakonem krzyżackim. Podczas wojny z Krzyżakami napisał około 1410 roku
słynne kazanie o wojnie sprawiedliwej, prekursorski tekst w dziejach prawa
narodów, który po latach stał się przedmiotem wielu analiz i komentarzy.
Życie i działalność Stanisława ze Skarbimierza jest znakomitym przykładem zaangażowania średniowiecznego intelektualisty w sprawy publiczne.
W swych pracach często odnosił się do funkcjonowania państwa oraz cech
monarchy, który, poza odpowiednim wykształceniem, powinien posiadać
cnoty mądrości czy roztropności. Rozumny władca, zdaniem doktora Stanisława, nie tylko kieruje współczesnymi mu wydarzeniami, ale również
usiłuje przewidzieć bieg przyszłych wydarzeń, znając przeszłość i wyciągając z niej wnioski. Sprawowanie rządów przez monarchę bez refleksji nad
tym, co przynosiło szkodę państwu i poddanym w przeszłości, prowadzi do
ogromnego niebezpieczeństwa – pisał prof. Ożóg
Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza obejmuje ponad 600 pozycji. Są to kolekcje wygłaszanych kazań, głównie o tematyce teologicznej
i filozoficzno-prawnej. Uczony ze Skalbmierza zmarł w Krakowie 9 stycznia 1431 roku. •
Korzystałem m.in. z biogramu w „Polskim Słowniku Biograficznym” tom
XLII (Warszawa-Kraków 2003), artykułów K. Ożoga: „Stanisław ze Skarbimierza – uczony w służbie Królestwa Polskiego” i „Stanisława ze Skarbimierza refleksje o państwie” (w: „Drogą historii”, Lublin 2001) oraz książki
T. Czerwińskiego „Stanisław Szkalbmierczyk, pierwszy rektor odnowionej
Wszechnicy Jagiellońskiej” (Warszawa 1902).

4 lipca 1946 roku. Tę datę zna każdy kielczanin. I choć od tragicznych wydarzeń minęły
już 73 lata, jest wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Pojawiają się nowe ustalenia, metody
badawcze, interpretacje faktów. To dlatego od
trzech lat kielecka delegatura IPN organizuje
konferencje naukowe, podczas których wątpliwości i różne punkty widzenia mogą wybrzmieć z całą mocą.
Spotkania odbywają się pod hasłem „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje
– perspektywy”. Co roku na początku lipca do Kielc
przyjeżdżają badacze z całego kraju, z różnych środowisk i dziedzin naukowych, nie tylko historycy.
Również tematyka konferencji jest szeroka. W ubiegłym roku była to pomoc Żydom w czasie okupacji
niemieckiej, w tym prelegenci będą mówić o Polakach i Żydach żyjących pod okupacją.
3 lipca środowisko naukowe będzie dyskutowało
o stosunkach panujących między Polakami i Żydami w czasie okupacji niemieckiej. Polityka powszechnego terroru miała nie tylko zdezintegrować
społeczeństwo i złamać jego wolę oporu, ale też
odizolować Polaków i Żydów. Represje niemieckie
stały się przyczyną różnych zjawisk i postaw, nie
zawsze pozytywnych.

Okupacyjna rzeczywistość wystawiała na najwyższą próbę ludzkie charaktery, nasiliła i wyostrzyła
egoizm poszczególnych grup społecznych oraz
ukazała złożone mechanizmy funkcjonowania
społeczności zagrożonych wyniszczeniem – czytamy w zaproszeniu do udziału w konferencji.
– Nie boimy się żadnych tematów, ani ostrych polemik. Debata w polskim środowisku naukowym
trwa, a temperatura dyskusji, także wokół pogromu w Kielcach, nie spada. Podejmujemy nawet
najcięższe tematy i podchodzimy do nich z różnych
perspektyw – zwraca uwagę dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Biura Badań Historycznych IPN
w Kielcach.
W tle tegorocznych dyskusji będą na pewno trzy
ważne publikacje. Pierwsza to „Dalej jest noc. Losy
Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”
pod redakcją Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego. Druga – artykuł dr. Tomasza Domańskiego „Korekta obrazu?...”, pierwsza z serii recenzji
przygotowywanych przez IPN na temat tej książki.
Nie milkną też echa trzeciej publikacji „Pod klątwą.
Społeczny portret pogromu kieleckiego” Joanny
Tokarskiej-Bakir.
– Mamy dziś wiedzę, która pozwala zinterpretować
kilka ważnych kwestii, przełomowych dla wyda-

rzeń, jakie miały miejsce 4 lipca 1946 roku. Jestem
przekonany, że trwająca obecnie debata naukowa
zaważy na interpretacji i ocenie pogromu Żydów
w Kielcach. Pozwoli też odpowiedzieć na najważniejsze pytanie – czy przebieg i dynamika zajść
spowodowane były szeregiem działań o charakterze
prowokacyjnym czy też spontanicznym działaniem
tłumu lub poszczególnych grup – mówi dr Ryszard
Śmietanka-Kruszelnicki.
Temat pogromu w Kielcach nie jest zamknięty.
Wciąż istnieją niewyjaśnione wątki, dyskusyjne
problemy i – jak pokazuje przykład wspomnianych
już publikacji – spory wśród badaczy.
Konferencje są otwarte dla publiczności. Instytut
zaprasza wszystkich zainteresowanych do Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” przy
ul. Warszawskiej 5.

Instytut Pamięci Narodowej
Delegatura w Kielcach
al. Na Stadion 1
sekretariat.kielce@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
www.facebook.com/ipn.kielce
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43
przykłady guseł znanych na XIX-wiecznej
świętokrzyskiej wsi. Przesądy, zabobony czy
wróżby są stare jak świat. Różnorodność
ludowych sposobów na zapobieżenie nieszczęściu,
urodzaj czy zdrowie była imponująca. Część
z nich znano w wielu regionach kraju, ale wiele
charakterystycznych było tylko dla niektórych okolic. Wiedzę o dawnych
zabiegach magicznych zawdzięczamy pracy i pasji etnografów. Od XIX
stulecia badali i zapisywali nie tylko piękne ludowe tradycje, obrzędy czy
pieśni, ale także wszelkie przejawy zabobonnej wiary mieszkańców wsi
w moce nadprzyrodzone. W pracach wielu autorów tamtych lat znajdziemy
zapiski dotyczące Kielecczyzny. Ogromne zasługi dla ocalenia ludowych
zwyczajów naszego regionu położył Oskar Kolberg, który poświęcił im
kilka tomów w swej monumentalnej serii „Lud”. Niezrównanym okazał
się jednakże pochodzący z Imielna ks. Władysław Siarkowski, który
kapłańską posługę połączył z etnograficzną, historyczną i archeologiczną
pasją. Wyniki swych badań publikował w szeregu periodyków i są one
dziś kopalnią wiedzy o dawnym życiu świętokrzyskiego ludu. Także o jego
przesądach i zabobonach, które – jak napisał w 1879 roku – w wielkiej swej
rozciągłości i doniosłości istnieją między kielczanami. A choć i tu znajduje się
niemały poczet oświeceńszych włościan, którzy w gruncie rzeczy nie wierzą
w zabobony, to mimo tego, idąc za zwyczajem większego ogółu swoich
współbraci – nie odrzucają ich wcale.

Dawna wieś świętokrzyska – ekspozycje w Parku Etnograficznym w Tokarni

To

Miotła na polu i płot z bylicy
tekst i zdjęcia Jacek Korczyński

Kto ma złość do jakiej osoby i chce aby się ona rozpiła, to powinien iść na cmentarz, wziąć
z trupiarni kości, wygotować w niepoIewanym garnku, następnie wylać pod próg tego domu,
gdzie nienawistna jemu osoba mieszka. Makabryczne gusła. Ale jeżeli już zadziałały, był na nie
sposób: Pijakowi, celem obmierznienia mu wódki, należy podać trunek zmieszany z tą wodą,
którą się obmywało twarz trupa. Mogło okazać się, że wyrwanym ze szponów nałogu był kawaler
zamierzający ożenić się z atrakcyjną wdówką, która pochowała już szczęśliwie dwóch mężów.
Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa, powinien on po powrocie z kościoła od ślubu włazić
do domu oknem, a nie wchodzić drzwiami, aby go wkrótce taka wdowa nie pochowała.
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Oby urodzaj dopisał

Ważną rolę w życiu mieszkańców świętokrzyskiej wsi odgrywały przesądy
związane z uprawą roli i gospodarstwem. Koło Gór Świętokrzyskich przy siewie
zboża zatykają w polu starą miotłę, mówiąc zamawianie: Miotła, będziesz
kluski gniotła. Czynią ten zabobon w tym celu, aby nikt z przechodzących
nie urzekł zasiewu – zanotował ks. Siarkowski. Powszechnie sądzono, że
niektóre osoby mają „szkodliwy wzrok” i wszystko, na co spojrzą, ulegnie
zniszczeniu. Ponoć skutecznym środkiem zapobiegającym urokowi była
właśnie postawiona na miedzy stara miotła lub koński łeb zatknięty
na żerdzi. Z kolei by szkodniki nie zjadły kapusty, przy jej sadzeniu
trzeba było w rolę wetknąć pokrzywę, a ręce wysmarować tłuszczem spod
święconej na Wielkanoc szynki. Marchwi nie należało siać bez butów, gdyż
wyrosłaby rogatą jak palce u nogi – tak twierdzono w okolicach Pińczowa.
W tamtejszych okolicach utrzymywano ponadto, że proso uda się, gdy
będzie zasiane wtedy, gdy blade są smugi na obłokach i wiatr południowy
albo jeżeli leszczyna zakwitnie czerwonawo. Sposób na wygubienie ostu
w polu był niedaleko Rembowa taki: Wyjść przed wschodem słońca na to
pole, gdzie się oset znajduje, uderzyć go patykiem i mówić to zamawianie:
Oset, żebyś precz z mego pola poszedł. Gdy zakwitał groch, gospodarze koło
Starego Korczyna wychodzili w pole, zrywali kwiaty i rozcierali je na dłoni.
Czynili to w przekonaniu, że dzięki temu zabiegowi dojrzały już groch
będzie szybko się gotował.
Etnografowie podkreślali duże znaczenie drzew w ludowych wierzeniach.
Gałązki brzeziny, tarniny, wierzby, świerczyny, liście olchy posiadają, według
mniemania ludu tak kieleckiego jak pińczowskiego, własność czarującą.
Zatknięte w roli, chronią plon jej, bądź zboża, bądź jarzyn wszelakiego rodzaju
od uroku, potęgą swej niewidzialnej siły wpływają na urodę płodów ziemi,
a nawet gradowe chmury rozpędzają – pisał ks. Siarkowski. W Kieleckiem
wtyka się gałązki brzozowe szczególnie w zagony lnu i konopi w celach
ochrony przed kretami, zaś w okolicach Pińczowa pasterz wypędzając bydło
pierwszy raz na paszę uderza rózgą z brzeziny trzykrotnie każdą krowę, a gdy
wróci do domu, zatyka rózgę w stajni, aby uchronić się przed czarownicami

– takie regionalne praktyki przytoczył z kolei Adam Fischer na łamach
czasopisma „Lud”. Badacz ów wspomniał także o pewnej magicznej roli
podkieleckich dębów: Przy zażegnywaniu postrzału (reumatyzmu) mówi
się: Idźże postrzale na lasy, na bory, suchy dąb łupać…
Na świętokrzyskiej wsi wiele przesądów dotyczyło okresu żniw. Na początek
próbowano magicznie zabezpieczyć się przed trudami ciężkiej pracy. Przed
rozpoczęciem żniwa powinno się udłubać ziemi sierpem z tego pola, na
którym się żąć ma, i tą ziemią posypać ręce, aby w czasie żniw nie bolały – to
jeden ze sposobów. Z kolei aby krzyż nie bolał od nachylania się przy żniwie,
należy plecami trzeć o ścianę kiedy się usłyszy pierwszy grzmot na wiosnę.
Zaś w Bejscach tarzają się po ziemi kiedy len zaczyna kwitnąć, aby krzyże
nie bolały przy żniwie. Wychodząc po raz pierwszy w pole powinno się
nieść w ręce sierp ząbkami obrócony na dół, gdyż w przeciwnym razie zboże
targałoby się przy żniwie. Plony należało także odpowiednio przewieźć
i zabezpieczyć. Nakładając na wóz do stodoły zboże i siano należy uważać,
ażeby z nim żaby nie włożyć, bo w takim razie wóz w drodze obali się –
twierdzono w okolicach Kielc. Był też dobry, ponoć, sposób na ochronę
zboża przed myszami. Umieszczano w tym celu w czterech rogach stodoły
paproć, koniecznie zebraną w sąsiedniej wsi i poświęconą w kościele
w uroczystość Matki Boskiej Zielnej. Dodać należy, że część przesądów
łączono w swoisty sposób z wiarą chrześcijańską. Poza używaniem
poświęconych ziół czy przedmiotów, szereg czynności wykonywano w dni
świąteczne. Jak zapisał ks. Siarkowski, zbawienny wpływ na plony miało
według włościan np. zatykanie krzyżyków po polach w Wielki Piątek czy
odbywane tamże wielkanocne procesje. A że robiono to koniecznie przed
wschodem słońca, to już nieco inna sprawa.
Ciekawą historię związaną z kolei z sianokosami usłyszał ks. Siarkowski
w Bejscach. Przy zaczęciu kośby od dawna praktykował się zwyczaj, że
wychodzący na łąki gospodarze bez przyczyny zaczepiali jeden drugiego,
z czego powstawały zacięte bójki, gdzie niejednego ciężko na łące ranionego
odwożono do domu. Czyniono to w tym przekonaniu, że siano będzie
w następnym roku bujnie rosnąć. Z tą dość krwawą tradycją skutecznie
walczył miejscowy proboszcz. Rytualnych bójek zaprzestano, ale między
niektórymi powstały narzekania, że teraz mało siana mają.

Zakopać chorobę

Do działań „zdrowotnych” można zaliczyć podany na początku sposób
na wyleczenie z opilstwa. To oczywiście ciekawostka, ale pamiętając, że
w XVIII czy XIX stuleciu na polskiej wsi wszelkie dolegliwości leczono
raczej domowymi sposobami, wszelkie ludowe przesądy miały przy
tym niemałe wzięcie. Szczególnie, że dostęp do zawodowych lekarzy był
ograniczony, a ich rolę często pełnili wszelkiej maści znachorzy, guślarze
czy wróże. Do tego wielu chorobom przypisywano niekoniecznie naturalne
pochodzenie. Na skarbnicę sztuki leczniczej naszego ludu złożyły się obok
praktyk grubej empirii, rodzicielki medycyny doświadczalnej, mistyczne
wyobrażenia o chorobie. Jako najważniejsze przyczyny chorób uznane są
wśród naszych włościan: dopust Boży, nasłanie złego ducha, przekleństwa,
czary, uroki. Chorobę raka zaszczepia mucha, która siedziała na zdechłym
raku, róża powstaje z przelęknienia – pisał o interesujących nas aspektach
ludowej medycyny Henryk Biegeleisen.
Z powodu braku oświaty epidemiczne choroby nieraz szeregi włościan
okolicznych przerzedzają – śmierć znajduje się w swoim żywiole, bo
mieszkańcy siół w dalszej od Kielc odległości położonych, rady guślarzy,
wróżów, owczarzy przekładają nad przepisy lekarzy. Słusznie więc okolicę
tutejszą za stolicę guseł i zabobonów przechowanych od czasów pogańskich
uważać można – zaznaczał ks. Siarkowski odnosząc się do zwyczajów
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praktykowanych w naszym regionie. Wspominanych guślarzy czy owczarzy
miała praktycznie każda wieś. Znali oni sposoby zażegnywania wszelkich
chorób oraz odczyniania uroków rzuconych na ludzi i zwierzęta. Wierzono,
że chorobę da się przegnać za granicę wsi, można ją podrzucić pod próg
domu sąsiada, zabić kołkiem w ziemię lub zakopać. Można ją też uwiązać,
zaklinować lub przebić nożem. Form swych zażegnywań guślarze nigdy
nie wyjawiali, bojąc się, że utracą one swą moc, a sekrety swej wiedzy
przekazywali z reguły najstarszemu synowi. Byli także miejscowymi

Wnętrze chaty zielarki w Parku Etnograficznym w Tokarni

ekspertami nie tylko w kwestiach leczenia. Kasta guślarzy u ludu stron
tutejszych ma wielkie zachowanie: w rozmaitych sprawach i czynnościach
włościanin nasz nie obejdzie się, nie zasięgnąwszy ich rady – pisał nasz etnograf.
Z kulturą ludową nierozłącznie związane są zioła, wszechobecne także
w lecznictwie. W medycynie ludowej przetrwało do naszych czasów wiele
roślinnych środków używanych od wieków. Specjalistkami od stosowania
ziół były zielarki lub znachorki, a wiele z nich cieszyło się okoliczną sławą.
Aplikując ziołowe specyfiki, wymawiały formułki ludowych zaklęć, by
wzmocnić działanie leku. Stąd często były posądzane o uprawianie czarów
czy rzucanie uroków. Wódka zaprawiona krwawnikiem wyostrza pamięć,
a lebiodka gadzinę jadowitą z domu wypędza. Lubczyk ponoć świetnie
działa przeciw czarom rzuconym na bydło, okłady na głowę z macierzanki
oddalają katar, mięta leczy śledzionę, jeżeli chory obrywa ją zębami z krzaka
nie wyrwanego, zaś człowiek idąc, nie zmęczy się, jeśli trzymać będzie
gałązkę mirtu. Z kolei korzeń nagietka, utarty i położony na oczach, dziwnie
je czyści, a orlik niepotężność do skutku małżeńskiego przez czary utraconą
przywodzi. Piołun rzekomo chroni od pijaństwa, ruta warzona w oliwie
i smarowana leczy pokrzywione członki, zapach bazylii ożywia duchy i od
mdłości ratuje, słonecznik, jak się okazuje, też ma ciekawe właściwości,
bo kto go trzyma pod poduszką, zobaczy kradnącego złodzieja. To tylko
kilka przykładów przytoczonych przez Józefa Rostafińskiego w jego XIXwiecznym „Zielniku czarodziejskim”. W naszej kulturze ludowej często
przypisywano roślinom nadprzyrodzone właściwości. Pewne zioła zalecano
zbierać w określonych porach dnia czy nocy, gdy ich magiczna moc była
najsilniejsza. Dużym uznaniem cieszyła się bylica pospolita, która ponoć
odpędzała wszelkie diabelstwo. Na wsiach Kielecczyzny w wigilię św.
Jana wyplatano wokół domu płoty z bylicy, aby „złe” nie miało dostępu.
Przyznajmy jednak, że przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza
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o działaniu roślin była wśród dawnych ludowych zielarek niemała.
Przygotowywane mikstury potrafiły uśmierzyć ból czy pomóc przy
niektórych schorzeniach. Ale, jak widzimy, nie tylko ziołami „leczono”.

Uwaga na czarownice

Wśród przesądnego ludu powszechna była wiara w moce nadprzyrodzone.
Reprezentowały je przede wszystkim czarty i czarownice. W świętokrzyskich
legendach diabeł często przedstawiany był w sposób nieco żartobliwy, jako
istota bardziej złośliwa niż szkodliwa. Obawiano się raczej czarownic, które
potrafiły ponoć zsyłać choroby, wywoływać burze, zatruwać wodę czy
odbierać mężowską miłość.
Podobnie jak w innych okolicach kraju, tak i w kieleckim wierzą w czary
i czarownice. Czarownicami są kobiety, które dobrowolnie oddając duszę
diabłu, z nim zawierają przymierze w tym celu, aby wyuczyć się sztuki
szkodzenia ludziom, a szczególniej otrzymać moc odbierania mleka krowom.
Czarownice dzielą się na dwa rodzaje; jedne, które od samego diabła wyuczyły
się czarów; drugie zaś od czarownic, mistrzyń w swoim rzemiośle – pisał
o miejscowych wierzeniach ks. Siarkowski. Ma się rozumieć, że w zebraniach
czarownic uczennica czartowska, a zwłaszcza taka, co szereg lat spędziła
na wyprawianiu ludziom psikusów, ma większe poważanie i znaczenie
niż inne jej koleżanki. Jej to przed innymi przynależy się pierwszeństwo
na bankietach, czyli sabatach diabelskich. Do niej też z odległych stron
gromadzą się inne adeptki, by trzymać zioła, które li tylko na grzbiecie Gór
Świętokrzyskich rosną. Czarownice od Łysicy pochodzące mają ogromną
wziętość u współtowarzyszek, rozproszonych po różnych zakątkach kraju,
bo one są w ustawicznym sojuszu z diabłem.
Jak rozpoznać czarownicę? Wystarczyło w dzień św. Jana Chrzciciela
wyjść na łąkę przed wschodem słońca. Wtedy, jak twierdzono, biega ona
nie dotykając stopami ziemi i z kwiatów zbiera rosę. Powierzchowność jej
odrażająca: twarz nabrzmiała, obsuta krostami, po pas obnażona, włosy u niej
w wielkim nieładzie, zlepione najczęściej w kołtun, spadają na ramiona. Koło
Pińczowa powiada lud, że czarownice w miesiącu maju przed wschodem
słońca wybiegają na granice pól dla zbierania ziół dla krów, a w czasie procesji
rezurekcyjnej żadna z nich do trzeciego razu wraz z ludem nie odbędzie
koło kościoła pochodu. Jeżeli podejrzanie szybko kwaśniało mleko, musiała
być to sprawka czarownicy. Zarówno w okolicach Kielc, jak i Pińczowa,
znano niezawodny sposób: dla dowiedzenia się, która z kobiet mleko to
zaczarowała: nabić szpilek w powązkę i przez nią mleko cedzić; następnie
taką powązkę gotować, a wtenczas, gdy jaka kobieta przyjdzie do domu, to
ją dobrze miotłą wywalić, bo ona to, a nie inna, dopuściła się czarów. Proste?
Powszechnie było wiadomym, że czarownice odbierają krowom mleko
oraz zsyłają choroby na domowe zwierzęta. Warto było temu zapobiec:
W dzień Trzech Króli gospodarz lub gospodyni przyszedłszy z kościoła do
domu, powinni iść zaraz do stajni i święconą kredą opisać, tj. po ścianach
poprowadzić linię, aby czarownice nie miały tam przystępu. Wspomnijmy,
że poświęcona kreda miała wśród ludu szerokie zastosowanie ochronne.
Na przykład w okolicach Masłowa wierzono, że aby po śmierci wisielec
nie straszył, wkłada mu się pod język dwa kawałki święconej kredy, wziętej
z dwóch różnych domów. Kreda ta powinna być po siedemkroć święcona na
Trzech Króli.
Na Kielecczyźnie wierzono dawniej także w istoty demoniczne wywodzące
się często z pradawnej słowiańskiej tradycji. Wystrzegano się, by nie spotkać
południcy, złośliwego demona pod kobiecą postacią polującego na tych,
którzy pracowali w polu w samo południe. Dlatego też w największy letni
skwar dobrze było sobie zrobić krótką przerwę. Biada była temu domostwu,
w którym zagnieździła się bieda. W okolicach Pińczowa wyobrażano ją

sobie jako wysoką, chudą kobietę. Ulubionym jej siedliskiem po domach
wiejskich jest piec. Gdzie się rozgości, tam w mieniu zrządza zniszczenie. –
Zajrzała im bieda w oczy – mawiano wówczas. Koło Kielc przedstawiano
biedę również jako wysoką kobietę, ale zamiast ciała, kości jej pokrywa
powłoka szara, niby mgła. Towarzyszy ona człowiekowi w drodze i sprowadza
nań wszelkie nieszczęścia w podróży. Obawiano się boginek, zwanych też
mamonami. Wierzono, że porywają nowo narodzone dzieci. Boginki chodzą
po świecie zwykle po trzy. Każda okolica ma swoje własne boginki, które różne
a dziwaczne mają nazwiska. Koło Kij nazywają się: Ciacia, Łacia i Łup-cupcup po drodze; ubrane są w białe prześcieradła i chustki, a od zwyczajnych
kobiet tym się odróżniają, że mają wielkie głowy – zanotował ks. Siarkowski.
Dzieci z kolei straszono małym, kudłatym demonem zwanym Bobo. Miał
je zabierać i dusić, gdyby były niegrzeczne lub nieposłuszne. W jednej
z grot na kieleckiej Kadzielni przesiadywał Dydek. Tak twierdzili starzy
górnicy. Straszydło to oznajmiało swój pobyt przechodniom gwizdaniem
złowieszczym, i jeżeli jaki śmiałek w porze nocnej nie uląkł się takiego
gwizdania, ale podobnym świtem mu wtórował, to duch ten pokazywał się
owemu śmiałkowi w postaci górnika i znikał zaraz bez śladu. Nad brzegami
rzek lub jezior mogły grasować utopce zwane też topielcami. Były to
duchy samobójców lub osób, które przypadkowo utonęły. Mieli postać
„czarnych chłopów”. Wciągali ludzi w głębiny, choć w okolicach Rembowa
twierdzono, że Topielec nie utopi dobrego człeka, jeno takiego, który ma
złą w sobie duszę. To tylko niektóre przykłady działalności demonicznych
istot, w które niegdyś wierzono. Ludowych podań na ten temat zapisano
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mnóstwo. Zwyczaje i obrzędy świętokrzyskiej wsi to oczywisty powód do
dumy z lokalnej tradycji. Warte uwagi są również dawne ludowe przesądy
i zabobony, które były przedmiotem zainteresowania wielu badaczy folkloru.
Dzięki nim przetrwała wiedza o zabiegach magicznych stosowanych przed
wiekami w naszym regionie. Dziś większość z nich już oczywiście zanikła,
część z nich w jakiejś formie jest jednak obecna w naszym codziennym
życiu. Jak wielu z nas wzbrania się przed przyszyciem guzika na ubraniu
odzianego w nie człowieka, gdyż „rozum się wtedy zaszywa”? Nadal wieszamy
podkowę, która przynosić ma szczęście, a obawiamy się stłuczenia lustra,
co zwiastuje nieszczęście. Nie mówiąc już o feralnych dniach czy czarnym
kocie przebiegającym drogę. Taka magia raczej nie pomoże, ale też chyba nie
zaszkodzi. Ale przytoczonego na wstępie sposobu na wyleczenie z pijackiego
nałogu zdecydowanie nie polecam. •
Wykorzystałem przede wszystkim prace ks. W. Siarkowskiego publikowane
w XIX-wiecznych periodykach (m.in. „Zbiór wiadomości do antropologii
krajowej” oraz „Gazeta Kielecka” – stamtąd pochodzi większość cytatów).
Korzystałem także z prac O. Kolberga: tomy „Kieleckie”, „Radomskie”,
„Sandomierskie” wchodzące w skład XIX-wiecznej serii „Lud. Jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania…” (nota bene Kolberg często
cytował etnograficzne zapiski ks. Siarkowskiego), a także m.in. książek:
J. Rostafiński „Zielnik czarodziejski, to jest zbiór przesądów o roślinach”
(Kraków 1895), H. Biegeleisen „Lecznictwo ludu polskiego” (Kraków 1929)
oraz artykułów w dawnych numerach czasopisma etnograficznego „Lud”.
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Studia na Twoją miarę

tekst Rafał Zamojski zdjęcie archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w różnych obszarach służby publicznej, także tej
mundurowej, i wielu dziedzinach biznesu. Oferujemy ponad 20 różnych programów studiów licencjackich i magisterskich.

Kielce dysponowały łaźnią publiczną już w czasach, gdy były małym prywatnym miasteczkiem
biskupim. Pierwsza łaźnia była jednym z trzech murowanych publicznych budynków,
ufundowanych w drewnianej mieszczańskiej części Kielc przez biskupów. Pozostałe to ratusz na
Rynku i handlowe jatki przy ul. Bodzentyńskiej.

W

Wybudowaną w 1750 roku łaźnię kielczanie zawdzięczali światłemu biskupowi Andrzejowi Stanisławowi Załuskiemu. Biskup odstąpił miastu na ten
cel część przylegającej do Silnicy działki należącej do kanonii brzechowskiej. Dzięki ustaleniom Jana Leszka Adamczyka znamy jej dokładne miejsce usytuowania (przy ul. Leśnej, na obszarze, na którym później stanęły
gmachy szkolne) i szczegółowy opis. Nie wiemy jednak, kiedy przestała
funkcjonować. To z jej powodu, pola mieszczan, znajdujące się wtedy za
granicami miasta (między Silnicą a Czarnowem), nazywano Załaźniem.
Posesja tej łaźni graniczyła z ostatnią działką mieszczańską średniowiecznych Kielc lokacyjnych przy ul. Piotrkowskiej, zwaną Bugajem. Do wielkiego pożaru w 1800 roku stał tam drewniany szynk. W 1823 roku w nieruchomość postanowił zainwestować Antoni Zeitheim, osiadły w Kielcach
kilka lat wcześniej geometra, zatrudniony pierwotnie w staszicowskiej
Głównej Dyrekcji Górniczej (plac należał wtedy do rodziny jego współmałżonki). Zapewne ze względu na sąsiedztwo rzeki i dawnej biskupiej
łaźni, zdecydował się on wybudować na Bugaju łazienki dla wygody publiczności. Na inwestycję uzyskał zgodę władz i kredyt. Powstał obszerny
parterowy częściowo podpiwniczony dom. Narożnik działki zabudowano
istniejącą do dziś kamienicą znacznie później, bo dopiero w 1903 roku.
Łazienki Zeitheimów funkcjonowały w tym miejscu około stu lat, ostatnie
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wzmianki o ich działalności pochodzą bowiem z lat 20. XX wieku. Niestety
w 1993 roku właściciele, korzystając ze słabości służb konserwatorskich,
ten ważny dla historii miasta ładny zabytkowy budynek wyburzyli i postawili na jego fundamentach koszmarek architektoniczny.
Większe szanse na przetrwanie ma inna kielecka łaźnia, oddana do użytku 96 lat temu, jedna z pierwszych budowli „architektury niepodległości”
– komunalne publiczne łazienki zaprojektowane przez Wacława Nowakowskiego i zbudowane na rogu ul. Solnej i Staszica. W szybko rozrastającym się mieście, bez wodociągów i kanalizacji stan sanitarny i poziom
higieny mieszkańców nie tylko pozostawiał wiele do życzenia, ale groził
epidemiami. Sto lat temu jedynie najbardziej majętni mieszkańcy miasta
mieli stały dostęp do wanien w kamienicach z własną wewnętrzną siecią
wodociągowo-kanalizacyjną bądź korzystali z drogich kąpieli w kieleckich
hotelach Bristol, Versal i Polskim. Mniej majętnym musiały wystarczyć
niewielkie prywatne zakłady kąpielowe, które jednak nie mogły zaspokoić
wszystkich potrzeb. Łaźnia poprawiła sytuację. Kielczanie mogli się kąpać
znacznie częściej niż do tej pory, dla niektórych grup społecznych przewidziano kąpiele bezpłatne. To „znacznie częściej” oznaczało jednak coś
innego niż współcześnie, wydajność łaźni pozwalała na kąpiel kielczanina
przeciętnie raz… na 80 dni.
Dzięki wpisowi do rejestru zabytków, dawnej łaźni przy ul. Staszica nie
grozi los łazienek Zeitheimów. Właściciele zaczynają mówić o przeznaczeniu kamienicy na hotel z restauracją. Oby nastąpiło to jak najszybciej. •

Kilkadziesiąt kierunków na politechnice, uniwersytecie i kilku uczelniach prywatnych w województwie, studia w innych miastach i za granicą
– przy wyborze może zaboleć głowa. Jak dobrze
wybrać studia, radzi dr Paweł Ramiączek, Dziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach Społecznej Akademii Nauk.
Jak najlepiej wybrać studia?
Na pewno nie szukać na łapu-capu, kierując się
wyłącznie opiniami rodziny i znajomych. Wybór
kierunku i uczelni to ważna decyzja, która wpłynie
na całe przyszłe życie. To nie rodzice czy koledzy
będą ponosić konsekwencje dobrych albo złych wyborów. Mamy studentów, którzy wcześniej zaczęli
naukę na nieodpowiednim kierunku, bo posłuchali
innych. Dopiero potem zaczęli szukać studiów, rzeczywiście pasujących do ich zainteresowań, predyspozycji albo marzeń o dobrej pracy. I tak trafili na
kielecki SAN.
To jakie studia są lepsze – bezpłatne czy płatne?
Bezpłatne studia, czy to na politechnice, czy uniwersytecie, mają wiele zalet. Podstawowa to brak
czesnego. Warto zastanowić się, czy nie zainwestować w studia na uczelni prywatnej. Zwłaszcza
te znane, ogólnopolskie – jak Społeczna Akademia

Nauk – dbają o jakość kształcenia, która zwiększa
szansę absolwentów na dobrą pracę. Niezależnie
od tego, czy studia prowadzone są w Warszawie,
Łodzi, Krakowie czy Kielcach.
Ale nie każdego stać na studia płatne.
Zaryzykuję stwierdzenie, że większość kandydatów
może pozwolić sobie na studia na Wydziale Handlu
i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach. Jesteśmy uczelnią sieciową, to pozwala inaczej rozłożyć koszty.
Dlatego student otrzymuje bardzo korzystną relację jakości oferty edukacyjnej do ceny. W dodatku
mamy rozbudowany program promocyjny – oferujemy aż osiem bonusów, które obniżają koszty nauki. I najważniejsze: oferujemy pomoc materialną:
stypendia rektora za osiągnięcia, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób
niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się
również o dofinansowania i stypendia zewnętrzne.
Dla studentów, którzy skorzystają z oferty programu Erasmus+, przygotowane zostały oddzielne stypendia zagraniczne.
A jak wybrać kierunek?
Trzeba zastanowić się, co chcemy robić w życiu.
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach Społecznej Akademii Nauk otwiera ścieżki kariery

Czy to znaczy, że absolwent ma szansę na karierę w policji, straży pożarnej czy wojsku?
Tak. Prowadzimy jedyne w regionie studia mundurowe „Administracja Systemami Bezpieczeństwa”.
We współpracy z Komendą Wojewódzką Policji
stworzyliśmy profil policyjny „Służby Mundurowe
w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”. Nowością
jest unikatowy program studiów „Pożarnictwo”.
Mamy także: „Bezpieczeństwo Informacji – Cyberterroryzm”, „Mediacje i Negocjacje w Sytuacjach
Kryzysowych” oraz „Wojsko i Służby Specjalne w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”.
Ale to nie wszystko. Po naszych studiach „Bezpieczeństwo i Ratownictwo Cywilne” absolwent dostaje uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych imprez masowych. A po „Bezpieczeństwie
Publicznym i Ochronie” – uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony. Mamy jeszcze studia
dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
A studia na SAN w Kielcach związane z biznesem?
Na kierunkach „Ekonomia” i „Zarządzanie” dostępne są programy związane ze wszystkimi obszarami
działalności biznesowej: marketingiem, finansami
i rachunkowością, logistyką i transportem czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zapraszamy na
stronę internetową i do naszej siedziby. Pracownicy z pewnością doradzą, jaki wybór studiów będzie
najtrafniejszy.

Społeczna Akademia Nauk
Kielce, ul. Peryferyjna 15
Tel. 41 331 74 10 wew. 227
www.san.edu.pl
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Nie ucz się, naucz się
Choć języka angielskiego uczymy się od
wczesnych lat szkolnych, to z jego znajomością bywa różnie. Gdy obcokrajowiec podchodzi
do nas na ulicy i pyta o drogę, często stajemy
jak wryci. Nie lepiej jest za granicą. Co zrobić, by to zmienić? Jak szybko, dobrze i bezboleśnie opanować język angielski – wyjaśnia
Dorota Adamczyk, filolożka, właścicielka oraz
główny metodyk w szkołach Szybki Angielski
z oddziałami w Kielcach, Lublinie, Radomiu
i Włoszczowie oraz L.A. Language Academy
we Włoszczowie.
Przyjemnie, skutecznie, szybko. Czy w ten sposób można się nauczyć języka obcego?
Zdecydowanie tak. W naszej szkole. Tu nie ma
gramatyki, prac domowych, książek. Od samego początku stawiamy na komunikację, na to, by
uczniowie jak najszybciej zaczęli mówić w obcym
języku. Dzięki jednej z naszych metod, metodzie Colina Rose, wiemy, jak to robić skutecznie. Wystarczy
rok, by ktoś, kto nigdy nie uczył się np. angielskiego
osiągnął poziom… egzaminu maturalnego.
Brzmi nieprawdopodobnie. Jak to zrobić?
Po pierwsze kursant musi najpierw… poznać siebie. Oprócz testu określającego znajomość języka,
nasi uczniowie robią także test osobowościowy. Bo
każdy z nas ma inteligencję wieloraką. Tę teorię
opracował Howard Gardner w 1983 roku. Podzielił
nasze zdolności na 8 bloków. Co ważne: wszyscy
posiadamy inteligencję każdego rodzaju, ale każdy
blok jest rozwinięty w innym stopniu. Gdy poznamy,
jak podzielony jest nasz tort osobowościowy, które z inteligencji są dla nas najistotniejsze, w czym
czujemy się najlepiej, odkrywamy pełen wachlarz
naszych możliwości. To może nam się przydać w życiu czy – tak jak w naszej szkole – przy nauce języka
angielskiego oraz hiszpańskiego.
Ale jak to się ma do nauki języka?
W metodzie Colina Rose chodzi o to, by uczyć
się w zgodzie ze swoją inteligencją. Jeśli jestem
słuchowcem, najwięcej dotrze do mnie kanałem
słuchowym, jeśli językowcem, dużo czytam i wiem
co to strona bierna czy przydawka, jeśli dominuje
u mnie inteligencja logiczna – najprościej poznam
język ucząc się zasad, prawideł. Trzeba dobrać
takie metody, z jakimi jest nam po drodze. Nauka jednakowa dla wszystkich, jak to ma miejsce
w tradycyjnej szkole, nie przyniesie dobrych efekc z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

tów. Szyjemy metody uczenia się na miarę naszych
kursantów. A dodatkowo podczas nauki stawiamy
nacisk na zaangażowanie emocjonalne i… dobrą
zabawę. Bo tylko łącząc dwie półkule naszego
mózgu: tę odpowiedzialną za wiedzę i tę za emocje
(tutaj korzystamy z teorii Rogera Sperry’ego, który
zresztą otrzymał za to Nagrodę Nobla), uzyskujemy
najlepszy efekt. Wtedy najłatwiej się zapamiętuje.
W ten sposób obalamy także mity o nauce i oduczamy złych nawyków.
Mity o nauce?
Oczywiście. Dorośli dość często mówią, że dzieci
łatwiej zapamiętują. A to nieprawda. Przecież liczba połączeń w mózgu zwiększa się z wiekiem i doświadczeniem. Nie ma ludzi za starych na naukę.
Z naszych kursów korzystają nawet 70-latkowie.
Dorośli mogą to robić równie szybko jak dzieci, ale
pod warunkiem, że nauczą się uczyć. Muszą wyrobić w sobie mechanizmy, które ułatwiają zapamiętywanie. Miałam taką kursantkę, która tłumaczyła
mi, że nie może zapamiętać, jak jest po angielsku
widelec. Wiedziała, gdzie słowo zapisała, w jakim
zeszycie. Przy tym „niepamiętaniu” pamiętała wiele
rzeczy, zamiast czteroliterowego słowa „fork”.
Jest w tym sporo racji. A inne mity?
Mówi się, że niektórzy nie mają zdolności językowych. Gdyby tak było, część z nas nie potrafiłaby
mówić. A przecież uczymy się języka ojczystego
jako dzieci i robimy to nieświadomie, bez teorii,
ćwiczeń, zasad gramatyki. Po prostu zaczynamy
mówić i już. Pewnie, że zdarzają się błędy, słowa
niewłaściwie użyte, przekręcone. Rodzice to korygują i z czasem mówimy płynnie. To samo możemy
osiągnąć, ucząc się obcego języka.
A skoro o błędach mowa, wielu po prostu boi
się mówić.
To częsty problem. Tak, jakbyśmy w głowie mieli
czerwony długopis, którym pani poprawiała nam
w szkole błędy. Warto go zmienić na zielony. Bo
najważniejsza nie jest poprawność językowa, tylko
to, czy możemy się z kimś porozumieć. Bezbłędność
też przyjdzie, gramatyka także, to kwestia praktyki.
Jak wyglądają zajęcia?
W przypadku kursów dla dorosłych, grupy składają się maksymalnie z 4 osób. Spotykamy się raz
w tygodniu z trenerem osobistym. Od początku,
niezależnie od poziomu, rozmawiamy tylko w ję-

zyku angielskim. Resztę pracy uczący się wykonują
w domu, pod nadzorem trenera osobistego. Mamy
platformę internetową, aplikację na telefon, gdzie
kursanci oglądają materiały i wykonują zadania.
Naukę mogą wpasować w swoje obowiązki, znaleźć
na nią czas wtedy, gdy jest im wygodnie. Ważna
jest systematyczność i uczenie się nie tylko podczas tych sesji, ale także w trakcie codziennych
czynności. Do powtarzania świetnie nadaje się jazda samochodem, kąpiel pod prysznicem, gotowanie
obiadu. Trener stale czuwa nad pracą uczących się.
Motywuje, wspiera, podpowiada najlepsze metody,
dyscyplinuje, przypomina o nauce i chwali. Zawsze
można się z nim spotkać i wyjaśnić wątpliwości.

się rozmawiać. Gdy jeździła za granicę, to zawsze
z biurem podróży i opieką rezydenta. Po kursie
pojechała sama do Tajlandii. Zgubiła się tam, ale
dzięki nauce u nas, poradziła sobie. Bardzo nam
dziękowała, że wreszcie nie boi się rozmawiać.
Długo można opowiadać. Wszystkich zainteresowanych „sekretem” naszej metody zapraszam na
bezpłatne prezentacje.
Dziękujemy za rozmowę.

To duża wygoda zwłaszcza dla mocno zajętych.
Tak, dlatego często wybierają nas ci, którym po
pierwsze – szybko zależy na efekcie, a po drugie
– nie mogą pozwolić sobie na to, by kilka razy w tygodniu pojawiać się na zajęciach. Naszą metodą
uczą się np. urzędnicy wysokiej rangi, gwiazdy
estrady czy telewizji, bo dajemy gwarancję efektu, w przeciwieństwie do innych szkół językowych.
Mamy rekomendację Biura Ochrony Rządu, Policji,
Kancelarii Prezydenta czy telewizji TVN, firm i instytucji w całej Polsce. Szkolimy m.in. pracowników
firm ZPUE i Stolbudu, GT Ochrony, menadżerów
Nike’a czy Decathlonu. We Włoszczowie i okolicy
prowadzimy też zajęcia dla dzieci i młodzieży, również „naszymi” metodami. Innymi słowy...otwieramy
usta każdemu.
Jest Pani głównym metodykiem szkoły w Kielcach. Pamięta Pani swój największy sukces?
Jest ich wiele. Bo przecież sukces językowy każdego z naszych kursantów to nasz sukces. Nasza
szkoła może pochwalić się ubiegłoroczną nagrodą
za najlepszy debiut wśród szkół uczących metodą
Colina Rose. W tym roku dostaliśmy nagrodę za
największą ekspansję. Odebrałam ją w kwietniu,
na II Ogólnopolskim Kongresie Colina Rose. Jestem
dumna, nie tylko z nagrody, ale i dlatego, że miałam zaszczyt wystąpić w roli prelegenta na jednej
scenie, obok samego twórcy metody. Ale wróćmy
do uczniów. Ostatnio trafiła do nas licealistka zagrożona z języka, której nie pomagały korepetycje.
Przed nauką u nas uczyło ją aż ośmiu różnych korepetytorów. Po pół roku nauki zdała ustną maturę na 66 proc. Pamiętam także panią, już w dojrzałym wieku. Znała język, ale korzystała głównie
z tego zawodowego, technicznego. Strasznie bała

Szybki Angielski
Kielce, ul. Częstochowska 21/3
Tel. 669 614 114
www.szybkiangielski.pl
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Z szacunku do rzeczy
tekst Agnieszka Gołębiowska zdjęcia Olga Grabiwoda, Instytut Dizajnu w Kielcach

Nasi dziadkowie i rodzice naprawiali przedmioty, przerabiali ubrania. Mieli umiejętności, które
w świecie niekiełznanej konsumpcji przeszły do lamusa. Stać nas przecież na to, żeby wyrzucić
i kupić nowe! W dobie kurczących się zasobów planety Własnoręczni, Latająca Komitywa
Naprawcza oraz Ambasada Dizajnu przypominają o szacunku do rzeczy.

Własnoręczni

– Od początku działalności Instytutu Dizajnu w Kielcach próbowaliśmy
te nowoczesne narzędzia: projektowanie, technologie i materiały, użyć do
znalezienia rozwiązań przyjaznych dla środowiska; chcieliśmy, żeby działalność IDK nie dawała pożytku tylko indywidualnym osobom. Zajmowaliśmy się na przykład renowacją mebli, wykorzystywaliśmy materiały
z recyklingu, ale nie w sposób banalny, tylko nowoczesny, żeby efekt był
estetyczny. Często zdarza się przecież, że fajny pomysł po realizacji razi
formą – tłumaczy Olga Grabiwoda, inicjatorka ekologicznych działań Instytutu Dizajnu.
Pod hasłem Własnoręczni przy ul. Zamkowej 3 kielczanie – duzi i mali –
od lat mają więc okazję popróbować swoich sił w twórczych zajęciach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. – Wychodzimy z założenia, że lepiej coś zrobić samemu niż kupować – mówi pomysłodawczyni.

Design kosmiczny

Hydroponikę wprowadziła na salony Instytutu miłośniczka tej sztuki Ewa
Klimek. W Galerii Brama w ramach cyklu Green Idea stworzyła w 2013 roku
instalację hydroponiczną, czyli zestaw połączonych naczyń, w których rośliny rosły bez gleby. I choć w bramie jest dość ciemno i zimno, wystawa
funkcjonowała przez trzy miesiące. Miała charakter instruktażowy – pokazywała, jak można samemu wykonać instalację hydroponiczną, która
jest rozwiązaniem dla osób nie dysponujących zbyt dużą powierzchnią, by
móc uprawiać rośliny. Poza tym jest to sposób uprawy oszczędzający wodę.
Cztery lata później kielczanka stworzyła uprawę hydroponiczną w bazie
kosmicznej Lunares na potrzeby projektu MARS – Modular Analog Research Station, czyli symulacji misji księżycowych i marsjańskich, przeprowadzanych przez Europejską Agencję Kosmiczną.
– Hydrouprawa była jednym z pierwszych działań z zakresu tzw. designu
panicznego wynikającego z przekonania, że zasoby planety się kończą,
więc trzeba znaleźć rozwiązanie problemu wyżywienia ludzkości – mówi
Olga Grabiwoda. Poszukiwania nowych źródeł pożywienia doprowadziły
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

do kolejnych warsztatów – na temat jadalnych owadów, których twórczyni
Własnoręcznych jest entuzjastką, a także jadalnych glonów.
W ramach cyklu Green Idea powstał także miejski ul, a „designerskie”
pszczoły wyprodukowały kilka kilogramów miodu. Posłużył on m.in. do
wypieku świątecznych pierniczków.

Bez śladu

Czy w Twoim mieście mieszka Potwór? Pewnie tak, ale na co dzień możesz go
nie zauważyć, bo jest oswojony i sprawia wrażenie niegroźnego. Ale to tylko
pozory! Jeśli nie podejmiesz z nim walki, to zabierze nam czystą wodę, lasy
i piękne krajobrazy. Jego moc jest ogromna, może nawet zmieniać pogodę!
– czytamy we wstępie do publikacji „O potworze z wielkimi stopami i długim ogonem. Elementarzu prawdziwego Ekoninja”, towarzyszącej projektowi Ślady. Dzieci dowiadują się z niej, co to jest ślad węglowy, jak groźne są
plastikowe śmieci i uczą się, że nawet architektura może być recyklingowa,
płaszcz przeciwdeszczowy może być biodegradowalny, a energię tańczących
tłumów może gromadzić specjalna podłoga. Książeczka zachęca do naprawiania popsutych przedmiotów, sadzenia miododajnych roślin, używania
naczyń z otrąb czy budowania płotu z wikliny. Pokazuje, jak zrobić skakankę
z reklamówek lub torbę na zakupy ze starej podkoszulki.
Do dorosłych w ramach cyklu Ślady odbyły się warsztaty wikliniarskie
z Jackiem Gądkiem – kielczanie pod jego kierownictwem stworzyli plantację wierzby i wiklinowe hamaki w parku miejskim. Wykłady i warsztaty
z biobudownictwa z gliny i słomy zatytułowane Dom Bez Śladu poprowadził Mateusz Szwagierczak.
Gościnnie na Gdynia Design Days ekipa Instytutu Dizajnu w Kielcach
zrobiła kuchenkę, na której można gotować za pomocą słońca.
– W ramach Śladów naprawialiśmy też uszkodzone naczynia złotą laką
zgodnie z japońską sztuką kintsugi. Propagujemy inne podejście do rzeczy
– z szacunkiem do tego, że są stare i zużyte. Mają prawo takie być, a nawet
źle wyglądać, jeśli wciąż dobrze nam służą. Nie musimy wciąż kupować
nowych rzeczy – przekonuje Olga Grabiwoda.
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Komitywa Naprawcza

Zaczęło się od zajęć dla Małych Własnoręcznych „Szacuneczek dla zabaweczek”. Dzieci naprawiały swoje zabawki dzięki pomocy Złotej Rączki,
czyli fachowca, który pokazuje, jak coś jest zrobione i pomaga przedmioty
przywrócić do życia, zamiast je wyrzucać. – Bardzo długo szukałam Złotej
Rączki, niełatwo znaleźć takich ludzi – mówi koordynatorka Własnoręcznych. Taką osobą okazał się Norbert Konieczkiewicz, który nie tylko potrafi naprawiać przedmioty, ale też podziela wiarę w to, że naprawianie jest
lepsze od kupowania. Dzięki jego zaangażowaniu już cztery razy odbyły
się spotkania Latającej Komitywy Naprawczej, podczas których z pomocą
Złotej Rączki w Instytucie Dizajnu można zreperować popsute urządzenia.
– Jako inżynier z zawodu interesuję się tym, jak rzeczy są zrobione, dlaczego się psują i jak można je naprawić – mówi Norbert Konieczkiewicz.
Tłumaczy, że istnieje tzw. reverse engineering, czyli inżynieria odwrotna –
proces badania produktu w celu ustalenia, jak jest zbudowany i jak działa.
– To fakt historyczny, że w 1950 roku powstał i został wdrożony do produkcji koncept zaprogramowanego starzenia produktu. I rzeczy, które
mogłyby dłużej służyć, przekonstruowano tak, żeby po pewnym czasie
musiały się zużyć, zostać wyrzucone i zastąpione nowymi. I nawet nikt nie
ukrywał, że tak jest, ale ceny poszły w dół, ludzie zaczęli kupować i pomysł
chwycił. Dla biznesu to jest oczywiście dobra sprawa. Ale nie w tę stronę
powinien iść rozwój – uważa.
Mimo tej zaplanowanej awaryjności, producenci wciąż chwalą się niezawodnością produktów, są normy, kontrola jakości i z reguły urządzenia
mają tylko jeden czy dwa słabsze elementy. Dzięki temu można usunąć
usterki. Najtrudniejsza sprawa jest z drobną elektroniką i rzeczami z plastiku, których nie da się skleić. Większość przedmiotów, z którymi radzi sobie
Komitywa, to lampy, wentylatory, garnki, patelnie. – Z ciekawszych rzeczy
Olga na przykład przyniosła teleskop, który nie działał. Zobaczyłem, co
jest w środku, wyczyściłem go i teraz działa. Na zajęciach dla dzieci jedną
z zabawek był duży, drewniany wózek widłowy, któremu brakowało kółek,
a teraz jeździ – wspomina.
Z jego obserwacji wynika, że – na szczęście – dużo jest osób, które mają
umiejętności reperowania rzeczy – inżynierowie, których zatrudnia, piszą
w CV, że amatorsko zajmują się naprawianiem.
Większość osób uczestniczących w Komitywie stanowią panie. – Niektóre
potem mówią, że skoro to jest takie proste, to same sobie różne rzeczy
zrobią – podsumowuje Konieczkiewicz.
Założenie Komitywy jest takie, że podczas naprawiania panuje atmosfera
przyjacielskiego spotkania, można na przykład usmażyć naleśniki i zjeść
je z domowymi dżemami przyniesionymi przez uczestniczki.
Pomysł spodobał się ekipie telewizyjnej, która przygotowywała materiał
o tym, jakimi zagadnieniami zajmuje lub zamierza się zająć Parlament
Europejski. A że PE walczy z tzw. planowaną zużywalnością, czyli takim
projektowaniem produktów, by po określonym czasie przestawały działać, Latająca Komitywa Naprawcza stała się tematem spotu. Bo urządzenia
mają być trwałe i łatwo naprawialne.

Praktyczna Pani / Praktyczny Pan

W czasach peerelowskich niedoborów PSS Społem wychodziła naprzeciw
społeczeństwu, zakładając ośrodki Praktyczna Pani, w których można było
przerobić sobie sukienkę pod okiem instruktorki lub przejść cały kurs krawiecki. W placówkach funkcjonowały też wypożyczalnie sprzętu domowego, oferujące namioty czy zastawy stołowe, można było skorzystać np. z porad prawnych czy kursu pielęgnacji niemowląt. Istniały również punkty
Praktyczny Pan wyposażone w narzędzia umożliwiające majsterkowanie.
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

Praktycznych Pań (i Panów) już nie ma, ale jeśli ktoś chce się nauczyć szyć,
to powinien zaprzyjaźnić się z Ambasadą Dizajnu przy ulicy Wesołej 38.
Tam z pomocą Jakuba Święcickiego i Hanny Zarzyckiej-Konieczkiewicz
każdy, naprawdę każdy, może spróbować swoich sił w sztuce krawieckiej.
– Nasze babcie wszystko szyły, a my żyjemy w czasach, kiedy ludzie o tym
zapomnieli, i są zdziwieni, że to jest proste i każdy może sobie coś na przykład przerobić – uważa Hanna Zarzycka-Konieczkiewicz. Jej zdaniem zajęcia krawieckie są wręcz odprężające.
Ambasada organizuje zajęcia tematyczne „Uszyj to sam”. Można było na
przykład samodzielnie zrobić sobie spodenki do jogi i od razu je wypróbować na zajęciach z profesjonalną nauczycielką. Była m.in. edycja, podczas której szyto osłonki na doniczki, nocne koszule, gorsety, espadryle
i szkolne plecaki.

Hydrouprawa była jednym z pierwszych
działań z zakresu tzw. designu
panicznego wynikającego z przekonania,
że zasoby planety się kończą, więc
trzeba znaleźć rozwiązanie problemu
wyżywienia ludzkości.

Ale oprócz warsztatów tematycznych, na które trzeba się zapisywać, placówka przy ul. Wesołej od wtorku do piątku w godz. 12.30-18 jest otwarta i można skorzystać nie tylko z maszyn, ale też podpowiedzi i pomocy
fachowców.
Ambasada nie tylko propaguje własnoręczne wykonywanie czy przerabianie odzieży; wpisuje się także w inicjatywy ograniczające ilość odpadów.
Jedną z nich jest wytwarzanie tzw. toreb-bumerangów, które trafiają do
sklepów, a stamtąd są wypożyczane przez klientów. Była też okazja, by
uszyć sobie ze starych firanek wielorazowe torebki, do których można
w sklepach pakować owoce, warzywa czy nasiona, rezygnując z foliówek.
Kolejne takie zajęcia odbędą się w czerwcu.

Nie ma planety B

Naturalne kosmetyki. Miejskie łąki. Jadalne chwasty. Dom w stylu zero waste. Tworzywa na bazie skrobi. Jednorazowe naczynia, które można zjeść.
Meble z odpadów. Przerabianie plastiku. Bombardowanie ziarnami. Nie
ma chyba ekologicznego pomysłu, którego prędzej czy później nie można
przetestować w Instytucie Dizajnu w Kielcach.
– Wcześniej przychodzili głównie młodzi ludzie, z czasem średnia wieku
się podniosła i teraz na warsztatach przeważają osoby dojrzałe, które czują
się odpowiedzialne i biorą sprawy w swoje ręce – zauważa Olga Grabiwoda.
Własnoręczni to ludzie, którzy dążą do samodzielności i samowystarczalności, maksymalnie dużo chcą wytwarzać sami – energię, pożywienie, kosmetyki, meble, instrumenty czy ubrania; wiedzą bowiem, że to służy im
i Ziemi. Nie mamy przecież planety B, na którą moglibyśmy się przenieść. •
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Mama

na roślinach
rozmawiała Aneta Zychma
zdjęcia Anna Nowak – anksfoto.pl

Sama o sobie mówi, że jest przede wszystkim mamą,
aktywistką, pedagożką i „robiącą w słowie”. Wirtualnie
poznałyśmy się ponad dwa lata temu, kiedy to trafiłam
na jej bloga o etycznym życiu w zgodzie z naturą. Od
tamtego czasu regularnie czytuję pojawiające się tam
mądre i pełne empatii teksty. Od kwietnia „spotykamy
się” dość często w mojej kuchni, a to za sprawą wyjątkowej książki kucharskiej jej autorstwa, przeznaczonej
przede wszystkim dla kobiet w ciąży i mam karmiących
piersią, będących na wegediecie. Asja Michnicka znana
bliżej jako „Mama na roślinach”.
Zacznę od pytania o Twoje rodzinne strony: pochodzisz z Kielc, prawda?
Tak, to moje rodzinne miasto. Wyjechałam po studiach. Trochę by dalej
studiować, trochę za ówczesną miłością, ale też z chęcią zmiany otoczenia
i spróbowania swoich sił. Pojechałam do Warszawy, pokochałam ją i zostałam. Tu urodził się mój syn i czuję, że to też jest moje miejsce. Choć
przyznaję, że coraz częściej ciągnie mnie w rodzinne rejony, tęsknię za
tym świętokrzyskim krajobrazem i klimatem. Lubię zabierać moją rodzinę
do Kielc i pokazywać im, mieszkańcom stolicy, jak u nas pięknie. Inaczej,
spokojniej.
Z czym przede wszystkim kojarzą Ci się Góry Świętokrzyskie?
Wychowałam się w samym centrum Kielc, tuż przy rynku, dlatego rzadko
zapuszczałam się na dalsze osiedla, z których ładniej było widać góry. Ale
studiowałam w Instytucie Sztuk Pięknych, na Podkarczówce, którą uwielbiałam za pagórkowaty klimat właśnie. Stamtąd było widać Góry Świętokrzyskie! Jednak, przyznaję, nigdy po żadnych górach nie chodziłam.
Jestem raczej z tych, co wolą lasy i pola.
Dietą wege zainteresowałaś się, będąc jeszcze w Kielcach?
Wegetarianizmem zainteresowałam się, będąc w liceum, ale nie zrezygnowałam wtedy całkowicie z mięsa. Nie umiałam dobrze zbilansować takiej
diety, nie miałam pojęcia, co jeść. Ale czytałam, drążyłam, pytałam.
Co Cię do tego skłoniło?
Po prostu zobaczyłam, jak wygląda życie zwierząt hodowlanych i nie chciałam brać w tym udziału. Dla mnie przejście na dietę roślinną było decyzją
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

etyczną, a jej zdrowotne korzyści – miłym dodatkiem. Czuję się dobrze,
lekko, nasza kuchnia jest różnorodna i kolorowa.
A skąd pomysł na założenie bloga?
Ponad trzy lata temu byłam na długim zwolnieniu lekarskim. Nudziłam
się. Postanowiłam założyć swoje miejsce w internecie, aby wrzucać tam
przepisy dla znajomych – często pytali mnie, jak zrobić wegańskie smakołyki. Szybko jednak okazało się, że nie zaglądają do mnie tylko znajomi, a ja zaczęłam więcej pisać o prawach zwierząt, o tym, jak przejść na
weganizm albo jak ograniczyć w diecie mięso. O tym, że każdy mały gest
ma znaczenie, i o bardziej etycznym oraz ekologicznym stylu życia. Potem
zaszłam w ciążę i zorientowałam się, że o wegeciąży trudno znaleźć informacje. Miejsc, w których znajdziemy proste i pyszne roślinne przepisy,
jest mnóstwo, ale artykułów skierowanych do przyszłych mam nie ma zbyt
wiele. Oczywiście Iwona Kibil, dietetyczka, która pomagała mi przy części
merytorycznej książki i pisała o diecie roślinnej w ciąży, jest specjalistką
w tym temacie, ale brakowało mi przestrzeni, w której można przeczytać
o doświadczeniach mamy, która nie je mięsa ani nabiału.
Opowiedz, jak to jest być mamą na roślinach? Jak na Twoje wybory żywieniowe reagują najbliżsi?
Moi bliscy mnie wspierają, bo wiedzą doskonale, że dobrze zbilansowana
dieta roślinna jest odpowiednia na każdym etapie życia, także w ciąży,
w okresie laktacji, dla niemowląt, dzieci, osób starszych – to stanowisko
Amerykańskiej Akademii Dietetyki i Żywienia. Staram się dbać o to, co
jem, więc nie mam trudności w odpowiednim ułożeniu swojej diety (a jeśli

mam, konsultuję się z dietetykiem). Nikt mnie więc do niczego nie nakłaniał. Również lekarzy czy położne dobierałam sobie pod kątem ich wiedzy
o żywieniu – nie chciałam prowadzić ciąży u kogoś, kto będzie mnie straszył bezpodstawnie, tylko zostawi kwestię tego, co jem lub czego nie jem,
dietetyczce. Co ciekawe, nawet wtedy, gdy trafiałam do kogoś przypadkiem
i pojawiał się temat diety, nigdy nie spotkałam się z nieprzychylnym komentarzem – mam wrażenie, że to już jest całkiem normalne, że można
mięsa nie jeść. Nasza pediatra wie, że Kazek, nasz syn, nie je mięsa. Nasza
alergolog, do której trafiliśmy na początku rozszerzania diety na konsultację, bardzo chwaliła nas za sposób odżywiania dziecka, okazało się, że sama
jest wegetarianką. To już chyba nie jest nic dziwnego, szczególnie teraz, gdy
naprawdę dużo osób stara się ograniczać spożycie mięsa i nabiału.
Czyli Wasz syn też jest wege?
Tak, Kazek, zwany Konikiem, jest małym wegetarianinem. Od początku
rozszerzaliśmy dietę metodą BLW (Baby Led Weaning, tłumaczone na język polski jako Bobas Lubi Wybór: metoda karmienia dzieci, polegająca
przede wszystkim na całkowitym zaufaniu do dziecka – red.), której jednym z założeń jest to, że wszyscy w domu jedzą to samo. I my tak właśnie
jemy – wspólnie, przy jednym stole, te same dania. Tata Kazika je nabiał
i jaja, więc Kazik też je te produkty, ale podstawą naszej diety są warzywa,
owoce, rośliny strączkowe, orzechy, pestki, produkty pełnoziarniste.
Napisanie książki o takim życiu było naturalną koleją rzeczy?
Wiedziałam, że prędzej czy później tak się stanie, ale nie spodziewałam się,
że będzie to książka kucharska! Kiedy zgłosiło się do mnie wydawnictwo,

byłam w szoku, ale ucieszyłam się, że komuś ten temat wydaje się ciekawy,
bo naprawdę niewiele się mówi o wegeciąży czy wegedzieciach. Pomyślałam, że jeśli nie teraz, to kiedy? I choć moje dziecko miało niespełna trzy
miesiące i głównie wisiało na mojej piersi albo było noszone w chuście,
postanowiłam, przy wsparciu bliskich, spróbować. To był wymagający czas, ale
wspominam go dobrze. Jestem z tych osób, którym trudno usiedzieć w miejscu.
Nie chciałam jednak, aby to była tylko książka z przepisami, ale żeby każda
kobieta w ciąży odnalazła w niej coś dla siebie. Bardzo zależało mi na rozdziałach o tym, jak świadomie przygotować się do ciąży, jak oswoić poród,
jak zdobyć wiedzę o karmieniu piersią czy o połogu. Mam wrażenie, że
cały czas mówimy o tym za mało, patrząc na skalę mitów w tych tematach.
Jak udało Ci się połączyć macierzyństwo z pisaniem?
Tylko dzięki wsparciu bliskich, którzy pomagali, gdy była taka potrzeba.
Również moje przyjaciółki dopingowały mnie bardzo, a że mamy dzieci
w podobnym wieku i spędzamy razem dużo czasu, miałam dobrą odskocznię. Pomogło mi też... karmienie piersią! Gdy Kazik był malutki i urządzał
sobie kilkugodzinne posiedzenia przy piersi, a potem spał mi na rękach,
robiłam notatki w komórce i wymyślałam przepisy.
Książka jest przede wszystkim dla wegemam, a czy mięsożerna mama,
karmiąca dziecko mieszanką zastępującą mleko, znajdzie w niej coś dla
siebie? Czy poleciłabyś ją komuś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę
z kuchnią wegetariańską?
Tak! Pisałam ją w zasadzie z myślą o mamach wegetariankach i wegankach
z jednej strony, z drugiej – o wszystkich, które z jakiegoś powodu nie mogą
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(często w ciąży odrzuca nas smak mięsa) lub nie chcą jeść produktów odzwierzęcych. Ciągle mam też w myślach to, że dobrze zbilansowana dieta
tradycyjna, to tak naprawdę... dieta roślinna plus okazjonalnie mięso. Myślę, że przepisy w niej zawarte są dla całej rodziny.
Sporo miejsca w książce i na blogu poświęcasz informacjom, że prawidłowo zbilansowana dieta wege jest bezpieczna na każdym etapie rozwoju
człowieka. Potwierdzają to liczne badania. Dlaczego w społeczeństwie
nadal pokutuje przekonanie, że mięso to podstawa zdrowego odżywiania?
Myślę, że już nie. Dużo mówi się o zdrowym stylu życia, niekoniecznie
bezmięsnym, bo to nie jest tak, że jedząc mięso, odżywiamy się źle, a jedząc
wegańsko – dobrze. Można być weganką żyjącą na przetworzonych gotowcach i słodyczach. Niewiele ma to wspólnego ze zdrowym odżywianiem.
Myślę, że dużo osób poszło w stronę ograniczania pewnych grup produk-

i będę miała dziecko, to właśnie tak chcę żyć. Zanim zaszłam w ciążę,
kilka moich znajomych zostało promotorkami karmienia piersią i bardzo
dużo o tym pisały, miałam więc skąd czerpać wiedzę. Chusty to chyba już
takie naturalne następstwo chęci bycia blisko. Pieluszki wielorazowe to
naturalny wybór dla kogoś, kto troszczy się o przyszłość planety. Przez całe
pieluchowanie maluszek zużywa około 5000 pieluszek. To robi wrażenie,
nie chciałam produkować aż tyle śmieci.
Dużo piszesz o karmieniu piersią: nie boisz się być nazwana laktoterrorystką? Reklamy mleka modyfikowanego są wszechobecne, a gdy ktoś chce
promować karmienie piersią, często spotyka się z negatywnymi reakcjami.
Dlaczego to, co naturalne dla naszego gatunku, budzi tyle kontrowersji?
Jedynymi laktoterrorystami, jakich znam, są dzieci moich koleżanek karmione piersią i moje dziecko – muszą mieć mleko tu, teraz, natychmiast!

powstał tam właśnie taki post o samotności matki, pod którym, obecnie
moja przyjaciółka, Ola zaproponowała spotkanie na Ursynowie. Pamiętam
nasze pierwsze spotkanie w kilka mam z malutkimi dziećmi, które czasem
nijak nie chciały współpracować. Jednak świadomość, że jesteśmy razem,
w podobnej sytuacji, dodawała otuchy.
Stworzyłaś na blogu wątek poświęcony pozytywnym historiom porodowym. Skąd ten pomysł?
Gdy byłam w ciąży, czytałam dużo historii porodowych, ale głównie na
blogach zagranicznych. Po polsku oczywiście również udawało mi się takie
znaleźć, ale większość z nich była z porodów domowych. Jestem całym
sercem za tą ideą, ale wiem, że nie każda z nas tego chce, a i nie każda
ma na to szansę. Tu przeszkodą mogą być finanse, ale też stan zdrowia
lub brak warunków. Historie są różne, chciałam się jednak skupić na tych
pozytywnych. Przeżytych nie tylko w domu, ale też szpitalu, i nie tylko
w porodach siłami natury, ale też z ingerencją medyczną, a nawet poprzez
cesarskie cięcie. Każdy poród może być piękny i chciałabym, aby każda kobieta miała taki, jakiego potrzebuje. Tymczasem bywa różnie, co pokazują
badania Fundacji Rodzić Po Ludzku. To szalenie ważne, aby znać swoje
prawa w trakcie ciąży, porodu i połogu. I żeby walczyć o to, aby poród był
takim przeżyciem, które nas buduje, nie traumatyzuje.
Gdybyś miała wymienić trzy rzeczy, które najbardziej Cię zaskoczyły
w czasie ciąży, porodu, połogu, co by to było?
REKLAMA

tów, a nie wykluczania, i to też jest dobre. Mamy coraz więcej specjalistów
zajmujących się dietą wegetariańską i wegańską, ten temat poruszany jest
na konferencjach medycznych, pojawiają się nowe badania, dotyczące
nawet dzieci. Świadomość wzrasta. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś,
kto rzuci w internecie komentarz „mam kły, muszę jeść mięso”, ale to już
raczej margines.
Częstym zarzutem kierowanym w stronę wegekuchni jest przekonanie,
że to drogi interes. Rzeczywiście wydajesz więcej pieniędzy na jedzenie?
Zdrowe produkty, takie jak warzywa, owoce (szczególnie sezonowe), produkty pełnoziarniste, kasze, strączki to nie są drogie rzeczy. A powinniśmy
je uwzględniać w każdej diecie. Może się tak wydawać, że wegetarianizm
czy weganizm jest drogi, jeśli porównamy go do źle zbilansowanej, przetworzonej diety, w której dominuje białe pieczywo, tani nabiał, jajka trójki, kiepskiej jakości wędlina, a z warzyw pomidor i ziemniaki. Niestety,
produkty gorszej jakości są tanie, ale roślinne również! Wystarczy tylko
dokonać dobrych wyborów.
Wracając do macierzyństwa: jesteś mamą chustonoszącą, używającą
pieluszek wielorazowych, opowiadającą się za rodzicielstwem bliskości.
Czy już w czasie ciąży wiedziałaś, że tą drogą pójdziesz?
Rodzicielstwem bliskości zainteresowałam się głównie dlatego, że któraś
z wykładowczyń wyrażała się o tym sposobie na życie dość niepochlebnie. Zaczęłam czytać i pomyślałam, że jeśli kiedykolwiek założę rodzinę
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A tak serio, to rzeczywiście problem istnieje i mimo że wiele zmienia się
w świadomości społeczeństwa na temat karmienia naturalnego, to i tak nie
jest najlepiej, co pokazują chociażby reakcje ludzi na to, gdy znana mama
nakarmi publicznie dziecko. Z jednej strony chcemy, żeby kobiety karmiły
swoje dzieci piersią, z drugiej mają to robić w domu albo pozakrywane.
Z jednej chcemy, żeby mamy wychodziły, z drugiej jak już to robią, to
z odciągniętym mlekiem w butelce. To jest absurd! Pomijając to, że nie
organizuje się komuś życia, w jakiejkolwiek sferze, to niektóre pomysły
oburzonych świadczą głównie o braku elementarnej wiedzy na temat laktacji albo rozwoju niemowlaka.
Odkryciem, jeśli chodzi o zrozumienie tych mechanizmów, była dla mnie
książka „Odstawieni” Jennifer Grayson – właśnie o tym, jak to się stało, że
procesowi biologicznemu towarzyszy tyle kontrowersji.
Na blogu poruszasz również temat wioski wsparcia, którą każda mama
powinna sobie stworzyć, najlepiej jeszcze w czasie ciąży.
Uważam, że macierzyństwo z grupą kobiet, które myślą podobnie, jest
o wiele łatwiejsze! Jestem wdzięczna, że na nie trafiłam w tym czasie, gdy
mój syn był noworodkiem, a ja trochę samotną mamą snującą się po dzielnicy z chustą czy wózkiem. Oczywiście mój partner był ze mną i nadal
jest dla mnie wsparciem, ale to nie to samo, co inna mama z dzieckiem
w podobnym wieku.
Nasza wioska znalazła się na grupie facebookowej Magdy Komsty z bloga Wymagajace.pl – to takie miejsce dla wszystkich rodziców. Kiedyś

Mimo to, że miałam naprawdę dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje ze
mną, moim ciałem, dzieckiem, to kilka rzeczy zdołało mnie zaskoczyć.
W czasie ciąży byłam bardzo spokojna, mimo że to była moja pierwsza ciąża, pierwsze dziecko – wszystko przyjmowałam naturalnie i z uważnością.
W czasie porodu zaskoczyło mnie, że ból jest do zniesienia i nie potrzebuję
go wyciszać – przeciwnie, motywował mnie do działania i prowadził. W czasie połogu zaskoczyło mnie moje ciało, które od tego czasu jest dla mnie
niesamowite – to, jak potrafi się zregenerować, wrócić do swojego wyglądu,
wykarmić dziecko, mieć siłę na codzienne wyzwania. To są takie rzeczy,
które po prostu się dzieją, ciężko się na nie przygotować.
Jakie są Twoje najbliższe plany? Czy możemy spodziewać się kolejnej
książki ?
Myślę już po cichu o książce z przepisami dla dzieci, ale to jeszcze chwila.
Obecnie chciałabym, żeby o „Mamie na roślinach” dowiedziało się jak najwięcej kobiet, które potrzebują takiej formy wsparcia albo po prostu chcą
smacznie i roślinnie zjeść.
Czego mogłabym Ci życzyć?
Dobrych wakacji! Mam nadzieję odwiedzić z rodziną kilka muzycznych
festiwali i naprawdę odpocząć.
W takim razie życzę udanych wakacji i dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. •

u–
Być eko
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Z ekstrawagancją mu do twarzy

ważność w naturze
tekst Aneta Zychma / grafika Judyta Marczewska

Bycie uważnym to inaczej bycie obecnym. Niby proste, a jednak
wymaga od nas świadomej decyzji i regularnej praktyki.
Łatwiej bowiem nawykowo zatapiać się w myślach i działać
na autopilocie, aniżeli w pełni zaangażować się w konkretną
czynność. Jak rozpocząć przygodę ze świadomym byciem, żeby
nie poddać się i nie zniechęcić po pierwszych próbach? Z pomocą
przychodzi nam natura.

Zwłaszcza teraz, gdy trwa wiosna, a pogoda
sprzyja wychodzeniu z domu. Otóż nie trzeba
zapisywać się na specjalny kurs, czytać miliona
podręczników na temat mindfulness czy siedzieć
całymi dniami na poduszce medytacyjnej, żeby
skutecznie praktykować uważność. Na dobry
początek wystarczy ruch na świeżym powietrzu:
regularnie, choć 15 minut w ciągu dnia.
Wyprowadź się na spacer
Jedną z technik mindfulness jest uważne chodzenie. Po prostu idziemy. Skupiamy się na samym
procesie przemieszczania się. Możemy pomóc
sobie liczeniem kroków, spoglądaniem na stopy,
skupieniem uwagi na rytmie oddechu. Warto do
tej praktyki wybrać spokojne miejsce: okoliczny
park lub las. Nie zabierajmy ze sobą telefonu, nie
wymyślajmy też dodatkowych aktywności w stylu: kupię po drodze chleb, zajrzę do kiosku, itp.
Wychodzimy na spacer dla samego spaceru. Gdy
przyłapiemy się na rozmyślaniu o czymkolwiek
(przykładowo o problemach w pracy, rzeczach
do zrobienia), najlepiej zatrzymać się i rozejrzeć
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

dookoła. Weźmy kilka oddechów i skupmy się na
doznaniach zmysłowych: co widzę przed sobą, jakie dźwięki do mnie docierają, jakie zapachy, czy
czuję podłoże, czy mam w ustach jakiś posmak?
Po chwili wracamy do spacerowania. Im częściej
zorganizujemy sobie takie mikrowyprawy na
łono natury, tym łatwiej zaczniemy odchodzić
od nawykowych reakcji na rzecz spokojnych,
świadomych decyzji. Uważny spacer w otoczeniu
zieleni sprzyja wyciszeniu się, obniżeniu poziomu
hormonów stresu w organizmie, a tym samym
ułatwia samoregulację, czyli świadome zarządzanie swoimi emocjami i myślami. Regularny ruch
w otoczeniu przyrody pomaga również w walce
z bezsennością, wysokim ciśnieniem i otyłością.
Perspektywa kosmity
Innym ciekawym sposobem na ćwiczenie uważności jest próba spojrzenia na swoje otoczenie,
jakbyśmy widzieli je pierwszy raz. Nazywam to
perspektywą kosmity. Na tę praktykę warto poświęcić więcej czasu, np. zaplanować sobie jednodniową wyprawę do lasu. W czasie wycieczki sta-
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ramy się skupiać swoją uwagę na doświadczaniu
poprzez zmysły, mając gdzieś z tyłu głowy myśl,
że to nasz debiut. Inaczej mówiąc, próbujemy zobaczyć, poczuć otoczenie na nowo, z otwartym
umysłem początkującego (termin zapożyczony
z buddyzmu zen), jakby wszystko dookoła było
swego rodzaju zaskoczeniem. Wchodząc w rolę
kosmity można się naprawdę nieźle zrelaksować
i skontaktować z aktualnymi doznaniami. Wyłączając gderliwy mózg, wychodzimy z trybu działania, czyli ciągłej zadaniowości, i wchodzimy
w tryb bycia, czyli bezcelowego doznawania.
Wsparcie grupowe
Jeśli samotne wycieczki na łono natury nie brzmią
zachęcająco, alternatywą mogą być grupowe wyprawy do lasu. Na Facebooku działa grupa Wielki
Zachwyt, na której można umawiać się na tego
typu wydarzenia z osobami z okolicy. Kielecka
Fundacja Przystań w Naturze również co jakiś
czas organizuje rodzinne spacery do lasu. Co
prawda w towarzystwie trudniej o koncentrację,
ale z drugiej strony łatwiej o luz, wspólny śmiech
i ciekawe rozmowy, a wszystko to z dala od miejskiego zgiełku i codziennych spraw. Warto też
mieć na uwadze fakt, że uważność to fundament
szczerej, życzliwej komunikacji. Jeśli angażujemy
się w słuchanie i próbę zrozumienia tego, co ktoś
do nas mówi, a jednocześnie sami jesteśmy wysłuchani, to również praktykujemy mindfulness.
Przez najbliższe miesiące pogoda będzie zachęcała do ćwiczenia uważności z dala od czterech
ścian. Warto z tej możliwości skorzystać, ponieważ w sprzyjającym, pięknym otoczeniu łatwiej
wyrobić nowy nawyk i z przyjemnością odkrywać uroki doświadczania „tu i teraz”. •

Szaleństwo – tak jednym słowem można określić to, co dzieje się dziś w modzie męskiej.
Marynarka w kratę i wzorzysta koszula, muchy w oryginalny wzór lub wykonane z drewna – odważne zestawienia wyglądają świetnie
– zapewniają eksperci z Jumli.
To już kolejny sezon, w którym królują garnitury
w kratę. Popularność zyskały dzięki ślubom w stylach boho i rustykalnym. Utrzymane w modnym
granacie, niebieskim i szarości pozwalają panu
młodemu się wyróżnić. I co ważne – z powodzeniem
mogą być przez niego wykorzystane ponownie
– w pracy i podczas innych, ważnych uroczystości.
A jeśli marynarkę zestawić z gładkimi spodniami,
nawet z tej samej tkaniny, dopasowanymi i bez
kantu – także w codziennych sytuacjach.
Goście weselni również coraz częściej decydują się
na casualowe stylizacje, czyli zestawienie spodni
z marynarką. – Jeśli chodzi o kolorystykę, w tym
sezonie stawiamy na beż, także jasny błękit i szarości w różnych odcieniach. Słoneczna aura sprzyja
letnim stylizacjom, więc panowie chętnie wybierają
len i bawełnę, bo są lekkie i przewiewne – zwraca uwagę Żaneta Kosmala – stylista marki Jumla.
I dodaje: – Mężczyźni są dziś bardziej odważni jeśli
chodzi o stylizację. Nawet gdy przychodzą po klasykę, coraz częściej za naszą namową wychodzą
z marynarką w kratę i koszulą z odważnym printem
w zestawie ze spodniami typu chino. Wszystko to
sprawia, że może je nosić każdy, kto ceni wygodę
i ponadczasowy styl.
Szaleństwo koszulowe trwa w najlepsze od kilku
sezonów. Pożądane są wzory kwiatowe i geometryczne. Interesująco prezentuje się połączenie
zwariowanych, wzorzystych koszul z klasycznymi

garniturami. Oczywiście już bez dodatków w postaci krawata czy muchy.
Do łask wracają kamizelki. Dopasowane podkreślają odpowiednio męską sylwetkę. Nosi się je w zestawach trzyczęściowych, uszyte z tego samego
materiału co garnitur. Interesująco wyglądają również kamizelki kontrastujące z kolorem garnituru,
na przykład zestawienie granatu z szarą kamizelką
w kratę.
Moda dotyczy także obuwia. Panowie coraz częściej wybierają buty i pasek w kolorze brązowym, by
uzyskać spójną i elegancką stylizację. W sezonie
letnim na szczególną uwagę zasługują mokasyny ze
skór zamszowych – stylowe i wygodne na co dzień.
Nic tak nie ożywia zestawu jak dodatki. Wybierając
poszetkę, możemy, a nawet powinniśmy, zaszaleć.
Nawet takie zestawy jak grochy i kwiaty są dozwolone. Warto też wyrazić siebie, dobierając wyjątkowe spinki do koszuli: sięgnąć po te w kształcie
roweru, motocykla, piłki nożnej czy aparatu fotograficznego. Ciekawie wyglądają też drewniane
spinki i muszki, także w wersji ażurowej i delikatnie
rzeźbionej.
Jumla to marka odzieży męskiej z ponaddwudziestoletnią historią. Oferuje klientom szeroki wybór

zarówno formalnych jak i casualowych propozycji.
Z oferty sklepów sygnowanych logo Jumla korzystają mężczyźni dynamiczni, przedsiębiorczy, świadomi swoich potrzeb. Oprócz skrojonych na miarę
garniturów, smokingów i marynarek z linii Classic,
Jumla oferuje całą gamę produktów Casual, a dla
odważnych, podążających za modą i panującymi
trendami – ubiory z linii Avangarda. Jumla współpracuje także z marką Pako Lorente, która znana
jest ze świetnej jakości i oryginalnego wzornictwa.
– W naszej ofercie pojawiły się także produkty renomowanej marki Franco Feruzzi – podkreśla Edyta
Szczepanek – manager Jumlii.

Salon Mody Męskiej Jumla
Galeria Echo
Poziom +1
Jumla Outlet
pl. Wolności 8
I piętro
www.jumla-kielce.pl
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Gotuj z mistrzami

stwa, tu – już w dorosłym życiu – spełnia kolejne
marzenie.
W sklepie (także dostępnym online) znajdziemy
wszystko, czego potrzebujemy do wyrobu wędlin
(m.in. siatki, jelita), chleba (kosze rozrostowe, a dla
zabieganych również gotowe mieszanki), serów,
przetworów (słoiki niemal w każdym rozmiarze
i kształcie) czy alkoholu (np. buteleczki do nalewek).
W sumie kilka tysięcy produktów, w tym sprzęt, akcesoria i przyprawy z najróżniejszych stron świata.
Więcej informacji na temat Studia Kulinarnego,
najnowszej inicjatywy Domowej Spiżarni, można
znaleźć na stronie www.studio.domowaspizarnia.pl.
Tam można znaleźć harmonogram działań i zapisać
się na warsztaty. Miłego gotowania!
Fascynują Was kuchnie świata? Chcecie nauczyć się przygotowywać pyszne potrawy?
A może po prostu miło spędzić czas w towarzystwie najlepszych kucharzy i ludzi z pasją?
W Kielcach powstało wyjątkowe miejsce,
pierwsze w mieście Studio Kulinarne Domowej Spiżarni.

bawa. Umiejętności nie mają znaczenia, liczy się
chęć. Resztę wypracujemy – śmieje się Rafał Korus
z Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy. I dodaje, że gotowanie jest naprawdę łatwe.
– U nas nawet nie trzeba lubić gotowania. Tu się
łapie bakcyla – zapewnia Karolina Zawierucha,
właścicielka Domowej Spiżarni.

W budynku przy ul. Okrzei 5 na 150 m2 powierzchni
Karolina Zawierucha i Małgorzata Woźnicka stworzyły nowoczesną, w pełni wyposażoną kuchnię
z dwudziestoma stanowiskami do pracy i wyspą
pokazową. Tu swoich sił może spróbować każdy:
dorośli i dzieci, amatorzy i profesjonaliści. Warsztaty w Studiu Kulinarnym to nie tylko przygotowanie
doskonale wyglądających i smakujących dań, to
także dobry pretekst do spotkania i pomysł na miłe
spędzenie wolnego czasu. – Gotowanie to przede
wszystkim niesamowita przygoda i doskonała za-

Przygotuj własne sushi
W każdy poniedziałek w Studiu króluje inna kuchnia: tajska, czeska czy japońska. Przez trzy godziny
pod okiem specjalistów, profesjonalnych kucharzy
m.in. ze wspomnianej już Fundacji Świętokrzyskich
Szefów Kuchni i Kucharzy, ale też blogerów i pasjonatów gotowania, zainteresowani, z dostarczonych
przez organizatorów przepisów i produktów, krok
po kroku przygotowują czterodaniowy posiłek: przystawkę, pierwsze danie, drugie i deser. – Wszystko odbywa się w bardzo przyjemnej atmosferze.
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Przygotowujemy dania wspólnie. Rozmawiamy,
śmiejemy się, a na koniec próbujemy. I proszę mi
wierzyć, wszystko jest pyszne – zapewnia Karolina
Zawierucha.
To próbowanie ma miejsce w jadalni urządzonej tuż
obok kuchni i nierzadko zmienia się w kilkugodzinną kolację z długimi rozmowami przy lampce wina.
W Studiu są też organizowane warsztaty dla dzieci.
– Trochę gotowania, czy może wariacji na temat
np. czekolady, więcej zabawy, bo maluchy m.in. rozpoznają smaki. To doskonały sposób na spędzenie
czasu z dziećmi – nie ma wątpliwości Małgorzata
Woźnicka, menedżer Studia.
Warsztaty dla dzieci „Rodzinny galimatias” odbywają się w co drugą sobotę miesiąca.
Domowe smakuje najlepiej
Dziś coraz większą uwagę przykładamy do jakości
produktów, po które sięgamy w sklepach. Coraz

częściej też, nie do końca zadowoleni z gotowej
oferty, sami wypiekamy chleb czy przygotowujemy
wędliny własnej roboty. I nie jest to wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać.
W Domowej Spiżarni znajdziemy wszystko, czego
potrzebujemy do domowych wyrobów. A w Studiu
Kulinarnym dowiemy się, jak zrobić ser, kiełbasę czy
pikle, jak uwarzyć piwo czy przygotować nalewkę.
Nad wszystkim będą czuwali eksperci z Domowej
Spiżarni czy osoby związane z siecią Dziedzictwo
Kulinarne Świętokrzyskie. Warsztaty odbywają się
w każdy ostatni piątek miesiąca.
– W Domowej Spiżarni już od dawna wiemy, że domowe smakuje najlepiej, dlatego chętnie podzielimy się swoją wiedzą nie tylko z zakresu gotowania,
ale również przetwórstwa, serowarstwa, wędliniarstwa czy kiszenia. Z roku na rok mamy coraz więcej
klientów, którzy sami robią na przykład wędliny –
zwraca uwagę Karolina Zawierucha.

Warsztaty indywidualne kosztują od 100 do 250 zł.
Ale oferta Studia jest dużo szersza. – Możemy przygotować przyjęcie okolicznościowe: urodziny, imieniny,
wieczory panieńskie i kawalerskie, ale też pokazy
kulinarne czy firmowe spotkania integracyjne. Zapraszamy szkoły i przedszkola, warsztaty kulinarne możemy połączyć na przykład z nauką języka
angielskiego. Mamy mnóstwo pomysłów. Wystarczy się z nami skontaktować, a w ciągu 24 godzin
przygotujemy odpowiednią propozycję – zapewnia
Małgorzata Woźnicka.
Nowe życie rodzinnego domu
Domowa Spiżarnia powstała trzy lata temu,
w miejscu hurtowni Mas-Pol, dla której lokal przy
Okrzei okazał się w pewnym momencie za ciasny.
Właścicielem Mas-Polu jest tata Karoliny Zawieruchy. Studio powstało na piętrze rodzinnego domu
dziewczyny, tu spędziła najpiękniejsze lata dzieciń-

Studio Kulinarne Domowa Spiżarnia
Kielce, ul. Okrzei 5
www.studio.domowaspizarnia.pl
www.facebook.com/studiodomowaspizarnia
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Strach to maska

Lękamy się o swoje zdrowie, pieniądze,
o najbliższych. Boimy się otwartych przestrzeni, zwierząt lub wysokości. Czasami
jednak ogarnia nas paraliżujący strach nie
wiadomo z jakiego powodu. Jak go oswoić
i nauczyć się z nim żyć – wyjaśnia Agnieszka
Scendo.
Na zaburzenia lękowe i nerwicowe cierpi podobno aż 30 proc. z nas. Skąd się to bierze?
Strach dopada najczęściej osoby wrażliwe, które
mają niską samoocenę, a jednocześnie są bardzo
ambitne. Bo lęk rodzi się najczęściej z konfliktu
między tym, co mamy, a tym, co chcielibyśmy
mieć. Między tym, co robimy, a tym, co chcielibyśmy robić. Między tym, czego oczekują od nas
bliscy, a tym, czego chcielibyśmy dla siebie.
Jak działa ten mechanizm?
To proste. Chcemy zmienić pracę, bo ta nas nie
satysfakcjonuje. Jednocześnie wiemy, że możemy trafić gorzej lub nie znaleźć nowej w ogóle.
Zamiast więc coś zrobić, stoimy w miejscu i się
boimy. Zwłaszcza, że wszyscy dookoła mają jakieś
nasze wyobrażenie, czegoś od nas oczekują.
Czyli niebagatelną rolę odgrywa także presja
otoczenia…
Gdy przytłaczają nas obowiązki i zadania, nie
mamy czasu na to, by przystanąć i dowiedzieć się,
czego naprawdę potrzebujemy. A siebie nie da się
c z e r w i e c / l i p i e c 2 0 19

bezkarnie w nieskończoność spychać na dalszy
plan. Nasze nieuświadomione potrzeby zaczynają
wychodzić na wierzch i ujawniają się w postaci
ataków paniki, nieokreślonych lęków o wszystko
i wszystkich, powtarzaniu konkretnych czynności
lub nawet chorób zwanych psychosomatycznymi:
kołatania serca, bólów brzucha, których mimo
pełnej diagnostyki lekarze nie potrafią wyjaśnić.
Czy to jedyny powód naszych nerwic?
Oczywiście nie. Zaburzenia lękowe pojawiają się
także z innych powodów, w momentach podejmowania ważnych decyzji, np. o małżeństwie, wyjeździe na stałe czy wyborze kierunku studiów, ale
także trudnych chwil, np. śmierci kogoś bliskiego. Często wpływ na nie mają nieprzepracowane traumy, złe wspomnienia, wynikające z braku
odpowiedniej opieki rodzicielskiej w dzieciństwie.
To jak wspierać nasze dzieci, by potem nie
stały się podatne na tego rodzaju zaburzenia?
Gdy dziecko czegoś się boi, nie wolno nam tego
lekceważyć, wyśmiewać, krzyczeć. Trzeba malucha przytulić, łagodnym głosem zapewnić o swoim wsparciu. Tylko bliskość emocjonalna i fizyczna
rodziców daje szansę na to, że dziecko zbuduje
prawdziwe poczucie swojej wartości i pewność
siebie. To szczególnie ważne, bo badania pokazują, że z silnym lękiem zmaga się nawet 15 proc.
dzieci chodzących do szkół podstawowych i 10 proc.
uczniów szkół średnich.
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Lot po odszkodowanie
Agnieszka Scendo, psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Psychoterapeuta
rodzinny oraz psychodynamiczny. Zajmuje się
diagnozą oraz terapią indywidualną dorosłych,
dzieci i młodzieży.

tekst: radca prawny Wojciech Stachowicz-Szczepanik

A co pomoże dorosłym? Czy można zapobiec
lękom i nerwicom?
Zrozumienie tego, co czujemy. Ważne, by zdawać
sobie sprawę ze swoich emocji i nie tłumić ich,
zwłaszcza tych złych. Przecież każdy z nas może
odczuwać smutek, rozczarowanie, być zmęczony,
zniechęcony. Jeśli sobie na to nie pozwalamy, te
uczucia się kumulują i zakładają maskę strachu.
Taki pacjent przychodzi i okazuje się, że jedyne co
czuje to lęk. Na dodatek stresuje się tym uczuciem
i przez to napięcie boi się jeszcze bardziej.

Zapewne wielu czytelników zastanawia się dziś,
gdzie wybrać się na wakacje i jak tam dotrzeć.
Coraz częściej wybieramy samolot, licząc na krótką i komfortową podróż. Niestety, nie zawsze lot
przebiega sprawnie. Zdarzają się uchybienia po
stronie przewoźnika, które często dotyczą godzin
wylotów i przylotów. Warto pamiętać, że w takiej
sytuacji pasażerowie mogą ubiegać się o uzyskanie stosownej rekompensaty. Trzeba tylko wystąpić
przeciwko liniom lotniczym z roszczeniem odszkodowawczym za opóźniony lot.
Podstawowym aktem prawnym regulującym omawianą kwestię jest Rozporządzenie nr 261/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub
dużego opóźnienia lotów. Wysokość odszkodowania zależy zarówno od długości lotu, jak i miejsca,
do którego samolotem chcemy dotrzeć. Możemy
się o nie starać, jeśli nasz lot spóźni się co najmniej o trzy godziny. Wysokość odszkodowania reguluje art. 7 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.
250 euro otrzymają uczestnicy spóźnionego lotu
o odległości do 1500 km. Jeśli opóźni się lot pomiędzy krajami UE dłuższy niż 1500 km, możemy liczyć
na 400 euro. Tyle samo otrzymają pasażerowie,
którzy wybiorą inny kraj w odległości od 1500 do
3500 km. Każdy dłuższy gwarantuje odszkodowanie
w wysokości 600 euro.
Jeśli przewoźnik zaproponuje nam inny lot, który
pozwoli nam zmniejszyć opóźnienie, odszkodowanie może zostać zmniejszone o połowę. Ważne, by
zmiana była zauważalna: do dwóch godzin w przypadku lotu do 1500 km, do trzech dla lotów 15003500 km i czterech godzin powyżej tej odległości.
Jeżeli opóźnienie przekroczy pięć godzin, pasażer
ma prawo zrezygnować z lotu i domagać się zwrotu
nie tylko kosztów biletu, ale także transportu do
miejsca rozpoczęcia podróży. Niestety, korzystając
z tej opcji, traci się prawo do dochodzenia odszkodowania.
Dodatkowo przy trwających określony czas opóźnieniach pasażer ma prawo domagać się od przewoźnika lotniczego określonej rozporządzeniem

A gdy lęk już jest i nas nie opuszcza?
Jeśli związany jest z objawami somatycznymi, jak
bóle głowy, brzucha, duszności, kołatanie serca,
problemy ze snem czy nadmiernym lub za małym
apetytem, najczęściej trafiamy najpierw do lekarza pierwszego kontaktu. Po badaniach okazuje
się, że nie chorujemy na nic poważnego. To nam
niewiele wyjaśnia, bo objawy nie znikają, często
pojawiają się w momentach zupełnie niezwiązanych z sytuacjami stresowymi, ale później. Taki
chory jest coraz bardziej zrezygnowany i wyczerpany emocjonalnie. I wtedy mogą pomóc leki.
A nie psychoterapia?
Człowiek jest tak zmęczony swoimi emocjami, że
nie jest w stanie pracować nad sobą. Leki pozwolą
mu wrócić do normalności. Dopiero, gdy pacjent
poczuje ulgę, przestanie się bać, może zacząć
pracę nad sobą. Tylko dzięki zrozumieniu naszych
konfliktów wewnętrznych, zmniejszymy stany lękowe. Poza tym nauczymy się, jak sobie z nimi
radzić w przyszłości, by nie zawładnęły nie tylko
naszą głową, ale i ciałem.
Dziękuję za rozmowę.

Partner artykułu:
Centrum Terapii i Rozwoju
Neuroclinic w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 8/36
www.psychologkielce.pl

Czy każde opóźnienie lotu stanowi podstawę
do wypłaty odszkodowania? Kiedy można domagać się od przewoźnika zwrotu należnego
świadczenia i w jakiej wysokości?

opieki. Przewoźnik powinien: dostarczyć bezpłatne
posiłki i napoje, zagwarantować nocleg, jeśli jest
taka konieczność, oraz umożliwić bezpłatne rozmowy telefoniczne. Jeżeli linie lotnicze nie wywiążą się
z przywołanych obowiązków i musimy za wszystko
płacić sami, warto zachować rachunki, by przewoźnik zwrócił nam poniesione koszty.
Są sytuacje, w których przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za to, że lot uległ opóźnieniu i nie
wypłaca pasażerom odszkodowania. Tak dzieje się
w przypadku: destabilizacji politycznej, zagrożenia
bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad, które mogą
wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajków załogi
czy warunków pogodowych, np. mgły czy nawałnicy, która uziemia wszystkie samoloty na lotnisku. W każdej innej sytuacji pasażerowie nie tracą
uprawnienia do należnego odszkodowania.
By uzyskać odszkodowanie, trzeba złożyć reklamację do przewoźnika odpowiedzialnego za opóźnienie. Jeżeli zostanie uznana za niezasadną, można
dochodzić swoich roszczeń przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Gdy i tutaj spotkamy się

z odmową, pasażer ma prawo złożyć odwołanie do
właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Można także skorzystać z innej drogi: złożyć
pozew o zapłatę w postępowaniu cywilnym.
Opóźnienia lotów się zdarzają, ale to nie znaczy, że
musimy je akceptować. Warto znać swoje prawa
i konsekwentnie je egzekwować, ale… nawet największe pieniądze nie zrekompensują nam zszarganych nerwów i nieudanego wypoczynku. Na czas
wakacji warto trochę odpuścić i nie denerwować się
z powodu opóźnień. Wysokich lotów!

Partner merytoryczny „Made in Świętokrzyskie”
Bartocha Stachowicz-Szczepanik i Wspólnicy
Kancelaria Prawna
Kielce, ul. Warszawska 21/48
www.kbss.pl
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Pewność w cenie paczki kawy

5 minut dla zdrowia.
Masz tyle czasu?

Nie można zrobić tylko jednej cytologii w życiu,
trzeba ją powtarzać. Co prawda NFZ funduje badanie raz na trzy lata, ale lepiej wykonywać je częściej, na przykład co roku. To nie jest kosztowne.
Aga Szuścik, artystka, która o swoim zmaganiu
z rakiem szyjki macicy opowiedziała za pomocą
cyklu fotografii „To się nie zdarza”, podsumowała
to dosadnie: – Jedna cytologia kosztuje tyle, co
kilogram kawy, krem czy farba do włosów. To naprawdę da się unieść. Dwa lata płacimy, na trzeci
rok korzystamy z dofinansowania NFZ. Wystarczy
wiedzieć i tego pilnować i – jeśli lekarz sam tego
nie proponuje – prosić o wykonanie badania.
--Dziś Aga Szuścik znów walczy. Ma przerzuty do
obu jajników. O tym, co czuje napisała na początku
maja na swoim fanpage’u: – Jestem między jedną
operacją a drugą, czeka mnie menopauza, przejście
na „zewnętrzne” hormony, naświetlanie, prawdopodobnie chemioterapia. Martwię się, bo rak nie daje
za wygraną, generuje strach, a ja przez wieczne
badania mam zaległości z montowaniem filmów.
Tym razem, za radą Pana Doktora, odpuściłam sobie jednak etapy szoku, smutku, złości i rezygnacji.
Walczę. I przysięgam Wam, że tego raka rozpier….
Wybaczcie przekleństwo, ale po prostu mnie już
wkur...

Piłkarz, mama i superbabcia
To już prawie dwa lata. Przez ten czas edukujemy, namawiamy panie, by regularnie się badały. Projekt
„Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” powoli dobiega końca. Dla nas, tych, którzy przy nich pracują:
koordynatorów, ludzi odpowiedzialnych za spotkania, położnych, lekarzy, pracowników przychodni,
specjalistów. Ale nie dla Was, drogie Panie, bo właśnie teraz lub za chwilę nadejdzie czas na Waszą
kolejną cytologię. Tylko regularnie powtarzane badanie daje szansę na wykrycie nawet wczesnych,
przedinwazyjnych i całkowicie uleczalnych, stadiów raka szyjki macicy.

Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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Nie tylko krakowską artystkę poprosiliśmy o pomoc
we wsparciu naszej kampanii. Do badań cytologicznych namawiała kielczanka Sandra Drabik, m.in.
mistrzyni świata i mistrzyni Europy w kick-boxingu,
mistrzyni Europy w boksie. Wystąpiła w spotach radiowych i telewizyjnych, zachęcając: – Dziewczyny!
Drogie Panie! Badajcie się i namawiajcie do badań
swoje mamy, babcie, córki, przyjaciółki! Rak szyjki macicy jest uleczalny! Wystarczy zgłosić się na
szybką, prostą i bezbolesną cytologię, by uratować
życie. Wizytę u ginekologa wpisałam już do swojego kalendarza, a Ty?
--Poprosiliśmy o wsparcie także byłą wojewodę
świętokrzyską Bożentynę Pałkę-Korubę. Ta nie
wahała się ani chwili, a podczas rozmowy opowiedziała nam m.in. o zaprzyjaźnionej sąsiadce, która
zmarła na raka szyjki macicy. Wspominała także
kampanie profilaktyczne, które realizowała w urzędzie wojewódzkim: – Byłam zdumiona, bo nawet
osoby na eksponowanych stanowiskach nie chodziły na badania. Prosiłam, by poszły ze mną. Moja

znajoma dzięki badaniu dowiedziała się o nowotworze w bardzo wczesnym stadium i szybko została wyleczona. Do dziś cieszy się zdrowiem i przede
wszystkim życiem. To dowód, że warto się badać.
Co więcej – to nasz obowiązek. Bo tylko dzięki regularnym badaniom mamy pewność, że jesteśmy
zdrowe, a przez to nie sprawimy problemów sobie
i najbliższym. Drogie panie, trzeba się badać!
--Pomoc uzyskaliśmy również od Pauliny Szymkiewicz, mamy kieleckich pięcioraczek. I ona podkreślała wagę badań profilaktycznych. – Wiem,
że część mam rezygnuje z troski o siebie na rzecz
dzieci, rodziny. Nie mają czasu, nie potrafią wcisnąć
wizyty u lekarza w napięty grafik. Drogie panie, tak
nie można! Ja też jestem zajęta, ale nie zapominam
o swoim zdrowiu i regularnie się badam. Wciąż
sobie powtarzam, że muszę być zdrowa, bo mam
jeszcze misję do wykonania.
--Pośród wspierających naszą kampanię promującą
badania profilaktyczne pań znalazł się jeden pan.
Z dużym oddaniem o konieczności wspierania
partnerek, mam, cioć i przypominaniu im o badaniach opowiadał nam piłkarz Korony Kielce Jakub
Żubrowski. Na pytanie dziennikarza, czy nie uważa,
że koledzy z szatni będą śmiać się z jego udziału
w tej akcji, uznając ją za niemęską, odpowiedział:
– Przeciwnie, uważam, że to bardzo męskie. Oczywiście, większość takich akcji promują kobiety, bo
to ich bezpośrednio dotyczy, ale myślę, że w taki
sam sposób dotyka to nas, facetów. Jeśli kobieta
zachoruje, to konsekwencje dotkną też jej mężczyznę. Mam nadzieję że moja obecność w tym projekcie sprawi, że kilka kobiet z mojego otoczenia czy
kobiety moich kolegów w szatni pójdą na badania.
Jeśli cytologia uratuje komuś życie, będzie to mój
mały sukces.
--Nasz piłkarz swój sukces miał. Chwilę po tej kampanii, na portalu CK Sport pojawił się list od Michała, kibica Korony. Jego żona poszła na badania
właśnie po tym, gdy zobaczyła plakat z Jakubem
Żubrowskim. Wyniki cytologii były prawidłowe, ale
ból, jaki niespodziewanie pojawił się po badaniu,
skłonił kobietę do dalszej diagnostyki. Okazało się,
że choruje jeden z jej jajników. Pojawiła się na nim
duża 5-centymetrowa narośl – potworniak.

Rak to nie wyrok
Nasz projekt wspiera Ogólnopolska Organizacja
Kwiat Kobiecości. Jej założycielka Ida Karpińska
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chorowała na raka szyjki macicy. Pokonała chorobę, a potem postanowiła zrobić wszystko, by inne
panie regularnie chodziły na badania. Na pytanie,
jak przekonać do tego kobiety, odpowiedziała: –
Mam tylko jeden argument. Dzięki regularnie wykonywanej cytologii dziś mogę cieszyć się życiem.
Gdybym poszła do lekarza za trzy, cztery, pięć lat,
nie rozmawiałybyśmy teraz. Właśnie dzięki temu,
że regularnie się badałam, żyję, mogę robić wiele
ważnych rzeczy, być szczęśliwa.
--Naszą kampanię popierają także inne panie. Dotarliśmy do wielu znanych i lubianych mieszkanek
naszego regionu. Wicemarszałek województwa
świętokrzyskiego Renata Janik opowiedziała nam
o swojej chorobie. Profesor Marzena Marczewska,
prezenterka telewizyjna Elżbieta Dziewięcka-Mąkosa, dr Katarzyna Nowak z Centrum Medycznego
Omega wzięły udział w nagraniu spotu telewizyjnego. Wszystko po to, by wesprzeć, wyjaśnić, dać
odwagę, obalić mity, a przede wszystkim przekonać
do regularnej cytologii.

Nie daj się chorobie, badaj się!
Warto posłuchać i pójść na cytologię, bo co dwie
minuty na świecie umiera kobieta właśnie z powodu raka szyjki macicy. Polska jest jednym z krajów
Unii Europejskiej, gdzie liczba zachorowań i śmiertelność jest największa. Ten rak to nie choroba
o podłożu genetycznym. Jest konsekwencją przewlekłego zakażenia niektórymi typami powszechnie
występującego i łatwo przenoszącego się wirusa
HPV (brodawczaka ludzkiego). Szacuje się, że to
zakażenie dotyka przynajmniej raz w życiu nawet
80 proc. kobiet. Dochodzi do niego najczęściej podczas stosunku seksualnego. Wirus jest zagrożeniem
dla każdej kobiety, niezależnie od wieku. Choroba
rozwija się latami, nie dając na początku żadnych
objawów. Co ważne, nowotwór we wczesnym stadium jest uleczalny. Można mu też zapobiegać. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań
cytologicznych.
--Cytologii powinny poddawać się wszystkie panie
po rozpoczęciu inicjacji seksualnej. Nie ma też górnej granicy wieku. Badania powinny robić również
te kobiety, które już nie miesiączkują. To cytologia jest dziś najbardziej skutecznym narzędziem
wykrywania stanów przedrakowych szyjki macicy.
Pozwala na wychwycenie nieprawidłowych zmian
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komórkowych, wynikających z zakażenia zarówno
we wczesnych etapach choroby, jak i wiele lat po
kontakcie z wirusem. Dodatkowo jest bezbolesna
i prosta. Lekarz lub położna jednorazową szczoteczką pobiera wymaz: warstwę komórek z tarczy
i kanału szyjki macicy. Komórki są badane pod mikroskopem. Jeśli okaże się, że wynik nie jest prawidłowy, bo budowa komórek odbiega od normy,
to jeszcze nie oznacza, że badana kobieta ma raka.
Komórki zmieniają się także pod wpływem infekcji,
nadżerek, procesów zapalnych. Cytologia i system
Bethesda, służący do opisu wyników, są bardzo
dokładne, więc wykryją także te nieprawidłowości.
Ważne, by wynik pokazać lekarzowi. To on zdecyduje, co dalej, ewentualnie zleci dodatkowe badania
i z pewnością wyjaśni wszelkie wątpliwości.
--Cytologię można wykonać prawie w każdym gabinecie i przychodni ginekologicznej. Trwa tylko
chwilę. 5 minut dla zdrowia. Czy masz tyle czasu?
--Jeśli przekonaliśmy Cię do badania, ale nie wiesz,
jak się za to zabrać – pomożemy. Stowarzyszenie
PROREW wspólnie z partnerami realizuje kampanię „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, oferując
akcję promocyjną i dostęp do bezpłatnych badań
cytologicznych dla pań w wieku 25-59 lat, mieszkanek Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
czyli gmin: Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk,
Piekoszów, Morawica, Miedziana Góra, Masłów,
Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny.

Chcesz się zbadać?
Wypełnij formularz dostępny na stronie www.jestemkobietacytologia.org, i dostarcz go do biura
projektu: (e-mail: cytologia@jestemkobieta.org
lub listem na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul.
Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce). Wkrótce skontaktują się z Tobą pielęgniarki z przychodni, które
umówią Cię na badanie w wybranym przez Ciebie
terminie.

Chcesz wiedzieć więcej?
Przyjdź na spotkanie dotyczące naszego projektu, które zorganizujemy także w pobliżu Twojego
miejsca zamieszkania. Pełną i ciągle aktualizowaną
listę spotkań znajdziesz na stronie projektu oraz na
profilu na Facebooku:
www.facebook.com/jestemkobietacytologia
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Sprawdź auto przed urlopem!

Podróż wakacyjna własnym samochodem bez
wątpliwości ma wiele atutów – możemy zabrać większy bagaż, psa, niezbędny sprzęt,
rowery, a nawet łódkę. Jednak wymarzony
wyjazd może okazać się koszmarem, jeśli
nasz samochód odmówi nam w drodze posłuszeństwa. – Dlatego warto sprawdzić stan
techniczny samochodu i to na kilka dni przed
podróżą, by mieć czas na naprawę ewentualnych usterek w aucie – doradza Adrian Bernat,
właściciel Mercedes Autocentrum.
Wiele rzeczy możemy sprawdzić samodzielnie: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę, apteczkę,
podnośnik, stan koła zapasowego czy wycieraczek.
Tuż przed wyjazdem powinniśmy także dopasować
ciśnienie w kołach do zwiększonej masy załadowanego auta. Nierozsądne jest też odkładanie na
później wymiany oleju czy kupna nowego akumulatora, jeśli stary zaczyna odmawiać posłuszeństwa.
I pamiętajmy: nie wszystkie usterki naszego wozu
można zauważyć gołym okiem, dlatego warto by
przed wyjazdem przyjrzeli mu się specjaliści.
Mercedes Autocentrum przygotował dla klientów
specjalną ofertę: promocyjny, kompleksowy przedurlopowy przegląd auta z bezpłatnym ozonowaniem układu klimatyzacji. – Powinno się ją odgrzybiać 2 razy do roku. Niestety, często przypominamy
sobie o tym, dopiero gdy poczujemy nieprzyjemny

zapach dochodzący z kratek nawiewu. Nieserwisowana klimatyzacja nie tylko obniża komfort jazdy,
ale może stać się przyczyną alergii i różnych chorób wywołanych przez bakterie i grzyby – wyjaśnia
Adrian Bernat.
Przedurlopowy przegląd zajmuje mniej niż 2 godziny. Mechanicy przyjrzą się wszystkim elementom
gwarantującym bezpieczeństwo jazdy. Sprawdzą
m.in. zawieszenie, poziomy płynów, oświetlenie,
układ hamulcowy i chłodzenia, stan opon. – Warto
ich wtajemniczyć, dokąd się wybieramy. Jeżeli np.
jedziemy w góry, gdzie klocki hamulcowe zużywają
się o wiele szybciej niż zwykle, serwisanci skontrolują także tarcze i przewody, sprawdzą czy nie ma
nieszczelności w układzie hamulcowym – doradza
właściciel Mercedes Autocentrum.
Dla najbardziej zabieganych klientów uruchomiono
usługę „door to door”. Adrian Bernat wyjaśnia:
– Do klientów mieszkających do 30 km od naszej siedziby przyjedziemy, zabierzemy auto na
przegląd, zostawimy samochód zastępczy, a po
wykonanym przeglądzie – odstawimy wóz klientowi. Warto się wcześniej umówić, zwłaszcza jeśli
chcemy zostawić auto na dłużej, by przy okazji coś
w nim naprawić – dodaje.
W Mercedes Autocentrum możemy liczyć na kompleksową obsługę i opiekę nad naszym autem. Tutaj
wykonamy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, znajdziemy części zamienne – nowe i używane.

Na półkach serwisu znajduje się m.in. kilkadziesiąt
tysięcy części używanych marki Mercedes-Benz.
– Diagnozujemy i naprawiamy usterki, montujemy
silniki, skrzynie biegów, likwidujemy szkody z OC/AC.
Oferujemy auta zastępcze – osobowe jak i busy –
bezpłatnie na czas naprawy – wymienia Adrian Bernat. I dodaje: – Proszę nie sugerować się wyłącznie
nazwą naszej firmy, specjalizujemy się w serwisie
aut z gwiazdą, ale naprawiamy samochody wszystkich marek. Mamy w swoim gronie świetnych specjalistów!

Mercedes Autocentrum Sp. z o.o. Sp. k.
Bieliny, Makoszyn 113 E
tel. 41 33 45 997
sklep@mercedesautocentrum.pl
www.mercedesautocentrum.pl
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Po prostu podziel się
tekst Agnieszka Gołębiowska zdjęcie z archiwum Katarzyny Perdyńskiej-Zarzeczny

Doniczka, filiżanki, dzbanuszek, obok parasolka i wysokie szpilki. Znajdziesz tu ramkę, płytę, zabawkę
lub grę dla dziecka. Może dobierzesz szklankę lub abażur do lampki, które stłukłeś ostatnio i nie możesz
tego odżałować? Albo trafisz na coś, co idealnie pasuje na twoją nową półkę w pokoju. Rozejrzyj się,
wybierz i weź za darmo. W zamian przynieś coś, czego już nie potrzebujesz, co ci zawadza, zajmuje
miejsce. Możliwe? Jak najbardziej. W Kielcach działa DzielNa7.

Kielecki freeshop powstał na wzór poznańskiego. Po-Dzielnię w stolicy
Wielkopolski stworzyli aktywiści Givebox Poznań we współpracy z Fundacją Pro Terra. Ich freeshop działa przy ul. Głogowskiej 27. Poznańska
inicjatywa spodobała się Katarzynie Perdzyńskiej-Zarzeczny, inicjatorce
projektu Świętokrzyskie jest Kobietą, która namówiła do współpracy Piotra Pisiewicza ze stowarzyszenia Impakt. – Wzorowaliśmy się na Po-Dzielni i stworzyliśmy DzielNa7. Nasz freeshop, czyli sklep „za darmoszkę” jest
pierwszym w regionie. Chcemy propagować ideę ograniczenia konsumpcjonizmu i nadawać rzeczom, które dla nas są już nieprzydatne, drugie
życie. Tym bardziej, że nasza świadomość ekologiczna rośnie w zawrotnym
tempie – przekonuje pomysłodawczyni.
DzielNa7 działa w siedzibie stowarzyszenia Impakt przy ul. Leśnej 7. Każdy
może tu przynieść sprawną rzecz, której nie używa, a zabrać coś, co mu
się spodoba. DzielNa7 nie przyjmuje przedmiotów o wielkich gabarytach,
sprzętów popsutych czy zniszczonych oraz ubrań (ze względu na ograniczoną przestrzeń). – Można do nas przynieść zabawki, sprzęt kuchenny,
książki, artykuły biurowe, torby, walizki, sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny, artykuły dekoracyjne. Przyjmujemy pojedyncze egzemplarze, czyste i w bardzo dobrym stanie – mówi Katarzyna Perdzyńska.
Na półkach królują gry i zabawki, naczynia, torebki, ale pojawił się także
komplet chińskich baniek do akupunktury, myszka komputerowa czy masażer. Na razie freeshop jest otwarty popołudniami, tylko raz w tygodniu,
ale inicjatorzy zastanawiają się, jak wydłużyć ten czas. Terminy, w których
można tam zajrzeć, podają na profilu DzielNej7 na Facebooku.
Na uroczystym otwarciu kieleckiego freeshopu pojawiło się kilkanaście
osób zainteresowanych ekologicznym podejściem do przedmiotów. Bo tak
naprawdę chodzi nie tylko o obrót rzeczami, wymianę, ale przede wszystkim o to, by wyrobić w nas nawyk, że to, co niepotrzebne nam, może przydać się komuś innemu. Ważne też, by wiedzieć, co z takim przedmiotem
można zrobić, i że jest miejsce, gdzie taka rzecz może spokojnie poczekać
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na swojego nowego właściciela. To znacznie wydłuży życie przedmiotów,
pozwoli ograniczyć lub zmniejszyć ciągły przymus kupowania i zastępowania starego nowym. Być może zachęci nas też do upcyklingu, czyli
takiego przerabiania już używanych rzeczy, by stworzyć rzecz ciekawszą,
ładniejszą, bardziej użyteczną. Jest szansa, że dzięki takim miejscom ludzie
na powrót zaczną naprawiać używane przedmioty.
Wróćmy jednak do Poznania. Tamtejsza Po-Dzielnia działa od poniedziałku do piątku w godz. 10-18. Można przynosić wszystko, ale pojedyncze
sztuki (nie są przyjmowane pełne torby, kartony etc.), poza jedzeniem,
lekami, przedmiotami niebezpiecznymi i rzeczami o dużych gabarytach
(meble, dywany etc.). Lokal przy Głogowskiej inicjatorzy Po-Dzielni otrzymali od miasta w konkursie „Otwarta Strefa Kultury Łazarz”. Pieniądze na
remont zebrano na akcji crowdfundingowej, a także dzięki sponsorom.
Projekt wykonali studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Wszystkie prace przeprowadzili wolontariusze wspierający projekt.
Oni też pełnią dyżury.
To miejsce nie jest już tylko freeshopem, ale centrum edukacyjno-kulturalnym. Organizowane są wykłady, wystawy, związane z recyklingiem,
ekologią i to kilka razy w tygodniu. Naukowcy tłumaczą, co dzieje się np.
z bioodpadami, artyści opowiadają o współczesnej sztuce tworzonej ze
śmieci, a marketingowcy, jak nie dać się pokusom współczesnego świata
i skoncentrować się na sobie i swoich rzeczywistych, a nie wmówionych
potrzebach. Inicjatorka kieleckiej DzielNa7 zapewnia: – Idea się rozpowszechnia, za każdym razem przychodzą nowi ludzie. Jest więc szansa,
że niewielki lokal przy ul. Leśnej, stanie się, podobnie jak w Poznaniu –
tętniącym życiem miejscem, gdzie spotykają się wszyscy Ci, którym leży
na sercu dobro naszej planety. I może też pierwszym z wielu. – Jesteśmy
otwarci na współpracę. Może chcecie, aby podobny punkt działał u was
w mieście? Zgłaszajcie swoje pomysły przez naszą stronę – zachęca Katarzyna Perdzyńska. •
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Wędzonka z kociołka
tekst i zdjęcie Marta Herbergier

Wiosna w Polsce pachnie boczkiem, pieczoną kiełbasą i marynowaną karkówką. Począwszy od majówki
Polacy wystawiają swoje grille do ogródków, na tarasy, balkony… i biesiadują. Czy to się komuś podoba
czy nie, grillowanie stało się naszym „sportem” narodowym. Do późnej jesieni będziemy czuć zapach
dymu i wędzonki roznoszący się po okolicy.

Moda na grillowanie przyszła do nas z Zachodu wraz z upadkiem minionej
epoki. Dziś w sklepach mamy do wyboru tanie jednorazowe ruszty za kilkadziesiąt złotych i wielofunkcyjne urządzenia, kosztujące nawet kilka tysięcy
złotych. Raz na jakiś czas warto odstawić grill i przyrządzić coś tradycyjnego.
Bez względu na to, czy wybierzemy żeliwny kociołek, czy też emaliowany gar z blachy nierdzewnej, wiszący lub na trzech żeliwnych nóżkach
– będzie wspaniale. Płonące szczapy drewna, mieniący się żar i dym leniwie unoszący się znad ogniska – czy może zdarzyć się nam coś lepszego
w czerwcowe wieczory? Spróbujcie, a nie pożałujecie. Nie możemy też zagwarantować, że po takiej próbie zechcecie wrócić do grillowania.
O tym, co włożycie do garnka, zdecydujcie sami. Poniżej prezentujemy przepis podstawowy, ale w kociołku mogą znaleźć się choćby pomidory, papryka,
cukinia czy ciecierzyca lub fasola – co tylko lubicie. Ważne jest, by przestrzegać kilku zasad, które zagwarantują Wam wyśmienity smak potrawy. •
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Przepis na wędzonkę
Składniki:

Wykonanie:

• ziemniaki – obrane i pokrojone w talarki lub kostkę;
• mięso – takie, które lubimy, można je wcześniej zamarynować, pokrojone w kostkę;
• kiełbasa – gatunek według uznania, choć najlepsza byłaby tłusta,
kroimy ją w kostkę;
• boczek – surowy, wędzony, jaki lubicie, pokrojony w kostkę lub paseczki;
• cebula – obrana i pokrojona w półplasterki;
• biała kapusta – liści w całości używamy do wyłożenia kociołka; szatkujemy, jeśli chcemy dodać ją do potrawy;
• przyprawy: pieprz, sól, zioła;
• tłuszcz do wysmarowania kociołka.

Ścianki kociołka smarujemy tłuszczem, a następnie wykładamy liśćmi kapusty. Następnie na przemian warstwami kładziemy składniki potrawy:
ziemniaki, kiełbasę, mięso, boczek, cebulę, białą kapustę czy cokolwiek
innego, co zechcemy dodać do kociołka. Każdą warstwę posypujemy solą
i pieprzem oraz ziołami (tymianek, rozmaryn, etc.). Kiedy już kociołek
napełni się, uciskamy zawartość i przykrywamy pokrywką.
Kociołek wkładamy do rozpalonego ogniska pilnując, by ogień nie był zbyt
duży. Od momentu, gdy spod pokrywy kociołka zacznie wydobywać się
para – gotujemy potrawę około 1,5 godziny.
Podajemy ze świeżym pieczywem i – oczywiście – zimnym piwem.

REKLAMA

Smacznego!
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Przeszłość z metalu
tekst i zdjęcia Marta Herbergier

Fryszernie, pudlingarnie, walcownie, huty, dymarki, kuźnice i wielkie piece...
Z największego ośrodka przemysłowego w porozbiorowej Polsce nie pozostało
już prawie nic. Gdzieniegdzie można napotkać ruiny wielkich zakładów.
Zwiedzając Samsonów, Maleniec czy Starachowice możemy sobie tylko
wyobrazić czasy świetności Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, w swoich
czasach jednego z największych w Europie.

Walcownia w Nietulisku Dużym była jednym z pierwszych zakładów sprywatyzowanych pod koniec XIX wieku. Wraz z innymi obiektami położonymi nad rzeką została
przekształcona w pierwszą w kraju spółkę akcyjną w przemyśle hutniczym – Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych SA.
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38-tonowe koło zamachowe nazwane Szaleńcem z Maleńca napędzało zespół walcowni i gwoździarni. Aż do 1951 r.
wykorzystywano XIX-wieczny park maszyn, by produkować tu wycinane z blachy gwoździe, a także łopaty i szpadle.

P
Początki hutnictwa na tych terenach sięgają wczesnej ery nowożytnej.
Ludność kultury przeworskiej stworzyła największe – poza Imperium
Rzymskim – zagłębie metalurgiczne w Europie. Na przestrzeni wieków ta
gałąź przemysłu rozwijała się tu w mniejszym lub większym stopniu. Już
w XV wieku znajdowało się tu najwięcej w całym kraju warsztatów kowalskich, kopalni rudy oraz kuźnic. A na początku XVII wieku na terenie
Zagłębia Staropolskiego działały: 143 piece dymarskie, liczne kuźnice, trzy
wielkie piece, sześć hut ołowiu i 53 kopalnie. Chwilowy regres w rozwoju
przemysłu przyniosły XVII-wieczne kampanie wojenne. Dzięki zaangażowaniu takich osób jak Stanisław Staszic czy Ksawery Drucki-Lubecki,
w drugiej połowie XVIII wieku nastąpiło jego odrodzenie, a wiek XIX to
czasy największej świetności.

Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez
pracę staje się obywatelem użytecznym
Stanisław Staszic
Wieść niesie, że nie nosił sutanny i nie odprawiał mszy, był miłośnikiem
teatru i turystyki górskiej oraz wielkim filantropem. Stanisław Staszic, bo
o nim mowa, to osoba, z którą nierozerwalnie wiąże się historia SOP-u.
Przyszedł na świat w rodzinie mieszczańskiej w 1755 roku w Pile, zatem
możliwość zdobycia wyższego wykształcenia dawało mu wyłącznie duchowieństwo. Ukończył seminarium w Poznaniu, a następnie udał się na
studia do Francji i Niemiec. Po powrocie do kraju, wraz z innymi myślicielami epoki oświecenia aktywnie włączył się we wprowadzenie reformy
politycznej, ale również – w rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, obejmującego swym zasięgiem obecne województwa: świętokrzyskie,
mazowieckie i łódzkie. To właśnie Staszicowi, a później Druckiemu-Lubeckiemu, który kontynuował jego dzieło, SOP zawdzięcza swój intensywny
rozwój sfinansowany ze środków Banku Polskiego.
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Co prawda trzeci rozbiór Polski doprowadził do upadku planów budowy
państwowego zagłębia przemysłowego, jednak już w 1818 roku powołana
została Dyrekcja Górnicza. Została utworzona do sprawowania nadzoru
nad kopalniami i hutami Królestwa Polskiego. Przejęto wówczas zakłady
będące we władaniu zakonów i rozpoczęto żmudny proces rozbudowy zagłębia przemysłowego. Powstała wówczas również w Kielcach pierwsza
w Polsce wyższa uczelnia techniczna – Szkoła Akademiczno-Górnicza.

Każdy chcący się poświęcić Górnictwu lub Hutnictwu, powinien
być zdrowia dobrego i sił fizycznych mocnych
Przepisy dla uczniów
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach
W 1838 roku na terenie Królestwa Kongresowego czynnych było 51 wielkich pieców, większość z nich znajdowała się na terenie SOP-u. Ich zdolność produkcyjna sięgała 25000 ton surówki rocznie, jednak, aby uzyskać
te wskaźniki, konieczne były kolejne modernizacje. Rozbudowy zagłębia
podjął się Fryderyk Lempe. Znów jednak ambitne plany zostały pokrzyżowane. Tym razem z powodu kryzysu na rynku górniczo-hutniczym, a także późniejszych represji po powstaniu styczniowym. Huty i zakłady, jedne
po drugich, trafiły w ręce prywatnych inwestorów. Z końcem XIX wieku
Staropolski Okręg Przemysłowy przestał pełnić funkcję najważniejszego
ośrodka przemysłowego. – Wie Pani, w Polsce przemysł zawsze chcieli
zniszczyć. Zagrażał szlachcie, zaborcom, komunistom. A teraz nikogo to
nie obchodzi, nikt się tym nie interesuje – te słowa padają z ust opiekunów
zabytków niemal w każdym zakładzie, który odwiedziłam.
I trudno nie przyznać im racji, kiedy ogląda się opuszczone obiekty, zaniedbane ruiny, o których wiedzą tylko ci, naprawdę interesujący się historią
przemysłu. Jesienią Szaleniec z Maleńca znów zostanie uruchomiony – odwiedźcie to miejsce, by poznać XIX-wieczne metody produkcji gwoździ. •

W Kuźniakach pozostałości wielkiego pieca,
w którym w XIX wieku produkowano rury, kraty,
blachy, krzyże i balustrady, znajdują się na
prywatnej posesji. – Można powiedzieć, że
mamy wielkiego grilla na działce – śmieją się
właściciele.
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Zakłady metalowe w Wąchocku powstały na miejscu kuźnic
spalonych w 1833 r. Wraz z koksownią były elementem koncepcji
Stanisława Staszica „ciągu fabryk żelaza na rzece Kamiennej”.
Filip de Girarda zaprojektował żelazne koło wodne o średnicy
ponad 8 metrów dla pudlingarni w Sielpi. W tamtych czasach było to
największe koło wodne w Polsce i jedno z największych w Europie.

Pod koniec XVI wieku powstał tu pierwszy wielki piec na ziemiach polskich.
W Bobrzy produkowano między innymi siekiery i łopaty, a także broń dla
polskiej armii, m.in. pałasze i armaty. Piec działał do 1660 roku, ale w XIX wieku
rozpoczęto jego rozbudowę. Powstał tu zakład wielkopiecowy składający się
z pięciu pieców o wysokości 18 metrów każdy. Otaczający je mur oporowy miał
długość 500 metrów i nawet dziś jego pozostałości robią ogromne wrażenie.
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Stara Kuźnica to wyjątkowe miejsce na mapie zabytków przemysłowych.
Urządzenia w zabytkowej kuźni z układem wodnym z XVIII wieku: młot, kowadło,
miechy zachowały się w stanie pierwotnym. Przy odrobinie szczęścia można
je zobaczyć – klucze do kuźni znajdują się u gospodarza mieszkającego
w sąsiedztwie.

W dziejach Huty Aleksandra, która powstała w 1817 roku w Kielcach,
zdarzyły się tragiczne wydarzenia. Stracił tu życie John Founces-Pac,
który przybył z Anglii, by w Białogonie wybudować odlewnię. W 1831 roku
zginął podczas rozruchu jednego z urządzeń.

Produkcja w hucie Józef w Samsonowie trwała zaledwie 43 lata.
Co prawda wielki piec istniał tu już od drugiej połowy XVII wieku,
jednak to XIX wiek przyniósł jego renesans. Niestety, zakład został
zniszczony wskutek pożaru w 1866 roku. Był to odwet Rosjan za to,
że w hucie produkowano broń dla powstańców styczniowych.

Przelew wodny wybudowany w stylu klasycystycznym stanowi
jedyną pozostałość po pudlingarni w Brodach. Działało tu sześć
pieców pudlarskich, dwie fryszerki i wielki młot, a w zakładzie
zatrudniano ok. 60 osób.

Turystyka

W

ydaje się, że rozwiałem jego wątpliwości. Wątpliwości, których pewnie nie miał, ale chciał pokazać, że to on jest od
zadawania pytań. Bierze paszport, spisuje z niego dane. Po
chwili dostaję dokument z powrotem. I kwitek z godziną,
do której muszę opuścić terytorium jego „państwa”. To
quasi-wiza. Świstek papieru nie większy niż złożona na cztery chusteczka
do nosa. Chowam go głęboko do torby, by, nie daj Boże, się nie zawieruszył. Oddać trzeba przy wyjeździe. W paszporcie mam tylko stempel, że
opuściłem Ukrainę. Pieczątki, że wjechałem do kolejnego kraju już nie…
Dziwne? Nie do końca. Przecież ten kraj formalnie nie istnieje.

Naddniestrze. Jedno z quasi-państw. Wąski pasek na wschodzie Mołdawii. Długi na około 200 kilometrów. Szeroki na kilkanaście. Na wschodzie
Ukraina. Na zachodzie majestatyczny, przepływający wolno Dniestr. Za
nim Mołdawia. Właściwa. Teoretycznie Naddniestrze również jest częścią Mołdawii. W praktyce rządzący z Kiszyniowa nie sprawują nad tym
terytorium żadnej władzy. Nie mają kontroli nad grupą około pół miliona
swoich obywateli...
Naddniestrze jest na rękę Rosji. Dopóki Mołdawia nie odzyska tam wpływów, nie ma co myśleć o zrealizowaniu swych aspiracji związanych z integracją europejską. To dokładnie taka sama sytuacja, jak z Abchazją czy
Osetią Południową na terenie Gruzji. Albo Krymem, Doniecką Republiką
Ludową oraz Ługańską Republiką Ludową na Ukrainie. Z tym, że one są
bardziej „egzotyczne” z innych powodów. Z racji położenia gdzieś pod
Kaukazem czy faktu, że na Krym za bardzo nie wjedziemy, zaś wschodnia
Ukraina to obszar działań wojennych. W tym kontekście Naddniestrzu
najbliżej jest do Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Tam też można
wjechać, pozwiedzać, a później wrócić na właściwą stronę Cypru. Tę, która
jest częścią Unii Europejskiej.

Nibylandia
tekst i zdjęcia Andrzej Kłopotowski

– Szpion? – pyta mnie pogranicznik Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej.
Zaczyna się nieźle, skoro pierwsze pytanie, jakie dostaję na granicy między Ukrainą
a Naddniestrzem brzmi, czy jestem szpiegiem? Pewnie, że jestem.
– Żurnalist? – próbuje dalej.
Jasne. Dziennikarz. Już się przyznaję. I co jeszcze.
– To kto? – pyta po raz trzeci.
– Turysta – odpowiadam mu. – Po prostu turysta.
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Naddniestrze ma swoją flagę i godło. Flagę tworzą trzy poziome pasy: czerwony, zielony i czerwony. W rogu najwyższego znajdują się… sierp i młot.
Identyczną flagą w czasach ZSRR posługiwała się Mołdawia. Postsowieckie
– lekko tylko zmodyfikowane – jest też godło. Zamiast hasła „Proletariusze
wszystkich krajów łączcie się” widnieją na nim napisy – w mołdawskim,
ukraińskim i rosyjskim – Naddniestrzańska Republika Mołdawska.
Z tym mołdawskim też jest ciekawa sytuacja. To de facto rumuński.
W Naddniestrzu zapisywany jest… cyrylicą. Ot, jeszcze jedna pozostałość
po minionej epoce. Ukraiński i rosyjski też nie pojawiają się tu przypadkowo. W teorii w Naddniestrzu oficjalne są trzy języki: mołdawski, rosyjski
i ukraiński. Pełna zgoda, bo skoro Mołdawianie, Rosjanie i Ukraińcy stanowią po jednej trzeciej mieszkańców quasi-państwa, powinni mieć równe
quasi-prawa. W praktyce wszędzie króluje rosyjski. Po rosyjsku śpiewany
jest też hymn, który sławi przyjaźń między narodami, piękno quasi-kraju
i wspomina tych, którzy zginęli za ojczyznę. Walcząc z Mołdawią.
Naddniestrze ma własną, oficjalną historię. Inną niż Mołdawia, której
fragment stanowi. Tu bohaterami są ci, co w latach 90. stanęli przeciwko
złym Mołdawianom. Tym którzy – po wyjściu ze Związku Radzieckiego
i ogłoszeniu niepodległości – chcieli zdradzić radzieckie ideały i myślenie o świecie. Chcieli połączenia z Rumunią, a później wejścia do Unii
Europejskiej. By zapobiec „katastrofie” – jak oceniają ją w Naddniestrzu
– w 1990 roku w Tyraspolu też ogłoszono niepodległość. Od tamtego czasu historia rozjeżdża się. Po obu stronach Dniestru inaczej patrzy się na
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Trudno jednak być mieszkańcem państwa, którego nikt nie uznaje. Quasi-
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-obywatele quasi-państwa siłą rzeczy, by wyjechać za granicę, muszą wyciągnąć z kieszeni paszport… Mołdawii. Paszport Naddniestrza nic nie
znaczy. Chcą go oglądać tylko aktorzy z jednej strony granicy – pogranicznicy naddniestrzańscy. Quasi-państwo ma też quasi-telefonię komórkową. W praktyce wszyscy łapią albo sieć ukraińską, albo mołdawską.
O quasi-niepodległości świadczą tylko rejestracje samochodów, na których umieszczono barwy z flagi Naddniestrza.
Naddniestrze ma własną walutę. Ruble naddniestrzańskie wypuszcza Narodowy Bank Naddniestrza. Banknoty wyglądają jak pieniądze z Monopoly. Na większości widnieje ta sama twarz – Aleksandra Wasiljewicza
Suworowa. Wodza naczelnego armii Imperium, generalissimusa rosyjskiego, marszałka polnego Austrii. W Polsce znany jest jako ten, który walczył
z konfederatami barskimi, a w trakcie insurekcji kościuszkowskiej dokonał
m.in. rzezi Pragi. W Naddniestrzu to bohater. Zakładał jego dzisiejszą stolicę – Tyraspol.

W tego typu
miejscach rozmów
o polityce lepiej
unikać. Przecież
wypadałoby stąd
jeszcze wyjechać...
Naddniestrze ma też bilon. Kopiejki i najmniejsze nominały rubli wybiła…
polska Mennica Państwowa. Takie faux pas. Wprawiliśmy tym w zdziwienie Mołdawię. Był to dla niej cios poniżej pasa. Wreszcie ma Naddniestrze
pieniądze z plastiku. Jeden rubel jest okrągły. Trzy(!) ruble mają kształt
czworoboku. Pięciorublówka – pięcioboku. Wreszcie dziesięć rubli – sześcioboku. W praktyce w sklepach plastików nie uświadczymy. Sprzedawane
są jednak jako pamiątki. Naddniestrzańskie ruble nie mają międzynarodowego skrótu bo i nikt rubli z Naddniestrza nie respektuje. Quasi-państwo
ma więc quasi-walutę…
Jest z tym trochę problemów. Płacić bowiem trzeba oficjalną walutą. Euro,
dolary, ukraińskie hrywny czy mołdawskie leje nie wchodzą w grę. Również polska karta bankomatowa w Naddniestrzu jest nieprzydatna. Bo skoro waluta nie jest uznawana, skoro nie ma oficjalnego przelicznika, żaden
bank nie byłby w stanie przewalutować operacji z Tyraspola. Proste.
Stolica Naddniestrza ma swoje atrakcje. Zaznaczone są na turystycznym
planiku miasta.
– Tu mamy pomnik Suworowa. Tu stoi czołg. Tu mały pomnik Lenina, a tu
duży pomnik Lenina – wskazuje mi najważniejsze miejsca w stolicy pra-
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cownica oficjalnego, naddniestrzańskiego punktu informacji turystycznej,
położonego niedaleko dworców.
Mały Lenin to popiersie wodza rewolucji stojące przed dawnym Domem
Sowietów – dziś to siedziba magistratu. Z kolei duży Lenin rzeczywiście
jest duży. To już pełna figura, ustawiona na wysokim postumencie przed
gmachem rządowym. Mały stoi na wschodzie centrum, duży na zachodzie.
Obaj spoglądają na południe. Między nimi znajduje się generał Suworow.
Jego konny pomnik odwzorowano na banknocie 25-rublowym. Kto lubi
historię, może rzucić okiem na mizerną twierdzę. Albo zajrzeć do jednego
z lokalnych muzeów. Dla większości turystów wystarcza jednak sam fakt
postawienia nogi na nieuznawanym przez nikogo – poza Abchazją i Osetią
Południową – „niepodległym” terytorium.
Z Naddniestrza można oczywiście przywieźć suweniry. Quasi-państwo
oferuje okolicznościowe magnesy, dostępne w informacji turystycznej. Na
nich oczywiście nie może zabraknąć pomnika Aleksandra Suworowa. Inne
utrzymane są w oficjalnej czerwono-zielono-czerwonej estetyce. Są też
wzorowane na czasach ZSRR gadżety. Czy są produkowane na serio? Czy
ktoś ze sprzedawców traktuje je na serio? Czy jest to może element popkultury? Jak w litewskim Grutas Parku pod Druskienikami, gdzie w jed-
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Życie po życiu…

nym miejscu zebrano sowieckie pomniki i gdzie w sklepiku można kupić
zapałki ze Stalinem, koszulki z Leninem czy kieliszki z sierpem i młotem?
W Naddniestrzu trudno orzec.
W tego typu miejscach rozmów o polityce lepiej unikać. Przecież wypadałoby stąd jeszcze wyjechać... A na granicy może pełnić służbę ten od
„szpiona”. Zamiast tego lepiej udać się do wytwórni Kvint i kupić butelkę koniaku. Koniak to przecież też jeden z symboli tego quasi-państwa.
Z tym, że trunek ten nie jest już quasi-trunkiem.

Paweł Jańczyk

Czy warto wybrać się do Naddniestrza? Będąc w okolicy z pewnością tak.
Tyraspol (plus ewentualnie Bendery) to dobry pomysł na jednodniową
wycieczkę z mołdawskiej stolicy – Kiszyniowa. Można też przyjechać tu
– jak ja – na dzień z Odessy. I w jednym, i drugim przypadku z pomocą
przychodzą niezawodne marszrutki, czyli niewielkie busiki zabierające „na
pokład” po kilkanaście osób.
Czy Naddniestrze ma szczególne atrakcje? Nie ma. Nie o nie jednak w tym
przypadku chodzi. Ważniejsze są doznania. Ważniejsza jest świadomość,
że stąpamy po ziemi, która tak naprawdę nie wiadomo do kogo należy.
Świadomość, że jesteśmy w Nibylandii. Nibylandii, w której pewnie kiedyś
zajdą zmiany. W którą stronę? Tego nie przewidzi nikt… •

M

ądrzy ludzie mówią, że zmiany w życiu są
potrzebne, niestety, nie wspominają już, że
często są one bardzo trudne i wymagają od nas
samych dużo wiary i wytrwałości. Trudniej je
zaakceptować, jeśli nie przydarzają się nam zbyt
często i są czymś nowym albo dawno niespotykanym. Najgorsze są te, które wymuszają na nas
zakończenie czegoś, co kochamy, co było całym
naszym życiem… Ale jest też tak, że zazwyczaj
każda zmiana wychodzi nam w dalszej perspektywie na dobre, a nawet lepsze, zwłaszcza, gdy będziemy myśleć o tym pozytywnie i zamkniemy za
sobą drzwi na stałe.
Po trzynastu latach pracy z mikrofonem na meczach Korony Kielce i ponad dziesięciu latach pełnienia funkcji rzecznika prasowego kieleckiego
klubu, podziękowano mi za współpracę. Czy było
trudno? Oczywiście, że było. Nie będę ukrywał,
że były to jedne z najtrudniejszych dni w moim,
nie krótkim już przecież, życiu, ale po pierwszym
szoku dotarło do mnie, że musi przecież istnieć
inne zawodowe życie.
Pomogli mi w tym bardzo znajomi i przyjaciele,
a szczególnie byli rzecznicy innych klubów eks-
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traklasy od których dostałem ogromne wsparcie
i słowa otuchy. Praca w klubie sportowym, to nie
„osiem godzin w fabryce śrubek”. To znacznie
więcej – praktycznie całodobowa aktywność, dnie
spędzone w klubie, mecze, akcje marketingowe
i niekończące się wieczorno-nocne rozmowy ze
współpracownikami na temat tego, co można zrobić lepiej. To także niezliczone spotkania i rozmowy z przypadkowymi kibicami na ulicy, w sklepie
czy nawet podczas wakacyjnych wyjazdów. Dlatego też ciężko zmienić nagle swoje przyzwyczajenia i odciąć się od tego, co się kochało i robiło
przez ponad 1/4 swojego życia.
Pozostaną mi tylko pozytywne wspomnienia.
Jestem dumny z tego, że piosenka Marka Grechuty, pojawiająca się przed każdym meczem,
to pomysł mój i Tomka Dudka (stadionowego
Dja). Do końca życia zapamiętam „Bandę Świrów” i to, że w pewien sposób byłem jej częścią,
ze łzami w oczach wspominam fantastyczne mecze z czasów trenera Ojrzyńskiego czy Bartoszka.
Jestem szczęściarzem, że mogłem w tym wszystkim uczestniczyć, podglądać treningi, brać udział
w zagranicznych obozach przygotowawczych, być

w szatni po zwycięstwach, poznać fantastycznych
piłkarzy, trenerów i pracowników, z którymi na
co dzień walczyliśmy o to, aby było tylko lepiej.
Największą nagrodą jest dla mnie reakcja środowiska. Odezwali się do mnie Ci najwięksi w naszej
piłce, jak chociażby Zbigniew Boniek, najważniejsi polscy dziennikarze, piłkarze i trenerzy, ale też,
setki kibiców, których osobiście nie znałem.
Niestety, nie dane mi było podziękować wszystkim
Wam na stadionie, dlatego, korzystając z okazji,
dziękuję ogromnie za miłe słowa i za to, że mogłem
być z Wami przez ponad trzynaście lat koroniarskiego życia. To była wspaniała przygoda!
Obiecuję nadal mocno trzymać kciuki za Koronkę i jej kibiców. Będę dopingował mocno, aby rządzący klubem stworzyli wspaniałą drużynę, która będzie walczyła o najwyższe lokaty. Trzymam
kciuki, aby pracownicy mieli nadal tak dużo zapału jak do tej pory i rozsławiali nasz klub najlepiej,
jak tylko potrafią. Liczę na to, że odpowiedź na
pytanie „Kto wygra mecz?” zawsze będzie zgodna
z odpowiedzią wykrzyczaną przez tysiące gardeł
na kieleckim stadionie. Walczcie przez „całe 90
minut”. •
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Samiec omega
Jakub Porada

– Gdzie są teraz samce alfa? Ci, którzy byli przekonani, że są najmądrzejsi, najsilniejsi i najwspanialsi?
– to fragment wywiadu portalu Gazeta.pl z Krzysztofem Vargą, który w ,,Księdze dla starych urwisów’’, opowiedział o współczesnym rozumieniu
twórczości pisarza mojej młodości, Edmunda
Niziurskiego. Okazuje się, iż nazwisko Szekspira
literatury młodzieżowej odchodzi w niepamięć.
Bohaterowie jego książek blakną jak atrament na
papirusie, zastępowani przez idoli epoki Avengersów. W niedawnym sondażu na liście dziesięciu najlepszych książek dla dzieci nie znalazła się
ani jedna powieść Niziurskiego. Ani ,,Awantura
w Niekłaju’’, ani ,,Sposób na Alcybiadesa’’, ani
,,Niewiarygodne przygody Marka Piegusa’’.
Szok? Cóż, cytując Heraklita z Efezu, wszystko
płynie, ale jednak ogarnia mnie smutek. Niziurski ukształtował moje postrzeganie świata,
rozbudził fantazje całej generacji lat 70. i 80.
Udowadniał młodym, że warto mieć marzenia
i je realizować. A także, co jeszcze istotniejsze, że
warto cierpliwie czekać na swoją kolej. Na przekór samcowi alfa, który rządził na kartach wielu
powieści: zawsze odpowiadał ciętą ripostą, jego
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żarty wzbudzały powszechną aprobatę, a każdy
schlebiał mu bez opamiętania. Spotkałem wielu
samców alfa wśród ferajny z KSM-u, opisanej
w mojej powieści ,,Chłopaki w sofixach’’. To oni
nadawali ton podwórkowym relacjom, narzucając innym, jak w obecnej polityce, jedyny obowiązujący punkt widzenia. Kto nie z nami, ten
przeciwko nam, innej drogi nie ma.
Czy aby na pewno? Cóż w takim razie począć
z kimś, kto nie chce być częścią układu i nie pasuje mu wyścig szczurów? Z pomocą przychodzi
właśnie samiec omega. Jest równie pewny siebie
co alfa. Nie musi jednak szukać rozgłosu, żeby
pompować ego. Na ogół woli pozostać w cieniu,
nie musi nieustannie pchać się na afisz. Raczej
wzruszy ramionami i pójdzie swoją drogą. I teraz najciekawsze: to on najczęściej w finale odnosi sukces, poparty nie tylko solidnym przygotowaniem, ale także pewnością, że wszystko, co
zaplanuje, uda mu się zrealizować. A pary wystarczy mu na długo. Jest długodystansowcem,
w finale przeganiającym sprintera. Jako nastoletni wielbiciel twórczości Niziurskiego nie do
końca zdawałem sobie sprawę z tego, że ciężka

praca popłaca. Jako 50-latek, na nowo odkryłem
mądrość płynącą z jego książek. Warto być aktywnym, ale warto również sobie uświadomić,
że podnoszenie swoich umiejętności w połączeniu z cierpliwością przynosi efekt. Pracuję
w show-biznesie 30 lat. Znam gwiazdy, które
lśniły, a potem się… zbyły. Wszystko płynie?
Niezmiennie. Chodzi o to, żeby, jak Rocky, nie
tylko zdobyć złoty pas, ale również go utrzymać.
Moim zdaniem, omega ma na to większe szanse. Jeśli chcesz być zatem alfą, to twój wybór.
Zastanów się jednak, czy nie wolisz rozłożyć
sił. Sukces może przyjść znienacka, ale lubi się
spóźniać. Czekałem na niego 40 lat, ale gdybym
mógł cofnąć czas, ponownie zdecydowałbym
się na bycie omegą. Wystarczy, że przypomnę
sobie zdjęcie w galerii absolwentów kieleckiego
Śniadka. Jestem obok Bożeny Walter, Władysława Siły-Nowickiego i autora ,,Siódmego wtajemniczenia’’. Znaleźć się w takim towarzystwie to
niewątpliwy powód do dumy. A zawdzięczam go
w dużej mierze temu, że życie przemierzam jako
samiec omega. Jeśli chcesz być nim i ty, to zacznij
od czytania Niziurskiego. •

