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Podobno pierwsze zdanie jest najtrudniejsze. 
Dobrze, że mam je już za sobą. Przed Tobą czytelniku 
pierwszy numer czasopisma, które choć studenckie, 
to nie tylko o studniach i choć kieleckie, to nie tylko 
o Kielcach. Dlaczego? Bo nie samą uczelnią student 
żyje. I nie każdy żak pochodzi z Kielc, choć tu studiuje. 
Przede wszystkim piszemy o tym, co jest nam najbliż-
sze. Najlepiej znane. 

Tworząc Student.CK przede wszystkim posta-
wiliśmy na ludzi, na ich historie, na to, co się z nimi 
wiąże. Ludzie lubią czytać o ludziach. Co więcej- lu-
dzie wolą czytać o ludziach. Dla nas, bardzo młodych 
jeszcze dziennikarzy, człowiek liczy się przede wszyst-
kim. Dlatego taki obraliśmy kurs.

W pierwszym numerze dużo będzie o pasjach. 
Tych małych i dużych. Bardziej i mniej spektakular-
nych. Dla studenta jego pasja to rzecz ważna w życiu, 
bo coś interesującego musi na tych studiach robić. 
Swoim zainteresowaniem wyrażamy siebie. Potrze-
bujemy się uzewnętrzniać, a tak uzewnętrzniamy się 
w sposób dyskretny i nieoczywisty, czyli wygodny, bo 
bezpieczny. Pozostajemy w zamkniętej i znanej tylko 
nam „strefie komfortu, o której też będzie wspomnia-
ne. 

Drogi Czytelniku, przekręcając wirtualne strony 
tego czasopisma myśl o nas, bardzo młodych dzien-
nikarzach, którzy pracowali na to, abyś mógł teraz 
sięgnąć po Stutent.CK. Oceń nas sprawiedliwie, ale nie 
surowo.

Życzę miłego czytania.

Redaktor naczelny
Natalia Sikora

                           
                              Drogi Czytelniku !!!



ŻYCIE POZA HORYZONTAMI.
WYWIAD Z JAŚKIEM MELĄ.

Podróżnik, społecznik, bohater filmu, szef fundacji pomagającej osobom po amputacjach. Wulkan pozytywnej energii. Inspiracja i 
dowód na to, że nic nie jest niemożliwe, a granice istnieją tylko w naszych głowach. 

1. W jednym z wywiadów powiedziałeś: "Nie można zamykać się w sobie, bez względu na to, jak świat Ci dokopał" Powiedz, kiedy 
nadszedł taki moment, że powiedziałeś sobie "mogę wszystko" ? 

Takie momenty kiedy, coś się w człowieku zmienia zawsze są. Tylko na amerykańskich filmach jest tak, że we wtorek gość jest 
załamany, a w środę już jest człowiekiem sukcesu. W życiu jest tak, że każda zmiana to proces, który jest żmudny i trudny. Mnie to 
docieranie od takiego momentu, kiedy byłem załamany i myślałem, że niepełnosprawność to całkowity koniec świata, do momentu 
kiedy uwierzyłem, że mogę prawie wszystko zajęło co najmniej parę miesięcy. Było w międzyczasie parę sytuacji, które stanowiły 
kroki milowe, tak jak to kiedy pewnego razu świeżo po wypadku tata zabrał mnie na zgrupowanie polskiej kadry paraolimpijskiej. 
To było dla mnie kapitalne. Mogłem obserwować ludzi w jakimś stopniu podobnych do mnie, a którzy po pierwsze fizycznie radzą 
sobie perfekcyjnie, a po drugie psychicznie mają to tak poukładane. W pełni siebie akceptują. Wszyscy chodzą w t-shirtach, krót-
kich spodenkach. Nikt się siebie nie wstydzi. Wręcz przeciwnie, robią sobie jaja ze swojej niepełnosprawności. Niesamowicie mi 
to zaimponowało. Stwierdziłem, że ja też tak chce i będę uczył się wszystkich umiejętności na nowo. Wiesz, osoba, która ma dwie 
ręce robi wszystko dwoma rękoma, a dla mnie tym normalnym statutem ma być jedna ręka. Kiedy ucząc się wszystkiego na nowo 
odnosiłem sukcesy, w końcu zacząłem wierzyć w to, że jestem w stanie zrobić wszystko.

2. Według mnie niepełnosprawność to nie brak nogi czy ręki, tylko stan umysłu i to jak siebie postrzegamy. Powiedz, jakie ty masz 
do tego podejście? 

Dokładnie takie. (śmiech) To znaczy uważam, że wszystko siedzi w naszej głowie. Żyjemy w świecie ludzi pełnosprawnych, taka 
jest prawda, ale żyjemy otoczeni ludźmi, którzy tylko według tabelek nazwani są pełnosprawnymi. Niby nic im nie brakuje , niby 
są zdrowi, niby mają komplet rąk i nóg, a tak naprawdę to każdy człowiek jest w jakiś sposób niepełnosprawny. Bardzo często Ci 
zdrowi ludzie dużo bardziej mają „nakrzaczone” w głowie i dużo słabiej radzą sobie ze swoją codziennością. Można być całkowicie 
zdrowym, a nie wierzyć w siebie, nie mieć w ogóle poczucia własnej wartości. Można być niepełnosprawnym fizycznie czy intelek-
tualnie i radzić sobie fantastycznie, cieszyć się z życia. Finalnie to my decydujemy o naszym podejściu. Nawet z najgorszej trudno-
ści można zawsze wyprowadzić coś dobrego. 

3. Mimo to żyjemy w społeczeństwie, gdzie ciągle jest brak tolerancji i ludzie często wytykają palcami nie tylko osoby niepełno-
sprawne, ale inne pod różnym względem, choćby koloru skóry. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś podszedł do Ciebie i starał się wmówić, 
że "nie pasujesz, bo jesteś inny" ? 

Wiesz co, czasem tak. Nie zdarzały mi się bezpośrednio takie konfrontacje z osobami, które jakoś by mnie krytykowały dlatego, 
że ludzie się po prostu boją. Mają wielką odwagę, żeby usiąść przed komputerem i zjechać kogoś od góry do dołu, ale jak widząc 
tego kogoś face to face to nagle ogarnia ich strach. Zdarzyło mi się, że ludzie podchodzili do mnie z litością, jakby w dobrej wierze 
próbowali mi pomóc, co mnie zawsze strasznie irytowało. Ja nie znoszę litości, a nawet nią gardzę. Uważam, że fajne jest to, kiedy 
ludzie chcą sobie pomagać już zupełnie niezależnie od tego, czy jesteś niepełnosprawny, czy dlatego, że jesteś kobietą, ale ciężko 
jest znaleźć granicę między życzliwością w wyręczaniem ludzi. Bardzo często osoby niepełnosprawne są wyręczane, w jakiś sposób 
przez to pozbawiani swojej godności. Ja bym chciał, żeby mnie wspierano, ale żeby też ode mnie wymagano jak od każdej innej 
osoby - normalnego faceta. Na tym, moim zdaniem, polega równe traktowanie. 

4. Powiedz, jak wypadek zmienił twoje podejście do życia? 

Na pewno jest tak, że trudne doświadczenia przyspieszają proces dojrzewania. To nie jest do końca dobre, bo przez to przeskakuje 
się pewne etapy beztroski, które powinno się zachowywać. Mając 9 lat obserwowałem śmierć brata, tak się nie powinno dziać. To 
są takie momenty w życiu, kiedy dzieciak powinien się bawić, a nie być świadkiem śmierci dziecka. Uważam, że później trzeba stłu-
mić w sobie takie "demony przeszłości", ale tak jak mówisz, takie doświadczenia uczą pokory. Mam takie poczucie, że bardzo dużo 
niepełnosprawnych osób jakie znam są silniejsze psychicznie i często też fizycznie od wielu zdrowych ludzi. Kiedy życie od Ciebie 
wymaga to ty musisz sobie poradzić. Mogę sobie powiedzieć: " nie mam nogi i ręki, to nie będę wstawał z łóżka". Tylko co wtedy? I 
te codzienne doświadczenia są, nie ma co ukrywać, trudniejsze, niż dla zdrowej osoby w moim wieku. 

5. Jasiek jesteś osobą zawsze pozytywnie patrzącą na świat. Emanuje od Ciebie taka dobra energia jak się na ciebie patrzy i cię słu-
cha. Zastanawiam się czy masz momenty zwątpienia i mimo tego, że super radzisz sobie w życiu, jesteś nie do końca pogodzony ze 
swoją sytuacją? 
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Pogodzony z sytuacją to jestem. Nie mam momentów, w których jakoś specjalnie boli mnie moja niepełnosprawność, ale momenty 
słabości miewam tak czy siak. W mojej pracy miewam bardzo różne spotkania. Na co dzień jestem kołczem. Prowadzę szkolenia 
dla firm, dla menadżerów, sporo czasu spędzam w biurze, ale mam też spotkania, które mnie uderzają i są dla mnie psychicznie 
wyczerpujące. Wczoraj na przykład byłem pod Opolem w zakładzie karnym dla kobiet. Było to bardzo wzruszające, bo z jednej 
strony wiem , że do takiego zakładu nie trafia się za nic, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że każde zachowanie człowieka da 
się wytłumaczyć. To, że ci ludzie siedzą w więzieniu, to dlatego, że są hiperpokaleczeni przez życie. I to, że dzisiaj ja pracuję na rzecz 
innych, prowadzę fundację i mam w sobie pozytywne emocje to jasne, że sam sobie na to zapracowałem, ale mam też świetnych 
rodziców, dziewczynę którzy mnie motywują do działania. Mam wokół siebie ludzi, którzy mnie inspirują. Więc reasumując, jasne 
tak jak każdy miewam gorsze momenty, ale z drugiej strony moja praca nie pozwala mi się poddać. 

6. Jesteś młody, a na swoim koncie masz już tyle osiągnięć. Większość zna cię z tego, że zdobyłeś dwa bieguny. Jesteś inspiracją i 
wzorem do naśladowania. Czy nie jest to dla Ciebie obciążeniem i przymusem do zachowywania się w określony sposób? 

Trochę jest. To znaczy ja sobie też nie pozwalam wejść na głowę. Cieszę się z tego, że nie jestem jakąś tam wielką gwiazdą, że papa-
razzi nie chodzą za mną na i mogę sobie wyjść w dziurawych spodniach do sklepu i nikt mi nie zrobi zdjęcia, które następnego dnia 
wyląduje na Pudelku z podpisem „ Zobaczcie jak Jasiek Mela się ubrał” albo „ Jaki jest gruby”. (śmiech) 
Nie czuję się idolem czy wzorem, ale wiem, że ludzie tak na mnie patrzą i to mnie zobowiązuje do trzymania jakiegoś poziomu. To 
jest pewnego rodzaju cena, którą osoba znana musi płacić. Ja mam w ogóle przypiętą łatkę trochę takiego „grzecznego chłopca”, co 
nie do końca jest prawdą. 

7. Wreszcie chciałam spytać o film „Mój biegun”. Wbrew tytułowi nie jest on o zdobywaniu biegunów tak fizycznie. Powiedz, jakie 
przesłanie niesie? Co tobą kierowało, że pozwoliłeś sfilmować twoją historię?

Wielu ludzi pyta mnie czy nie bałem się sprzedać swojej prywatności. Dla mnie to pytanie jest mocno nieaktualne. Wiele lat przed 
filmem musieliśmy podjąć z rodzicami decyzję, czy pozwolimy, aby media weszły w nasze życie. Widzieliśmy w tym pewien po-
tencjał na to, że ludzie którzy przechodzą podobne doświadczenia mogą się w tym odnaleźć. Wielokrotnie dostaję wiadomości, że 
komuś coś to dało, kogoś zmobilizowało do działania. Miałem tylko dylematy, czy komercyjnej stacji telewizyjnej uda się zawrzeć 
to w sposób nie lukrowany, bo tego bardzo nie lubię. A to, co powiedziałaś na początku, że ten tytuł jest przewrotny jest prwdą i 
z tego się bardzo cieszę. Z tego względu, że o tych biegunach fizycznych mówiło się już bardzo dużo w mediach, ponieważ była to 
bardzo słynna sprawa w Polsce, ten film poruszył tematy tabu, takie jak relacje rodzinne, bardzo trudna relacja ojca z synem na tle 
życiowych tragedii. 

8. Po obejrzeniu filmu nie można sobie nie postawić pytania o twoje relacje z ojcem. Jak je oceniasz z perspektywy czasu? Czy rze-
czywiście były tak trudne, jak zostały przedstawione w filmie? 

Owszem, w filmie wygląda to dosyć trudno, ale prawda jest taka, że jakby zajrzeć z kamerą do polskich domów to nie jest to tak su-
per rzadka historia. Nasze relacje nie były fajne, ale nie były tragiczne. Gdybyśmy zajrzeli do kamienicy obok to będzie masa takich 
historii, tylko o tym się nie mówi głośno. To jest takie podejście: facet leje dzieciaki pasem, żonę zbluzga, ale do kościoła ładnie się 
ubiorą, pójdą pod rękę uśmiechnięci. To popularne podejście w polskich rodzinach – ładnie i na pokaz. Ale wracając do Twojego 
pytania, widzę, że to było potrzebne. Prawdopodobnie, gdyby kiedyś te relacje nie były takie kiepskie, dzisiaj nie były by tak dobre. 
Dzisiaj jesteśmy kumplami. Byliśmy w zeszłym roku na męskiej wyprawie na Syberię , a uwierz mi nie poszedłbym na taką wypra-
wę z człowiekiem, któremu bym nie ufał. Przez te trudne relacje udało nam się zbudować coś naprawdę wartościowego. 

9. W 2014 roku mogliśmy podziwiać cię w „Tańcu z gwiazdami”. Co dał ci udział w tym programie? Czy nie bałeś się, że odbiór 
ludzi będzie negatywny? 

Dla mnie to było ogromne wyzwanie, bo taniec nigdy nie był moją specjalnością. Chciałem się z tym zmierzyć,, ale nie ukrywam, 
że było strasznie trudno bo trenowaliśmy 6 godzin dziennie i 6 dni w tygodniu. Specjalnie przeprowadziłem się do Warszawy na 
czas trwania programu. A to, że wielu ludzi było zbulwersowanych faktem, że wziąłem udział w „Tańcu z gwiazdami” - dla mnie 
spoko. Ja uważam, że czasem trzeba wsadzić kij w mrowisko. Jeśli ktoś ma problem z patrzeniem na mnie, to ja mam to gdzieś. Jak 
komuś to nie pasuje, to radzę przełączyć kanał i nie oglądać. Zanim jeszcze zdecydowałem się na wzięcie udziału w programie, 
Internet zalała fala „hejtu”. Specjalnie się tym nie przejąłem. Ludzie boją się tego, co jest inne. Trzeba ich stopniowo z tym oswajać. 

10. Powiedz co teraz w życiu jest dla Ciebie najważniejsze? 

Praca. Fundację prowadzę już 7 lat. Bardzo dobrze się tutaj czuje. Ja i osoby, które ze mną pracują mamy coraz większe doświadcze-
nie. Widzę, że bardzo dużo w tym kraju trzeba zmienić i staramy się to robić. Prowadzimy szkolenia psychologiczne, organizujemy 
wyjazdy integracyjne, staramy się mobilizować naszych podopiecznych do działania. Moja praca przeplata się z moim 
hobby. 

Alina Zielińska
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Wyjść, czy nie wyjść ze „strefy komfortu”?
  

Wielu ludzi, głównie młodych, boi się wyjścia ze swojej „dyskretnej sfery”. W momencie, gdy mogliby 
powiedzieć swoje zdanie, odczuwają wstyd. Czują strach przed tym, co ktoś o nich pomyśli. Jak to jest? Co 
wpływa na to, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Co raz częściej mówi się o tym, że młodym jest łatwiej 
ze sobą pisać. Era sms-ów, messengera, snapchata. Odważni tylko online. W realnym spotkaniu, człowiek 
odważny w sieci jest nie do poznania. 

MLM
Świat opanowały tak zwane MLM-y, czyli biznes przez Internet. Zaangażowanie i trochę poświęcone-

go czasu, może zaowocować solidnym zastrzykiem gotówki. Trzeba budować własną strukturę, nama-
wiać osoby do tego biznesu, oraz nauczyć ich jak należy pracować. Im więcej prężnie pracujących osób, 
tym lepiej. Kwoty miesięczne przy średniej strukturze - około piętnastu do dwudziestu osób, z których pięć 
pracuje bardzo owocnie, wahają się w granicach od pięciu do dwunastu tysięcy miesięcznie. I nie trze-
ba być geniuszem siedzącym w pracy non stop. Koniecznością jest kontakt z drugim człowiekiem. Ludzie, 
opuszczający swoją strefę komfortu, mogą ogromnie na tym skorzystać. 

A tam, wolę pracę w klubie
Łatwo zaobserwować, że puby czy kluby nocne pełne młodych pracowników. I właśnie do nich trze-

ba dotrzeć. Powiedzieć, że nie muszą siedzieć całą noc w Ultra Violecie albo Madnessie. Nie wychodząc z 
domu, mogą zacząć pracę dla samych siebie.  -Nie wejdę w ten biznes, nie mam na to czasu. Studiuję dziennie 
i pracuję na nocnych zmianach od wtorku do niedzieli. - powiedziała Milena, pracownica jednego z kielec-
kich lokali -Nocą zarobię tu około 100-120 złotych, ale zdarzają się napiwki. - dodaje. 

Próby namówienia były bardzo intensywne. Niestety - strefa komfortu nie została opuszczona. Lepiej 
pójść „odbębnić” dziesięć godzin do szóstej rano i udać się na zajęcia na ósmą lub dziesiątą. Czy to jest 
zdrowe? Ale ludzie wolą mieć pewny dochód, jaki by nie był. Po co się zaangażować i poczekać miesiąc, 
dwa, na lepsze pieniądze. -Wiesz, może i to jest dobry pomysł. Pisać bym do nich mogła, ale ze spotkaniem 
to średnio, nie potrafiłabym tego tak wytłumaczyć, nie przekonałabym ich, jestem zbyt nieśmiała. Dobrze 
jest jak jest.- Właśnie to ostatnie zdanie idealnie podsumowuje to, jakie podejście ma nasze pokolenie.

Przerwa na reklamę

Twoje Studenckie radio !!!

Felieton na miesiąc
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Nie musisz do nikogo pisać, sprzedaj
Nie koniecznie trzeba budować swoją strukturę. Dwa tysiące można zarobić na zwykłej sprzedaży. Marża - 

35 procent. Mało? -Musiałbym sprzedać rzeczy na pięć tysięcy, żeby cokolwiek zarobić. W ogóle się to nie „kali”. 
Nie wchodzę. - powiedział Karol, student fizjoterapii z Kielc. Zarabia około 1300 złotych miesięcznie. Składa 
meble w wolnej chwili, po cztery, pięć godzin dziennie. Tu byłby panem sam dla siebie, ale kontakt z drugim 
człowiekiem, jest przerażający. To nie wchodzi w grę.

Grunt, to samemu wiedzieć, czego się chce. Nie przejmować się głupimi tekstami osób, które cię otacza-
ją. Niech sobie myślą co chcą, podczas gdy idziesz prężnie do przodu i się rozwijasz. Jeżeli łączy się to z twoimi 
marzeniami, to już w ogóle kapitalna sprawa. Gdy uczysz się tego, jak być liderem, jak rozmawiać z ludźmi, 
świetna sprawa. Pracując w tej branży, na prawdę ciężko jest zauważyć jakiekolwiek wady. 

Niestety, polska mentalność działa również w drugą stronę.  „Ciekawe, skąd on ma na takie buty?”, „Do 
Hiszpanii leci. Pewnie rodzice mu dali. Tak to można żyć, jeszcze sobie studiuje, leń”. Grunt to się nie przerażać, 
śmiać się im wszystkim w twarz, a samemu brnąć do przodu. Po co? A no po to, żeby sobie kupić jeszcze faj-
niejsze buty i pojechać na jeszcze cudowniejsze wakacje. 

Nie będę na niego pracował
Wielu odstrasza to, że lider ma z nich dany profit. Ich handel przynosi zysk też jemu. Ale ludzie ci mogą 

budować swoją strukturę, było o tym mówione. A to, że im się nie chce, a jemu się chciało, to już inna sprawa. 
„Nie będę pracował na niego i tyle! Ja zarobię i on ma z tego też coś mieć?” A jak siedzisz w klubie i robisz drinki 
przez całą noc, lub sprzątasz czyjeś wymiociny, to jak myślisz, pracujesz „na kogoś”? 

Wyjście ze „strefy komfortu” zmienia człowieka. Zaczynasz się cieszyć z sukcesu innych. Uśmiechasz się, 
gdy lecą w nagrodę do Dubaju. Za rok Dallas, kolejny powód do radości. Najważniejsze jednak jest to, że w dzi-
siejszych czasach, brakuje czegoś, co jest bardzo ważne, a może i najważniejsze - człowieczeństwa. 

                                                                                                                                                            Jakub Nogaj
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fot.Kamila Kwiatkowska  Widok na kielecka kadzielnie.

Fot. Kamila Kwiatkowska 
Widok na kadzielnie ze skał





Spotkanie z redaktorem Marcinem Kowalczykiem

Kolejny panel dyskusyjny poświęcony karierze dziennikarskiej. Gościem specjal-
nym spotkania był redaktor Marcin Kowalczyk.  

18 października w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Instytucie 
Dziennikarstwa i Informacji na UJK w Kielcach odbyło się spotkanie z Marcinem Ko-
walczykiem, redaktorem naczelnym „Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego” 
oraz dawnym korespondentem  wojennym w byłej Jugosławii.

Podczas spotkania Marcin Kowalczyk przybliżył studentom wyzwania, jakie stawia 
przed nimi dziennikarstwo współczesne i dziennikarstwo przyszłości. Powiedział, że 
praca dziennikarza bywa niezwykle trudnym i stresującym zajęciem oraz może kolido-
wać z życiem osobistym. Zachęcał do tego , aby osoby młode wiążące przyszłość z tym 
zawodem  już teraz zaczęły zdobywać doświadczenie. Pomoże im w tym nagrywanie 
filmików smartfonami czy publikowanie  własnych  tekstów w social mediach . Dodał, 
że w przyszłości redakcje będą wymagały od dziennikarzy kreatywności, oryginalności 
i wszechstronności. Ważne będą umiejętności, montowania plików dźwiękowych, two-
rzenia profesjonalnych materiałów video czy zdolności kadrowania zdjęć.  

                  Marcin Kowalcxzyk na spotkaniu ze studentami

         
        

Wiele emocji wśród studentów wywarł temat doświadczeń Marcina Kowalczyka 
jako korespondenta wojennego. Na pytanie pana redaktora, czy ktoś z uczestników spo-
tkania  chciałby wykonywać ten zawód w takiej formie otrzymał odpowiedź, że „nie”.

Jeżeli ktoś pragnie poznać bliżej  wojenne przeżycia redaktora Marcina Kowalczy-
ka może zaczerpnąć informacji w książce Macieja Maciejewskiego „Marcin, Kowalczyk. 
Podróż przez Jugosławię czasu wojny”.

Daria Szymańska
9



Niebezpieczne Hobby  

Każdy ma jakieś hobby, pasje, na przykład jeżdżenie na rowerze , zbieranie 
znaczków.  Człowiek, o którym pisze ma nie zwykłą pasje- latanie. 

- Paralotnie pojawiły się u mnie niejako „naturalnie”, jako konsekwencja „szybowania” 
spadochronowego.  Paralotnia ma wiele atutów, np. mobilność – to jedyny statek powietrzny 
zdolny unieść człowieka który mieści się w plecaku, czy w bagażniku samochodowym. Można 
nim wystartować prawie z każdego terenu: w górach, na równinach, startując z lotnisk czy ze 
zwyczajnych łąk.- mówi pan Krzysztof- Holować za wyciągarką, latać  z napędem na plecach 
-(silnik, śmigło, uprząż)  lub na kołach. Latać i pokonywać podniebne bezdroża samemu lub w 
tandemie, w spokojnych bezwietrznych warunkach jak i w termice czy na „żaglu”. Możliwości 
i wariantów latania na paralotniach jest wiele. I wszystkie mają wysoką atrakcyjność.  Ponadto 
paralotnia najlepiej pasuje do mojego trybu życia . 

Dla Pana Krzysztofa paralotnia to całe życie, nawet jeśli jest to bardzo niebezpieczne . 
-Trudne i niebezpieczne sytuacje się zdarzały. Na szczęście wszystkie zakończyły się pozytywnie. 
Najwięcej sytuacji niebezpiecznych rodzi brawura. Mam za sobą kilka awaryjnych lądowań w 
przygodnym terenie, lub „na zawietrznej” w „rotorach”. Byly uszkodzenia sprzętu, połamane 
śmigła oraz latanie w burzy, deszczu i nocne powroty na lądowiska- opowiada paralotniarz- 
Mozna i trzeba się przygotować trenując i wyposażając w odpowiedni, sprawdzony sprzęt.  A jeśli 
jeszcze otrzymuje się w zamian możliwości przebywania w  wyjątkowej przestrzeni, poczucie 
wolności, samodzielności .. to znikają obawy i lęki. Ważną kwestią podnoszącą komfort latania 
jest zaufanie do sprzętu na którym się lata. Im większe owo zaufanie tym bardziej obawa spada.
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Dom kultury w Mostkach

Dla Pana Krzysztofa latanie to sposób przemieszczania się, docierania do celu, podróżwania. -Można 
również określić latanie, jako podróż do przedsionków Galerii Wszechświata. Jeden ze sposobów na obcowa-
nie ze sztuką „wszechrzeczy”. Przemieszczanie się wśród obrazòw okrywanych w nas … barwionych odczu-
ciami, emocjami, doznaniami, myślami, refleksami…. Wśród obrazów tworzonych przez naturę, czasem z 
ludzką „kreską”. - mowi pan Krzysztof. Nie każdy jednak ma tyle odwagi żeby spróbować.- Nie uważam bym 
miał więcej odwagi od innych. Po prosu nie lubię się bać. Albo inaczej:  lubię latać z odwagą.  Do lotu staram 
się „zabierać” również rozwagę- dodaje.
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Pan Krzysztof kocha to co robi mimo, że jest to niebezpieczne, ale to wszystko zależy 
od własnej woli i tego, co tak naprawdę kocham robić. Jak widać po panie  Krzysztofie, on 
od samego początku chciał latać i zrobił wszystko, żeby mòc teraz opowiedzieć o całych 
emocjach, jakie są podczas latania na paralotni. Każdy z nas ma inne pasje i teraz dąży do 
tego, żeby je realizować, jak tylko się da.

 
Parszów  z góry (moja rodzina miejscowość)                                           

Klaudia Matla
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Ta, która poddaje się ostatnia

Kto by pomyślał, że podczas zwykłej wymiany opon w warsztacie można usłyszeć ciekawą opowieść. 
Młody mechanik z Gminy Pawłów opowiada o swojej, nie takiej zwykłej, przygodzie. 3000 kilometrów 

34-letnim żukiem, w którym spał, jadł, żył. Wraz z kolegami obrali kurs na pomaganie dzieciom z domów 
dziecka i przy okazji przeżyli przygodę życia - więcej o tym mówi Grzegorz Garbacz w rozmowie z Kami-

lą Kwiatkowską.

Kamila Kwiatkowska: Co to za czerwone auto stoi obok garażu? Wygląda bardzo ciekawie.
Grzegorz Garbacz: To jest “Ta, która poddaje się ostatnia”.
KK: “Ta, która poddaje się ostatnia”? Co to znaczy?
GG: To nazwa tej perełki i mojej drużyny. Rok temu razem z kolegami brałem udział w “Złombolu”. Jechaliśmy do Paler-
mo, ale trochę nas poniosło i dotarliśmy aż do San Vito Lo Capo.
KK: Słyszałam o “Złombolu”, że to taki charytatywny rajd starymi samochodami. Ale jak to możliwe, żeby dojechać tak 
daleko tak starym żukiem?
GG: Jak się okazało - możliwe. Ten żuk ma 34 lata. Nie ukrywam, że spędziliśmy na jego remoncie kilka dobrych nocy. 
Mimo to, podczas podróży i tak szwankował. Lekko nie było, ale udało się.
KK: Może Pan opowiedzieć coś więcej o tej podróży?
GG: 25 września 2016 roku pojechaliśmy pod katowicki Spodek, gdzie odbywała się zbiórka wszystkich drużyn. Stamtąd 
ruszyliśmy w drogę. Celem tej edycji “Złombolu” było włoskie Palermo. Ale my, jak to my, pojechaliśmy jeszcze dalej. 
Było nam mało wrażeń, dlatego postanowiliśmy zrobić sobie dodatkową wycieczkę. No i tak 30 września dojechaliśmy 
do San Vito Lo Capo.

                            Foto. Kamila Kwiatkolwska

KK: Czy podczas tej kilkudniowej przygody działo się coś ciekawego?
GG: Działo się dużo. Tak w skrócie - codziennie były usterki, ale jakaś deska, parę śrubek i nasza „limuzyna” 
dawała radę. Musieliśmy się pożegnać z jednym pasażerem, ponieważ nie przestrzegał pewnych zasad. Kil-
kadziesiąt metrów przed wejściem na prom nasz wóz stracił moc i musieliśmy kombinować, aby znowu go 
znowu odpalić. Łatwo nie było, ale dla takich pięknych widoków zdecydowanie warto.
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KK: “Ta, która poddaje się ostatnia” - skąd taka nazwa?
GG: Kiedy w Katowicach wypełnialiśmy formularz zgłoszeniowy trzeba było podać nazwę drużyny. Od razu przyszedł 
mi do głowy taki pomysł. Każdy znajomy mówił, że dojedziemy do Jędrzejowa i tam będziemy koczować dwa tygodnie 
żeby sobie nie narobić wstydu. Ale nazwa drużyny nie pozwalała nam się poddać i myślę, że to właśnie ona bardzo nas 
motywowała, w ciężkich chwilach, żeby jednak dotrzeć do celu.
KK: Może Pan opowiedzieć coś więcej o tym aucie? Przypomina wóz strażacki.
GG: Tak, służył kiedyś w straży pożarnej. To Żuk A 151C. Wysłużony rocznik 1983, 69 KM, około 2,1cm³ pojemności, 
benzyna. Znaleźliśmy go w internecie na licytacji i pojechaliśmy po niego. W drodze powrotnej laweta popsuła się i mu-
sieliśmy go odpalić. Co prawda ledwo, ale wróciliśmy żukiem. Od razu wzięliśmy się za remont. Ciężko było znaleźć do 
niego części, więc musieliśmy trochę pogłówkować.
KK: Domyślam się, że remont takiego auta to nie lada wyzwanie, ale czy jeśli ktoś zajmuje się jakąś pracą z zainteresowa-
niem, a nie z przymusu, to taka praca jest przyjemnością? Jak jest w Pana przypadku?
GG: Oczywiście. Od zawsze pasjonowałem się autami, w szczególności tymi starymi. Sam mam dwa samochody, między 
innymi Mercedesa W124 coupe. Teraz jeszcze doszła ta czerwona perełka, o którą dbam, jak o własne dziecko (śmiech).
KK: Ile pieniędzy udało się zebrać w tej edycji?
GG: W tym wyjeździe wzięło udział około 510 ekip z całej Polski, a dzięki ich darczyńcom udało się zebrać ponad 1 000 
000 złotych. Pieniądze te oczywiście pomogły spełnić marzenia dzieciom ze śląskich i opolskich domów dziecka.

Kamila Kwiatkowska
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Paczkowa historia

,,Lubię ludzi"- to hasło tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Od siedemnastu lat wolontariusze docie-
rają do najbardziej potrzebujących osób. Przed nami jeden z najważniejszych etapów- otwarcie bazy 
rodzin, który już 18 listopada. W Internecie roi się od materiałów promocyjnych, zachęcających do 
udziału w kampanii. Jak cała akcja wygląda od strony wolontariusza? O Szlachetnej Paczce rozmawia-

łam z Justyną Polak.

Agata Bastrzyk: Jak zaczęła się twoja przygoda ze Szlachetną Paczką?
Justyna Polak: O projekcie dowiedziałam się od koleżanki z pracy. Namówiła mnie do wysłania zgło-
szenia i tak też zrobiłam. W ten oto sposób zaczęła się moja „paczkowa przygoda” , która trwa nieprze-

rwanie od 4 lat (4 edycje).                                      

AB: Dlaczego zaangażowałaś się w pomoc?
JP: Zaangażowałam się w ten projekt, ponieważ znajoma mówiła mi, że można poznać przez to wiele 
osób, a jestem duszą towarzystwa. To bardzo mi to odpowiadało. Poza tym chciałam doświadczyć cze-
goś nowego w moim życiu. Nigdy wcześniej nie brałam udziału w żadnym wolontariacie aż tak ściśle 
związanym z obcymi mi osobami i z odwiedzaniem osób, których do momentu spotkania nigdy nie 

miałam przyjemności poznać. 

AB: Jest jakaś sytuacja, która utkwiła ci najbardziej w pamięci?
JP: W mojej pamięci pozostaje historia samotnego ojca z dwójką wspaniałych dzieciaczków (chłopaki 
są bliźniakami). Żona zostawiła tego Pana zaraz po porodzie i odeszła, ponieważ wolała tryb impre-
zowania i spotykania się ze znajomymi, a swoimi dopiero co narodzonymi dzieciaczkami w ogóle się 
nie interesowała. Od dnia rozstania nigdy się nie widzieli. Chłopcy w ogóle nie znają swojej mamy, ale 
tata jest dla nich całym światem i odejmie sobie, żeby dać swoim pociechom, aby te nie czuły się gorsze 

od swoich rówieśników.   

AB: Czy coś cię zaskoczyło w Szlachetnej Paczce?
JP: W Paczce zaskoczyło mnie to, że w naszym kraju jest naprawdę masa chętnych osób, które otwie-
rają swoje serce na kompletnie nieznane im osoby. Darczyńca jednej z moich rodzin, włożył do tego 
stopnia serce w przygotowanie paczki, że dla każdego z domowników zakupił rzeczy w jego ulubio-
nym kolorze. Każdy miał swoje opisane pudełka, co było bardzo miłym gestem od strony darczyńcy. 

AB: Miałaś jakieś chwile zwątpienia?
JP: Od momentu dołączenia do Paczki nie pojawiły się u mnie żadne chwile zwątpienia, ponieważ 
drużyna w której jestem potrafi bardzo pozytywnie napędzać drugiego człowieka do działania i prze-

kraczania swoich barier. 

AB: Jak wspominasz finały Szlachetnej Paczki? Może jakiś wyjątkowo utkwił w Twojej pamięci?
JP: Wszystkie finały Paczki były dla mnie bardzo osobistym przeżyciem. Są to chwile, w których osoby 
potrzebujące pomocy otrzymują ją od zupełnie nieznanych ludzi, którzy w zamian za okazane serce 
nie oczekują żadnej rekompensaty. Liczy się dla nich fakt, że pomogli tym, którzy tego potrzebują. W 
pamięci mam finał z edycji w 2015r., ponieważ magazyn i atmosfera w nim panująca była jak z najlep-
szej bajki. Wszystko było dopięte na ostatni guzik i każda osoba przekraczająca próg szkoły czuł magię 

tego miejsca od samego początku. 
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AB: Brałaś może kiedyś udział od drugiej strony? Od strony darczyńcy? Jak to wyglądało?
JP: W zeszłej edycji w 2016 roku. byłam współdarczyńcą. Było to dla mnie bardzo emocjonujące, 
ponieważ nie myślałam, że zakup kołdry i obuwia dla osoby, której w ogóle nie znam może być 
aż tak dużym wsparciem. Są to rzeczy, których my używany na co dzień i nie zwracamy zbytniej 
uwagi jak wyglądają podczas zakupu, bo przecież zawsze można kupić drugie. Na zakup tych 
dwóch rzeczy poświęciłam tydzień czasu, ponieważ chciałam, aby kolor, krój, rozmiar, wzór był 
idealny. Kontaktowałam się wiele razy z wolontariuszem, aby dopytał rodzinę o szczegóły. Pani, 
której pomagaliśmy mówiła tylko, że nie ma dla niej znaczenia jak będzie to wyglądać, byle dało 
się z tego korzystać na co dzień, ponieważ swoje ma już bardzo wysłużone i niezdatne do użytku. 
W końcu udało się dowiedzieć jakie kolory i wzory lubi, przez co zakpione rzeczy okazały się być 

strzałem w dziesiątkę.
AB: Co daje ci Szlachetna Paczka?

JP: Paczka daje mi nowe znajomości, umiejętności, a przede wszystkim odkrywa we mnie rzeczy, 
o których istnieniu nie miałam pojęcia, dlatego też co roku podejmuję się innych paczkowych 
ról. Dzięki wolontariatowi nauczyłam się, że ludzi nie należy mierzyć jedną miarą, a każdego 
traktować indywidualnie. Nie zawsze pierwsze wrażenie jest najważniejsze, ponieważ człowiek 
otwiera się na drugiego podczas rozmów, a takich potrzeba czasem kilku, a nawet kilkunastu. 

AB: Co jest według Ciebie najpiękniejsze w tym projekcie?
JP: Najpiękniejsza w projekcie jest chęć niesienia pomocy. Kompletnie nie znamy tych osób, a 
jednak wiemy, że to właśnie one potrzebują naszego wsparcia i dania im impulsu do zmiany na 
lepsze. Spotykamy przez to wiele osób, które są bardzo chętne okazać swoje serce i poświęcić 

swój wolny czas innym. 

Justyna Polak ma 21 lat i działa w rejonie Zakopane. . Kocha zwierzęta i spotkanie się ze zna-
jomymi, a dzięki Paczce ma ich z roku na rok jeszcze więcej. Uwielbia chodzić po górach, a że 
mieszka w Zakopanem, ma je na wyciągniecie ręki. Interesują ją książki, muzyka, fotografia, 

pływanie, jazda na snowboardzie i łyżwach oraz poznawanie kultur innych krajów.  

Agata Bastrzyk
16



Październik bez porażki

Korona Kielce zaczęła bardzo dobrze zmagania w Ekstraklasie po przerwie na kadrę. 
13 października w piątek pokonała płocką Wisłę 2:0 po bardzo przeciętnej, ale skutecznej grze. Złoci-

sto-krwiści po raz kolejny wygrali przed własną publicznością. Dobra passa trwa od 13 sierpnia, kiedy to po 
bardzo ciekawym widowisku i grze zostali pokonani przez Jagiellonię Białystok 3:2. 

20 października Koronę czekał prawdziwy sprawdzian, spotkanie z liderem - Górnikiem Zabrze. Był to 
mecz z dwoma obliczami. Pierwsza połowa należała do zabrzan, którzy w  stworzyli piękne widowisko. Do 
szatni zespoły schodziły przy wyniku 3:1 dla Górnika. Po przerwie kielczanie pokazali prawdziwy piłkarski 
charakter i swoją determinacją doprowadzili do remisu 3:3. Był to mecz walki do ostatniego gwizdka. Emocji 
nie brakowało. W drużynie Gino Lettieriego najbardziej wyróżniał się Goran Cvijanović.

 
Oprawa Korony Kielce w meczu z Górnikiem Zabrze. Fot. Stadionowioprawcy.net

Kielczanie mieli  mało czasu na regenerację bo już 26 października mierzyli się z Zagłębiem Lubin 
w Pucharze Polski. Korona jechała do Lubina zdziesiątkowana. Gino Lettieri nie mógł skorzystać z Jakuba 
Żubrowskiego, Mateusza Możdżenia, czy Jacka Kiełba. Faworytem było Zagłębie, ale Korona po raz kolejny 
pokazała charakter i pokonała Zagłębie 1:0 i do Kielc wróciła z bramkową zaliczką. Zwycięską bramkę strzelił 
napastnik - Maciej Górski. Bramka została uznana po weryfikacji VAR. 

Podopieczni Gino Lettieriego październik zakończyli fantastycznym spotkaniem z Lechią Gdańsk. 
Koroniarze wykorzystali wszystkie słabe punkty rywali i strzelili im aż 5 bramek. Do szatni schodzili przy 
wyniku 4:0. Lechia nie potrafiła w żaden sposób odpowiedzieć Koronie. Nie oddali żadnego celnego strzału 
przez 90 minut. Na listę strzelców Koroniarzy wpisali się Kaczarawa x2, Górski, Rymaniak, Soriano. Korona 
awansowała na 6 pozycję w tabeli Ekstraklasy. 

             

3 listopada Korona Kielce zmierzyła się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław, który w tym 
sezonie spisuje się dobrze. Kielczanie po świetnym widowisku pokonali Śląsk 3:0 i awansowali na 2 miejsce w 
tabeli. Oby dobra passa utrzymywała się jak najdłużej. 

Andżelika Dziurska
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Dżem - koncert jubileuszowy w KCKu

Koncert legendy polskiego rocka - zespołu Dżem. To ponad dwugodzinny występ jubileuszowy. 
Zespół zagra swoje największe hity takie jak „Sen o Wiktorii”, „Wehikuł czasu”, „Lunatycy” i wiele in-
nych.

Zespół powstał w początkach lat 70, kiedy to raczej niezobowiązująco grywali ze sobą bracia 
Otrębowie, Paweł Berger i Aleksander Wojtasiak. Grywali w domach kultury, klubach, na zabawach 
oraz potańcówkach. Niedługo po tym do Dżemu dołączył Ryszard Riedel. Polska usłyszała o nich do-
piero na początku lat 80. 

Na przestrzeni listopada i grudnia odbędzie się seria koncertów, jednego z najważniejszych ze-
społów polskiej sceny rockowo-bluesowej. Panowie z zespołu Dżem podczas tej trasy zagrają między 
innymi w Kielcach. Koncert odbędzie się 28 listopada w Kieleckim Centrum Kultury. Początek o go-
dzinie 18. 

 

https://biletyna.pl/file/get/id/8499
Bilety:

90,- 
105,-
120,-

Miejsca przedsprzedaży:
Orbis ul. Sienkiewicza 26, Kielce, Galeria Echo „Urban City” poziom +1 , hipermarket Auchan Kwia-
ciarnia Florina ul. Radomska 20, Impresariat WDK w Kielcach, ul. księdza Piotra Ściegiennego 2; 
E.Leclerc Kielce, Massa-lskiego 3 oraz w sprzedaży internetowej.
Warto ich zobaczyć i posłuchać. W końcu prawdziwych artystów nie spotykamy na co dzień. 
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„Jak Madagaskar”-  czyli o tym jak Quebonafide 
podbił Kielce

Ten piątkowy wieczór z pewnością zostanie w naszych głowach jeszcze na długo. Wyczeki-
wany od wielu miesięcy dwudziesty siódmy dzień października w końcu nadszedł, a razem z nim 
orkan zwany “Quebonafide”, który na ponad godzinę zmiótł z powierzchni kieleckiego Grand Hotelu 
wszystko, co się dało.

Artysta przez duże “Q”
Na ten moment czekali wszyscy. Wszyscy, którzy choć trochę interesują się polskim rapem, ale 

nie tylko (w mainstreamie owa postać także miała swoje pięć minut). Koncert Quebonafide w Grand 
Hotelu w Kielcach. Kuba Grabowski, bo o tym artyście mowa, to pochodzący z Ciechanowa raper i 
założyciel wytwórni płytowej QueQuality. 

Przez ponad 2 lata Quebonafide pracował nad nowym albumem. Inspirował się przy tym 
dalekimi podróżami. Odwiedził m.in. Japonię, RPA, Meksyk, Tajlandię, Islandię, USA czy Australię. 
Wszystko co tam zobaczył i czego doświadczył zawarte jest w pigułce pod postacią albumu ‚Egzo-
tyka’, który ukazał się nakładem QueQuality w dniu 9 czerwca 2017 roku. Jeszcze przed premierą 
osiągnął status platynowej płyty. 

Nie dziwi więc fakt, że dokładnie w ciągu dwóch dni, od kiedy artysta ogłosił swój koncert 
właśnie w Kielcach, bilety zostały wyprzedane. Sold out. Koniec. Nie ma. Kto się spóźnił, pewnie 
nie wybaczy sobie tego do końca życia. Pozostaje mu oglądać filmiki z koncertów, albo ewentualnie 
jechać do innego miasta. Jeszcze kilka koncertów zostało. Warto też wspomnieć, że to nie pierwszy 
występ artysty w Kielcach, lecz aż takiego zainteresowania wtedy nie było. 

Cisza przed burzą

Ale cofnijmy się do początku. Jest piątkowy wieczór, 27 października, pora wychodzić na 
miasto. Idąc przez Sienkiewkę, z grupą znajomych, już możemy usłyszeć ludzi, którzy stoją w kolej-
ce przed klubem i czekają na wejście. Kolejka - tak pomyśleliśmy. Co zobaczyliśmy - ogromny tłum 
ludzi, podzielony na mniejsze, większe obozy, które automatycznie kierowały się w stronę wejścia. 
Kierowały się, to za duże słowo. Już wcześniej dostawaliśmy informacje od znajomych, że wszyscy 
zaczynają się zbierać i zajmować miejsce w ‘poczekalni’. A nie było nawet 19. Odetchnęłam z ulgą, 
kiedy pomyślałam, że tym razem nie muszę stać na deszczu i czekać na swoją kolej. Przeszliśmy 
obok tłumu, przy samym wejściu zobaczyliśmy, czy jesteśmy na liście. Byliśmy. A więc zaczynamy. 
W klubie był już ścisk. Trudno było swobodnie poruszać się w samym pomieszczeniu, gdzie miał 
grać Quebo. Dodatkowo, ułożona była inna kolejka - tym razem do szatni. Szybko przeanalizowałam 
liczbę osób, którzy są już w środku i koczują przed sceną i tych, czekających na wejście. Doszłam do 
jednego wniosku - Kielce takiego koncertu jeszcze nie widziały. Ta pewność nie opuściła mnie do 
samego końca. 

Po okrzykach dało się rozpoznać, jak rozstawione są dwa obozy, z daleka, spod sceny słychać 
było cienkie, damskie piski. Męska część widowni umiejscowiona była nieco bliżej mnie - a co z tym 
idzie - bliżej wyjścia. Wyglądało to tak, jakby mężczyźni na ten jeden wieczór pozwolili swoim kobie-
tom zepchnąć się z pierwszego miejsca. Wokół siebie widziałam w większości ludzi ode mnie młod-
szych. Poczułam się staro. Ale to nic. Muzyka przecież jest dla wszystkich. 

Co w kulturze piszcy?
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Przedstawienie czas zacząć

Godzina 21:30, na ekranie umiejscowionym, gdzieś nad moją głową, widzę, że na scenę wcho-
dzi artysta. Młody, w okularach i z zarostem. Od razu daje znak, że ten wieczór nie będzie dla nas 
spokojny i łaskawy. Zetha. Kielecki raper, będący supportem na tym przedsięwzięciu. Współpracuje 
z Borixonem i pracuje nad swoimi nowymi projektami, które niebawem będzie nam dane odsłuchać. 
Wraz ze swoim hypemanem na ponad 20 minut przejęli scenę i godnie reprezentowali kieleckie pod-
ziemie. 

O godzinie 22:30 dało się słyszeć coraz śmielsze okrzyki z widowni. To mogło oznaczać tylko 
jedno: Quebonafide jest już na scenie. Towarzyszył mu jego hypeman, znany wszystkim pod pseudo-
nimem Krzy Krzysztof.  Raper od początku mocno podkręcił atmosferę na koncercie.  Zaprezento-
wał swoje największe hity „Egzotyki”, ale nie ograniczał się tylko do niej. Wracał do swoich poprzed-
nich projektów, dla fanów “Eklektyki” i “Ezoteryki” też się coś znalazło.

 Oglądając poprzednie koncerty Kuby, nie mogłam się nadziwić, ile on ma w sobie energii. 
Skacze przez cały koncert, rzuca się w publiczność, a przy tym doskonale radzi sobie z warstwą 
techniczną każdego kawałka. Byłam ciekawa, czy w Kielcach też będzie podobnie. Nie zawiodłam 
się. Chociaż obyło się bez rzucania w tłum. Quebo różnicował dynamikę swojego występu. Po ener-
getycznym “Half-dead” czy “Bumerangu” pozwolił nam na moment odpocząć przy “Candy” i “Bogi-
ni”. Ale tylko na moment. Wszyscy podświadomie czekali na “Madagaskar”. Każdy fan (i nie tylko), 
doskonale wie, że to tym numerem muzyk puentuje swój koncert. Na trzy minuty klub zamienił się 
w dżunglę, gdzie każdy skakał i krzyczał “JAK MADAGASKAR, MADA-MADA-MADAGASKAR:” 
Nie było mowy o jakimkolwiek podpieraniu ścian. Wszyscy dawali z siebie 100% swojej energii, 
chociaż i tak miałam wrażenie, że Quebo miał jej więcej, niż my wszyscy zgromadzeni w Grandzie 
razem wzięci. Warto dodać, że jeszcze dwie godziny wcześniej Quebo grał w Krakowie i śmiem wąt-
pić, że tam siebie oszczędzał. Artysta. Z krwi i kości. Gdyby nie wszystkie ręce w górze trzymające, 
iphony, smartphony czy inne urządzenia, może udałoby mi się zobaczyć więcej. Ale zmysł wzroku 
był tu drugorzędny. To trzeba było poczuć całym sobą. 

Kielce na długo zapamiętają ten koncert i jeszcze przez jakiś czas nie będą się mogły po nim 
otrząsnąć. Chyba właśnie taka powinna być definicja udanego piątkowego wieczoru. 

Kinga Piotrowska
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„U DziaDka” – miejsce, które warto oDwieDzić

Popularna Sienkiewka – deptak w centrum miasta, miejsce często odwiedzane przez studentów.  Liczne 
bary, kawiarnie i kluby nocne przyciągają uwagę przechodniów krzykliwymi hasłami, wielkimi napisami i ko-
lorowym wystrojem. Między uliczkami w centrum  mieści się „coś”, o czym niewiele młodych osób wie, a starsi 
często tam zaglądają- cukiernio-piekarnia „u Dziadka”. 

    21

Fot.Patrycja Pietras 

Między ulicą Sienkiewicza a Rynkiem, w niepozornej bramie pod adresem Mała 4, mieści się tajemni-
czy lokal. Z zewnątrz mała, drewniana budka w otoczeniu starej, zaniedbanej kamienicy. Po pokonaniu kilku 
stromych schodków docieramy do serca piekarni. Jedyną informacją, dzięki której wiemy, że w tym miejscu 
kupimy ciasta i słodkie bułki jest ręcznie wypisana tablica z rodzajem i ceną wyrobu, znajdująca się przy wej-
ściu. Nad bramą jest tylko mały szyld: „Własne Wyroby Cukiernicze Zygmunt Pańszczyk”.  To właśnie Zyg-
munt Pańszczyk jest przedstawicielem pokolenia, które prowadzi interes od 43 lat. Sama piekarnia powstała 
w 1937 roku i działała już  przed drugą wojną światową. 
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Lokal, choć z zewnątrz może nie zachęca, to na pewno zwraca uwagę. Ma nietypowy wygląd jak dla cu-
kierni XXI wieku. Próbując wyrobów zaczyna Ci się podobać ta nietypowość i doceniasz tradycyjną wartość.  
Wchodząc w podwórko, gdzie mieści się zakład, unosi się zapach świeżego pieczonego ciasta, dzięki któremu 
chcesz iść dalej. W środku spotykasz starszego pana, ubrudzonego mąką,  który chętnie obsłuży swojego klien-
ta. Porozmawia, a czasem zada ciekawą zagadkę o gąskach. 

Lokal w środku to typowa piekarnia: waga w centralnym punkcie, duże miski z wyrastającym właśnie 
ciastem drożdżowym, upieczone już słodkie bułki leżące na stołach. Warto dodać, że aby mieć większy wybór 
wśród smakołyków należy odwiedzić „Dziadka” do południa, ponieważ potem może zabraknąć ulubionego 
smaku bułek. W Tłusty Czwartek kolejka chętnych po pączki ustawia się już na ulicy. Często na zakup czeka 
się nawet godzinę. Ceny w tym miejscu są bardzo konkurencyjne dla innych piekarni w mieście. W centrum 
Kielc to  jedyny lokal, gdzie za pączka zapłacimy złotówkę i dziesięć groszy, a za francuskie dwadzieścia groszy 
więcej. 

Fot.Patrycja Pietras

Osobiście, o piekarni dowiedziałam się od swojej mamy. Jako młoda dziewczyna, zaraz po zajęciach 
razem z koleżankami chodziła na najlepsze w mieście słodkie bułki. Od tej pory sama chętnie odwiedzam to 
miejsce.  Najczęściej wybieranym przeze mnie smakołykiem są ciastka weneckie, kruche ciasto, krem i mar-
molada. W wykonaniu piekarni są strzałem w dziesiątkę. Każdy może liczyć na coś słodkiego i pysznego.

Miejsce to ma w sobie pewną magię, choć nie wygląda na chatkę z piernika. Na pewno piekarnię „U 
Dziadka” warto odwiedzić. Polubią ją nie tylko wszystkie łasuchy, ale także osoby lubiące tradycję i miejsca, w 
których czas jakby się zatrzymał.

Patrycja Pietras
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                                 Hobby pełne wyrzeczeń 

Kulturystyka to zawodowa, ale też amatorska dyscyplina sportu. Polega na kształtowaniu 
sylwetki poprzez ćwiczenia fizyczne. Wymaga to wielu wyrzeczeń, bo to nie tylko ciężka praca 
na siłowni, to też dieta i radykalna zmiana stylu życia. Jednak ludzie decydują się na to. Takie 
hobby może wiele nam dać, jednocześnie nie mniej wymagając. 

Przemek Wołoszyn ma 22 lat i zamieszka w Kielcach. Kiedyś był piłkiarzem „Polonii Bia-
łogon”. Potem zaczął pracować jako trener personalny w siłowni „Gimline” i to był moment, w 
którym zrezygnował ze wszystkiego i postawił wszystko na kulturystykę.

Nie codziennie spotykamy osoby, które zmieniają swoje hobby w styl życia. Przemek 
potrafił to zrobić. Ciężko pracował na swój wygląd, a co za tym idzie na swój sukces. Po mimo 
młodego wieku ma już na swoim koncie osiągnięcia. - Pierwsze zawody kulturystyczne, w któ-
rych brałem udział, odbyły się w 2015 roku we Wrocławiu. To były Mistrzostwa Polski Junio-
rów, gdzie zająłem 5 miejsce na  dwudziestu czterech zawodników.- mówi kulturysta- W 2016 
roku w Pucharze Polski w Gdańsku zająłem 2 miejsce. Byłem z siebie dumny jak nigdy w życiu. 
Pierwszy raz poczułem, że to co robię powoli przestaje być tylko hobby. Byłem także uczestni-
kiem prestiżowych zawodów Mr. Universe  w Hamburgu – dodaje.
                

Fot. Prywatne archiwum P. Wołoszyn
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 Jak każda i ta historia ma swój początek. Jego przygoda z kulturystyką zaczęła się już w 
wieku 13 lat. Wtedy zaczął dźwigać ciężary. Pierwsze w domowej siłowni.- Od zawsze ogląda-
łem zdjęcia kulturystów. Zacząłem się tym interesować tak na poważnie 5 lat temu. Może do 
zabrzmieć dla kogoś śmiesznie, ale moją największą inspiracją jest Arnold Schwarzenegger. 
Człowiek, który dąży za wszelką cenę do sukcesu, najpierw by być najlepszym kulturystą, później 
aktorem i na końcu Gubernatorem – opowiada.

 
                                  Fot. Frey Nutrion

Jednak aby utrzymać zawodową formę kulturysty trzeba się liczyć z bardzo dużymi 
wyrzeczeniami. Sam Przemek przyznaje, że nawet dla niego jest to czasem bardzo ciężkie 
zadanie, utrzymać nienaganną formę. -Trzeba dbać o dietę, treningi, regeneracje i wiele innych 
aspektów. Każdy, kto chce być kulturystą musi się liczyć z tym, że trzeba poświęcić temu nie 
tylko 2 godziny ćwiczeń, ale całe życie - mówi.
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Poświęcenie swojego życia dla sportu to duże wyrzeczenie, jednak Przemysław otacza się 
wspaniałymi ludźmi, którzy za wszelką cenę starają się go wspierać w każdej możliwej sytuacji. - 
Może i czasem przeszkadza mi jego hobby, które drastycznie wpłynęło na nasze życie. Przemek 
nie jest typowym chłopakiem, pracującym 8 godziny. Jego cały dzień włącznie ze snem to ciągła 
praca nad sobą. Ambitnie dąży do celu bycia najlepszym- mówi Mariola, dziewczyna Przemka.

Pasją zaraża każdego, kto przebywa w jego otoczeniu. Wiedza, którą posiada na temat 
ćwiczeń i zdrowego trybu życia jest godna podziwu. - Znam Przemka już prawie rok. Sam kiedyś 
trenowałem dość intensywnie i planowałem być kulturystą. Dlatego bardzo podziwiam jego zapał 
oraz zaangażowanie- mówi kolega z pracy młodego sportowca. 

Pewnie wiele osób zastanawia się, jak wygląda życie kulturysty. Nie jest takie łatwe. Nie ma 
drogi na skróty, trzeba się trzymać żelaznych zasad. Dla kogoś może się ono wydawać nudne, bo 
to prawda, że to ciągła rutyna. Prawie każdy dzień wygląda tak samo, trzeba się trzymać okre-
ślonego grafiku. – Wstaje i robię posiłki na cały dzień. Jem śniadanie. Jadę na siłownie. Dzień 
w pracy zaczynam od treningu z klientami. Jem drugi posiłek. Trening z klientami. Jem kolejny 
posiłek. Czas na relaks- mój trening. Po moim treningu czwarty posiłek. Trening z klientami. Jem 
posiłek piąty. Kolejny raz mój trening. Ostatni posiłek i z czystym sumieniem mogę iść spać.- 
mówi- I pojawia się pytanie- czy mam czas na życie? Mam, ale niewiele. Całe życie podporząd-
kowałem swojej pasji. Wiem, że ludzie często tego nie rozumieją i dziwią się mi. Jednak to moja 
decyzja- dodaje.

                                                                                                                                           Beata Matla

       
            Fot. Frey Nutrion
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             Fot. Frey Nutrion
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