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Mały cud

W 

środku dodatek 

historyczny cz. IV 

i edukacyjny

emedia75068 WSPIERAJ WYDANIE TYGODNIKA eM poprzez płatny SMS! 
Wyślij SMS pod numer 75068 o treści emedia

(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 brutto), a otrzymasz wyjątkowe tapety na telefon i komputer.
  
Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści emedia pod nr 75068, zostaje zapisany w bazie należącej do Radia eM Kielce. Więcej na https://emkielce.pl/dopobrania
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Tygodnik eM

Spełnij jego marzenie
11-letni Oskar Barchan z Kielc od urodzenia 
walczy z mukowiscydozą. To nieuleczalna cho-

Masa projektów!
Do ostatniej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili aż 227 projektów. 
Teraz poznaliśmy te pozytywnie zaopiniowane. Jest ich ponad 160. - Wśród propozycji inwe-
stycyjnych dominują tzw. projekty szkolne dotyczące budowy boisk, siłowni, placów zabaw. 
Ponadto mieszkańcy Kielc złożyli między innymi projekty na utworzenie całodobowej bibliote-
ki, ogrodu sensorycznego, Alei Sław Piłki Ręcznej i reanimację przestrzeni kreatywnej w Bazie 
Zbożowej – informuje Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta. Wnioskodawcy, których pomysły 
uzyskały negatywną ocenę, do 13 września mogą złożyć odwołanie od decyzji. Ostateczna lista 
projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 17 września. To rozpocznie się 
dziesięć dni później.  /wk/
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Cześć Westerplatczykom!
Kielce uczciły pamięć żołnierzy walczących na 
Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Warto 
wspomnieć, że prawie połowa z nich pochodziła 
z ziemi świętokrzyskiej. 31 sierpnia rozpoczął się 

rajd rowerowy do Gdańska, którego uczestnicy 
oddali hołd obrońcom Ojczyzny. 7 września bi-
skup Marian Florczyk, odprawił w Kielcach Mszę 
świętą w intencji bohaterów. Po niej uczestnicy 
udali się na plac przed Wojewódzkim Domem 
Kultury, pod tablicę upamiętniającą żołnierzy 
września. Na zakończenie delegacja organizato-
rów złożyła znicze na grobach poległych. Inicja-
torem upamiętnienia żołnierzy z Westerplatte był 
biskup Marian Florczyk.  /wd/

reklama

roba genetyczna, która wpływa na poprawne 
działanie układu oddechowego i pokarmowe-

SZYCIE KOŁDER •PRANIE PIERZA
z materiałów własnych i powierzonych przez klienta

•  Sprzedaż tanich kołder z nowego puchu 
(każdy rozmiar)

•   Sprzedaż poduszek z puchu tanich, lekkich, 
miękkich (każdy rozmiar)

•  Przeróbka starych pierzyn, kołder Klienta na 
nowe kołdry, poduszki..

• Czyszczenie pierza i puchu

ul. Sikorskiego 20d,(os. na stoku),25-434 Kielce (vis a vis kaufland)
czynne  pn-pt 9-17, sob 9-14

 tel.41 345-27-93, 534 222 122,  biurokoldrex.pl

RABATY!
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Nowa misja – pomóżmy!
W Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej po-
wstała parafia pw. św. Jana Pawła II. Nowa mi-
sja to efekt decyzji biskupa Jean Jacques Koffi oi 
Koffi. Teraz my możemy wspomóc działalność 
wspólnoty. Przypomnijmy, że biskup San Pedro 
Jean Jacques Koffi oi Koffi odwiedził Polskę 
w lipcu 2018 roku. Wówczas odprawił m.in. 
uroczystą Mszę Świętą w kieleckiej katedrze 
i spotkał się z biskupem kieleckim Janem Pio-

Hammond ma pomnik
Kielce mają pierwszy na świecie pomnik Lau-
rensa Hammonda – amerykańskiego wyna-
lazcy, twórcy między innymi organów elek-
trycznych. - Został on odsłonięty 9 września, 
a na uroczystość przyjechał konsul do spraw 
prasy i kultury konsulatu amerykańskiego 

Zbudują przy Zagnańskiej
Należąca do MAC Edukacja trzyhektarowa 
działka zlokalizowana na rogu Zagnańskiej 
i Witosa ma zmienić się nie do poznania. Po-
czątkowo zamierzano wybudować na niej wy-
łącznie biurowce, teraz mówi się o wielofunk-

w Krakowie, pani Dolores Prin. Łączyliśmy 
się też internetowo z mieszkającą w Stanach 
Zjednoczonych wnuczką Hammonda – mówi 
Jarosław Bukowski, główny specjalista ds. 
artystycznych Domu Środowisk Twórczych 
w Kielcach. Wydarzenie zostało połączone 
z Hammond Kielce Festival, w ramach którego 
odbywały się liczne koncerty.  /wl/

Autyzm ma wiele twarzy
Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kielce 
zrealizowało interesującą kampanię społeczną 
poprzez wideoklip. Spot „Twarze autyzmu” 
stanowi przede wszystkim próbę ukazania 
tego, jak różnorodny i unikatowy jest świat 
osób ze spektrum autyzmu. Jego celem jest 
też szerzenie świadomości na temat tego 
specyficznego rodzaju zaburzeń rozwoju. - To 
ogromna radość za pomocą krótkiego, filmo-
wego przekazu móc podzielić się ze wszystki-

Pieniądze zagrożone?
Komisja Europejska po raz kolejny straszy sa-
morząd województwa świętokrzyskiego utratą 
unijnych pieniędzy. Chodzi o uchwałę Sejmiku 

sprzeciwiającą się ideologii LGBT. Marszałek 
Andrzej Bętkowski otrzymał list w tej sprawie 
od unijnych decydentów (pismo jest adresowa-
ne do marszałków pięciu województw, które 
zaangażowały się w sprzeciw wobec ideologii 
LGBT). Powodem korespondencji są - zdaniem 
unijnego przedstawiciela - niewystarczające 
wyjaśnienia, jakie wysłali marszałkowie do 
Komisji Europejskiej. „Wstrzymujemy zmiany 
związane z programem REACT-EU dotyczące 
waszych regionalnych programów operacyj-
nych”, czytamy w liście. To oznacza, że zagro-
żonych jest około 72 milionów złotych, które 
miały trafić do świętokrzyskiego budżetu.  /mł/

mi naszą codziennością - mówi Paulina Papka, 
prezes KTA oddział Kielce. Projekt powstał 
przy współpracy KTA ze Stowarzyszeniem 
Sztuka Łączenia i samorządem województwa 
świętokrzyskiego.  /wk/

reklama

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Jagiellońska 92
OFERUJEMY:
wymianę opon w profesjonalnych montażowniach
sprzedaż opon do wszystkich typów pojazdów samochodowych
prostowanie, piaskowanie i malowanie felg aluminiowych i stalowych
naprawę ogumienia materiałami o najwyższej jakości
pompowanie kół azotem
komputerowe wyważanie kół na najnowocześniejszych urządzeniach
sezonową przechowalnię ogumienia i kół
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00, sobota 7.00 – 15.00
Tel. 41 345-24 21 w. 325

PM
/0

2/
02

/2
02

1M
PK

go. Możemy jednak chociaż trochę odmienić 
jego codzienność i razem z Fundacją Dziecięca 
Fantazja spełnić małe marzenie. Oskar bardzo 
lubi grać w gry komputerowe. W wirtualnej 
rzeczywistości nie obowiązują go żadne ogra-
niczenia związane z mukowiscydozą, dzięki 
czemu może po prostu beztrosko się bawić. 
Bardzo chciałby dostać wygodny, rozkładany 
fotel gamingowy oraz gogle VR, dzięki którym 
jego ulubiona rozrywka będzie jeszcze bardziej 
ekscytująca. Więcej na temat zbiórki dla Oskara 
na em.kielce.pl.  /mn/

trowskim. W 2020 roku wydał oficjalny dekret 
powołujący parafię. Misję jej utworzenia otrzy-
mał ks. Antoni Sokołowski. Nowa placówka 
wymaga jednak ogromnego zaangażowania 
duchowego, fizycznego, ale i materialnego. 
Ofiary na budowę misji można przekazać na 
konto: PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 
7623 Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej 25-013 
Kielce, ul. Jana Pawła II 3.  /mł/



12 WRZEŚNIA 2021 5

aktualności/reklamaTygodnik eMTygodnik eM

AP
/0

2/
12

/2
0

e-mail: radio@em.kielce.pl 

TELEFON 
interwencyjny 

Radia eM: 

41 349 50 40

Będą konsultacje
13 września ruszą konsultacje społeczne doty-
czące preferencji mieszkańców co do zagospo-
darowania Doliny Silnicy. Władze miasta planu-
ją zapytać kielczan, co ich zdaniem powinno się 
zmienić w parku, czego brakuje i jak powinien 
wyglądać ten obszar. - Chcemy udostępnić 
możliwość internetowego wyrażenia swojego 
zdania. Zamierzamy także stworzyć punkty te-
renowe, udać się do instytucji miejskich i zo-
stawić tam ankiety w wersji papierowej, ale 
też spotykać się z mieszkańcami i rozmawiać 
o tym, co im się marzy w Dolinie Silnicy – mówi 
wiceprezydent Agata Wojda. Pierwsze spotka-
nie odbędzie się już 16 września.  /wk/

Co sądzisz o transporcie?
Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego organizuje ankietę preferencji prze-
wozowych, która ma na celu dostosowanie 
komunikacji publicznej do potrzeb pasażerów 
oraz zwiększenie jej udziałów. W formularzu 
zostaniemy zapytani o to, jak często i jakim 
środkiem transportu publicznego podróżujemy. 
Organizatorzy poproszą nas też o ocenę czasu, 
punktualności i wygody podróżowania, a także 
dostępności rozkładów jazdy. Można przedsta-
wić własne postulaty, propozycje lub uwagi. 
Formularz dostępny jest na stronie ankiety.
swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewo-
zowych i będzie aktywny do 31 grudnia.  /wd/

cyjnym osiedlu. - Patrząc na to, co między 
innymi przez pandemię wydarzyło się na ryn-
ku nieruchomości komercyjnych, ale przede 
wszystkim biur, złożyliśmy sugestię dokonania 
zmian w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego – informuje Maciej Barań-

KIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.plKIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.pl

POŻYCZKI CHWILÓWKIPOŻYCZKI CHWILÓWKI
do 2000zł w 15 minut na 30 dni dla osób 
zadłużonych, z komornikiem 
i widniejących w BIK
MINIMUM FORMALNOŚCI
SZYBKO-WYGODNIE-BEZPIECZNIE 

Zadzwoń: tel.534-980-900Zadzwoń: tel.534-980-900

LOMBARDLOMBARD  OKAYOKAY
SKUP-SPRZEDAŻ-ZASTAW
najlepsze ceny za gram złota,
wycena nawet do 75% wartości 
towaru!

WSPARCIE OKAYWSPARCIE OKAY
Oferujemy pomoc z zakresu
• ochrona odszkodowawcza 
• ochrona prawna 

Zadzwoń: tel.884-886-533Zadzwoń: tel.884-886-533

Dla czytelników Tygodnika eM
pierwsza pożyczka GRATIS 

- oddajesz tyle ile pożyczasz 
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blaty i akcesoria meblowe

płyty OSB, HDF, MDF, laminowane, niepalne 

wyposażenie garderoby, uchwyty

szuflady, prowadnice, obrzeża

gałki, drążki , wieszaki

systemy do drzwi przesuwnych

usługi cięcia i oklejania 

płyty fornirowane i sklejki

ul. Olszewskiego 6  / Kielce  /  tel. 603 272 025, 41 367 59 43
Hurtownia czynna: pon - pt: 8.00 - 17.00 

sobota:  9.00 - 13.00

Centrum Obsługi Stolarstwa
Meblopłyt Plus 
Autoryzowany Dystrybutor SWISS KRONO

ski, menadżer ds. komunikacji marketingowej 
MAC Edukacja. Prezydent wyraził zgodę na te 
zmiany zaznaczając jednak, że mieszkania nie 
mogą stanowić więcej niż 49 proc. powierzch-
ni budynku.  /wk/
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Mały cud
w Kielcach,  specjalista pediatrii, neonatologii i neurologii 
dziecięcej.
 – Cieszymy się z tego ogromnego skoku cywilizacyjnego. On 
świadczy o efektywnej pracy ludzi, którzy są zaangażowani 
w szeroko pojętą opiekę perinatalną oraz neonatologiczną. 
To wymaga też ogromnych nakładów finansowych – dodaje 
specjalistka.  

WALCZĄ O KAŻDĄ ISTOTĘ
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w ubie-
głym roku urodziło się około 2400 noworodków. Dziesięć 
procent z nich - przedwcześnie, między 22, a 36 tygodniem 
ciąży. 
– Mówimy o 255 wcześniakach urodzonych ze skrajnie niską 
masą ciała, poniżej 1500 gramów. Ich wiek wynosił mniej 
niż 32 tygodnie. Wśród tych maleństw wyróżniamy kolejną 
grupę, tak zwanych ekstremalnie małych dzieci, z masą ciała 
poniżej tysiąca gramów i w wieku płodowym poniżej 28 tygo-
dnia. Wcześniaki blisko dojrzałości dzielimy na dwie grupy: 
mniejsze i większe.  Każda z nich charakteryzuje się innymi 
problemami medycznymi i inną skalą wyzwań – opowiada 
lek. med. Grażyna Pazera. 
– Człowiek żeby żyć, musi prawidłowo oddychać, być wła-
ściwie żywiony, posiadać możliwości immunologiczne tak 
rozwinięte, by bronić się przed drobnoustrojami. Noworodek, 
który rodzi się przedwcześnie przede wszystkim nie potrafi 
oddychać. Wyprodukowanie aparatury medycznej dającej 
możliwość wsparcia oddechu wcześniaków było pierwszym 

W latach 80. ubiegłego wieku medycyna nie umiała jeszcze 
ratować dzieci, które ważyły nawet około dwóch kilogramów. 
W latach 90. w prawie medycznym obowiązywał zapis mówią-
cy, że dziecko, które urodziło się żywe, jednak ważyło poniżej 
jednego kilograma, jest człowiekiem… martwym.

NISKA UMIERALNOŚĆ
 – To są informacje, które w obecnych czasach nas porażają. 
Jak można było dziecko, które rodzi się, żyje, płacze, uznawać 
za martwe? Działo się tak dlatego, że nie istniały żadne moż-
liwości uratowania takich maleństw, nie było przede wszyst-
kim odpowiedniego sprzętu medycznego. Obecnie większość 
wcześniaków udaje się uratować. Umieralność oscyluje na 
poziomie około 2-3  procent, natomiast jeszcze 13 lat temu 
w województwie świętokrzyskim umierało dziesięć procent 
wcześniaków – wyjaśnia lek. med. Grażyna Pazera, kierownik 
Kliniki Neonatologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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Około dziesięć procent dzieci 
przychodzących na świat rodzi 
się przedwcześnie. Współcze-
sna medycyna pozwala jed-
nak na utrzymanie przy życiu 
maleństw urodzonych nawet 
w 22. tygodniu ciąży i ważących 
zaledwie 500 gramów, których 
naczynia krwionośne są cieńsze 
niż… ludzki włos

OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Kielce ul. Mielczarskiego 63 
tel. 662 291 099 
a.bednarczyk@abe.kielce.pl; 
www.abe.kielce.pl

Teraz wyprzedaż drzwi i okien z ekspozycji od 100 zł

Kielce ul. Wspólna 6, 
tel. 515 015 563, tel. 41 366 14 16

biuro@abe.kielce.pl
 www.abe.kielce.pl
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INFORMUJE
W związku z odbywającymi się w niedzielę 12 września 2021 roku na Świętym Krzyżu 
uroczystościami w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego uruchomiona zostanie 

specjalna linia SK, rozkład jazdy linii na stronie internetowej:

ztm.kielce.pl

krokiem do ratowania ich życia. Kolejnym - poprawa wiedzy 
medycznej w zakresie funkcjonowania organizmu dziecka. 
Szczególnie istotne okazały się badania amerykańskie, prze-
prowadzone po śmierci syna prezydenta Johna Kennedy’ ego, 
który urodził się poniżej 36 tygodnia. Badania te doprowadzi-
ły do odkrycia, że w płucach znajduje się substancja, tak zwany 
surfaktant, która warunkuje życie dziecka i jego oddychanie. 
Brakuje tej substancji u dzieci urodzonych przedwcześnie, 
z tego powodu mogą pojawić się zaburzenia oddychania. Po-
trzeba więc wsparcia respiratorów, urządzeń do wentylacji 
inwazyjnej i nieinwazyjnej – opowiada dr Pazera.
– Kolejny warunkek to odpowiednie żywienie. Mieszanina 
odżywcza podawana dzieciom jest skrupulatnie przygotowy-

PM
/0

2/
01

/2
02

1

wana w pracowni żywieniowej i odpowiednio podana przez 
specjalne wenflony. Czasami przez kilka tygodni stosowane 
jest żywienie pozajelitowe. Noworodek, który rodzi się z masą 
ciała poniżej 1500 gramów ma żołądek mniejszy niż łyżeczka, 
więc nie bylibyśmy w stanie utrzymać go przy życiu poprzez 
żywienie dożołądkowe. Kolejna sprawa to ochrona przed tym, 
co jest na zewnątrz. Musimy ciągle kontrolować stan orga-
nizmu dziecka i sprawdzać, czy przypadkiem drobnoustrój, 
z którym noworodek się styka nie wywołuje zakażenia, a jeżeli 
dochodzi do takiej sytuacji - bardzo szybko reagować – do-
daje dr Pazera.

Z POTRZEBY SERCA
Narodziny dziecka stawiają przed rodzicami wiele pytań 
dotyczących opieki, pielęgnacji i żywienia noworodka. Od-
powiedzi na nie udzielają lekarze na oddziałach, w swoich 
gabinetach ale również w Internecie. Ogromną popularno-
ścią cieszy się profil na Facebooku i Instagramie, prowadzony 
przez Aleksandrę Gładyś-Jakubczyk, neonatologa z Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 
–  Profil wziął się z potrzeby serca. Pacjenci pytają o wiele 
rzeczy, udzielam rad oraz odsyłam na mój profil „NeonatoOl-
ka”, na którym można przeczytać prostym językiem, nieme-
dycznym o pewnych stanach. To jest też profil parentingowy, 
pokazujący życie mojej rodziny i to, że oprócz tego, iż jestem 
lekarzem, jestem również mamą, która przeżywa mnóstwo 
stresów związanych z macierzyństwem – opowiada Aleksan-
dra Gładyś-Jakubczyk.
– Rodzice mają mnóstwo pytań zarówno jeśli chodzi o wcze-
śniaki, jak i o noworodki urodzone w terminie. A także 
o przyszłość, rokowania co do rozwoju psychoruchowego 
oraz karmienie – dodaje specjalistka. 

***
Po wyjściu ze szpitala rodzice dostają szereg zaleceń oraz 
kalendarz wizyt, które dziecko musi odbyć u wielu specja-
listów, aby na bieżąco kontrolować rozwój wcześniaka. Nad 
przedwcześnie urodzonym maleństwem opiekę sprawują, 
oprócz neonatologów, między innymi kardiolodzy, okuliści, 
fizjoterapeuci oraz neurolodzy, aby jak najszybciej wychwycić 
nieprawidłowości w jego rozwoju. Wszystko po to, by mały 
cud, który troszkę za wcześnie pojawił się na świecie, na nim 
pozostał. 
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Muzyka jak dawniej
Trwają Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej imienia Wincen-
tego z Kielc. Aż do niedzieli, 19 września, możemy posłuchać 
koncertów odbywających się w Dawnym Pałacu Biskupów 
Krakowskich, w katedrze i kilku innych miejscach regionu. – 
To ogromne przedsięwzięcie logistyczno-artystyczne. Jestem 
pewna, że wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń arty-

stycznych naszego regionu – mówi Krystyna Nowakowska ze 
scholi Cantorum Kielcensis, menadżer festiwalu.
– Muzyka dawna właściwie nie istnieje bez odpowiednich 
wnętrz. Kielce i województwo świętokrzyskie mają znakomi-
te warunki do zorganizowania takiego festiwalu – zaznacza 
profesor Marek Toporowski, klawesynista, dyrektor artystyczny 
wydarzenia.
Na wszystkie koncerty w kościołach wstęp jest wolny. Pierwszy 
już w niedzielę, 12 września, o godzinie 19 w kieleckiej kate-
drze. Wystąpi Schola Vox Clamatis z Estonii. W programie 
śpiew gregoriański, polifonia sakralna oraz utwory Arvo Parta. 
Od poniedziałku do czwartku w świątyniach naszego regionu 
koncertować będzie Academia Kielcensis: 13 września o go-
dzinie 18.30 na Karczówce i w Tarczku, 14 września o 18.30 
w Wiślicy, zaś w środę, 15 września, o 18.30 na Świętym Krzy-
żu, zaś w czwartek, 16 września, o godzinie 18.30 w Opactwie 
Cystersów w Jędrzejowie. Również na czwartek zaplanowany 
jest koncert muzyki barokowej w Zespole Szkół Muzycznych 
w Kielcach. Początek o godzinie 17.
Finał festiwalu odbędzie się w niedzielę, 19 września, o godzinie 
17, w kieleckiej bazylice katedralnej. Udział wezmą połączone 
orkiestry i chóry, które wykonają utwory M.A. Charpentiera.
Szczegółowy program, wraz z listą biletowanych koncertów, 
dostępny jest na stronie earlymusicfestival.pl. 

polscy żołnierze zostaną lepiej wyposażeni i będą mogli bez-
piecznie pełnić swoją służbę – mówił prezent Andrzej Duda.
Salon odbywał się od 7 do 10 września. Za rok odbędą się 
jubileuszowe, trzydzieste targi zbrojeniowe. 

Czołg Abrams, model myśliwca F-35, ważne rozmowy i klu-
czowe dla polskiej armii umowy – tak wyglądał 29. Między-
narodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.
W tym roku na targi przyjechało 400 wystawców z 27 krajów. 
Najliczniej zaprezentował się rodzimy przemysł obronny. Pol-
ska Grupa Zbrojeniowa pokazała bogatą ofertę innowacyj-
nych rozwiązań i systemów dla Sił Zbrojnych RP oraz innych 
służb mundurowych. 
Podczas MSPO 2021 przygotowano pawilony narodowe: bry-
tyjski, niemiecki, norweski, włoski oraz ukraiński. Najwięk-
szą atrakcją tegorocznej imprezy był pawilon amerykański, 
w którym można było obejrzeć m.in. czołg M1A2 Abrams. 
W trakcie imprezy podpisano umowę o strategicznej współ-
pracy między Targami Kielce a Polską Grupą Zbrojeniową. 
W obecności prezydenta Andrzeja Dudy został zawarty także 
kontrakt dotyczący programu NAREW. – Ogromnie się cie-
szę z zawarcia tych umów i to podwójnie, bo oznaczają one 
dalszy proces modernizacji polskiej armii. To bardzo ważny 
moment i jestem usatysfakcjonowany tym, że kontrakt będzie 
realizowany przez lata. Można być pewnym, że dzięki temu 
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Muzyka jak dawniej

ŁAZIKI Z RECYKLINGU  
Znamy zwycięzców konkursu na budowę łazika z elektrycznych 
śmieci. Najlepszą konstrukcją mogą pochwalić się Bartłomiej 

Wiadomości z Politechniki Świętokrzyskiej 

Woźnica i Konrad Szymkiewicz studenci wydziału Elektrotech-
niki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.
Drugie miejsce zajęli Łukasz Nizioł i Marcin Supa. Na trzecim 
stopniu podium stanęli Mateusz Cedzyński, Szymon Paluch 
i Piotr Witaszek. Zwycięska drużyna otrzymała nagrodę pie-
niężną w wysokości 10 000 zł.
Do budowy niezwykłych pojazdów studenci wykorzystali 
obudowy komputerów, przewody i kable z odkurzacza, koła 
z hulajnóg elektrycznych oraz inne materiały pochodzące z re-
cyklingu elektrycznych śmieci.
Pojazdy kosmiczne, powstały w ramach konkursu organizo-
wanego wspólnie przez Politechnikę Świętokrzyską, Fundację 
Odzyskaj Środowisko, MB Recycling oraz Reverse Logistics 
Group.

CYFROWY DYPLOM 
Politechnika Świętokrzyska jako pierwsza wyższa uczelnia 
w Polsce korzysta z blockchaina do zapewnienia autentycz-
ności swoich dyplomów. 
– Jest to niezwykłe udogodnienie dla studentów, którzy auten-
tyczność dyplomów w sposób bardzo bezpieczny będą mogli 
zweryfikować nawet z odległych zakątków świata – mówi dr inż 
Mirosław Płaza, kierownik ICT&IoTcyberLAB na Politechnice 
Świętokrzyskiej.
System wykorzystany przez Politechnikę Świętokrzyską sta-
nowi bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnych metod 

elektronicznego zarządzania poufnymi dokumentami i dany-
mi studentów. – Przechowywanie danych w całości w rozpro-
szonym rejestrze zapewnia ich integralność i autentyczność, 
ograniczając koszty  bezpieczeństwa do minimum. Nasze 
rozwiązanie umożliwia  weryfikację wykształcenia absolwenta 
w pełni cyfrowo, bez konieczności korzystania z papierowych 
dokumentów, co ma znaczenie w warunkach pandemii ko-
ronawirusa i potencjalnych przyszłych lockdownów – mówi 
Andrzej Horoszczak, założyciel Billona i prezes zarządu Billon 
Digital Services.
Absolwenci, dysponując unikalnym kluczem, będą mogli po-
brać plik w dowolnym czasie i miejscu na swoje urządzenie 
i przesłać go potencjalnemu pracodawcy. Ten z kolei będzie 
w stanie szybko zweryfikować autentyczność dyplomu na stro-
nie politechniki, potwierdzając kompetencje jego posiadacza. 

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU 
Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej współpracowali przy 
tworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kraśniku. 
Praca nad ośmioma unikatowymi stanowiskami badawczymi 

w przemyśle łożysk tocznych trwała cztery lata, a inwestycja 
pochłonęła 30 milionów złotych.
– Te urządzenia są niedostępne w normalnym handlu, tego 
nie da się kupić, to trzeba sobie zbudować. Zresztą generalnie 
w przemyśle łożysk tocznych jest tak, że całość urządzeń ba-
dawczych budują dla siebie firmy łożyskowe – wyjaśnia Ryszard 
Domagalski z Politechniki Świętokrzyskiej.
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku stworzyła pierwsze ło-
żyska w Polsce. Od początku działalności zakładu wyproduko-
wano ich ponad miliard. Dziś są one dużo trwalsze niż kiedyś, 
między innymi dzięki nowoczesnym urządzeniom badawczym.
 – One są na miarę XXI wieku, to stanowiska innowacyjne.  
Śmiem twierdzić, że firmy światowe, które produkują łożyska 
nie mają podobnych – podkreśla prof. Stanisław Adamczak 
z Politechniki Świętokrzyskiej.
W centrum badawczym łożyska są testowane i udoskonalane 
pod potrzeby każdego klienta. Kilka rozwiązań w urządzeniach 
stworzonych przez Politechnikę Świętokrzyską jest przedmio-
tem zgłoszeń patentowych. 
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– Medale z Tokio mają swoją wagę. Ale dla ciebie ten piękny krążek 
waży jeszcze więcej, bo niesie niesamowity bagaż emocji. 

– W ostatnich latach włożyłem ogrom pracy w przygotowania 
do igrzysk. Ten medal to jej zwieńczenie. Od dziecka marzyłem 
o wyjeździe na igrzyska. Kolejnym marzeniem, jednym z naj-
większych, ale też tych najbardziej skrytych, był olimpijski medal. 

Zdobyłem go, w dodatku w debiucie. Długo nie mogłem w to 
uwierzyć. Ten krążek daje mi niesamowitą motywację do dalszej 
pracy, a mam jeszcze trochę celów do osiągnięcia. 

– Kwalifikacje są bardzo trudne, więc na igrzyskach nie ma przypad-
kowych zawodników. W pojedynku o medal pokonałeś Hiszpana 
Jordiego Moralesa, mistrza świata z 2018 roku. Co było najtrud-
niejsze w drodze do tego sukcesu? 

– Umiejętności wszystkich są olbrzymie. Poziom – niesamowicie 
wyrównany, a w tym roku poszedł jeszcze w górę. Igrzyska jednak 
rządzą się swoimi prawami. Forma to jedno, ale najważniejsza jest 
psychika, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Byłem bardzo 
dobrze przygotowany, starałem się trzymać obranej taktyki. Tre-
ner założył, że w pojedynku z Moralesem moje wprowadzenie 
ma się odbywać przez krótki forhend, bo przeciwnik miał tam 
gładką okładzinę, a na backhendzie czopa. Kiedy nim grał, dawał 
niewygodne piłki. Przy takim serwisie z mojej strony, dostawałem 
czytelną piłkę. To pozwoliło mi na realizowanie mojego planu. 
Nieważne, czy straciłem punkt, czy dwa. Była walka. Odcinałem 
się od świata. Liczył się każdy punkt. To dało ten medal. 

– W walce o finał musiałeś uznać wyższość światowej jedynki, 
Chińczyka Yan Shuo. Od stołu odszedłeś z poczuciem spełnienia? 

– Nie mam sobie nic do zarzucenia. Postarałem się, dałem z siebie 
wszystko, co mogłem. Rywal był w świetnej formie. Nikt nie mógł 
znaleźć na niego sposobu do samego końca.

– Oczarowała cię magia igrzysk, klimat wioski olimpijskiej? 

– To było niesamowite. Te wszystkie budynki, miejsca. Same 
ośrodki sportowe – hale, stadion – zwalają z nóg, bo są takie 
ogromne. No i ludzie z całego świata. Nawet jeśli ktoś cię nie 
zna, to zawsze jest serdeczny. Wszyscy sobie machają, robią zdję-
cia. Tradycją jest wymiana pinów (przypinek – red.). To piękne 
przeżycie. Cieszę się, że mogłem tam być i chłonąć to wszystko. 

– Obecnie trenujesz w Krakowie, bo tam studiujesz. Wszystko zaczę-
ło się jednak w Bilczy. Ping-pong miał być sposobem na zabicie nudy, 
a okazał się pasją, która zaprowadziła cię na igrzyska. Uwierzyłbyś 
w to kilka lat temu?

– To miała być forma rehabilitacji i oderwania od szkoły. Nie 
myślałem o żadnych startach, nawet w mistrzostwach Polski. 
Chciałem się po prostu bawić graniem. Teraz już myślę o kolej-
nych igrzyskach. Nie może być inaczej. Muszę trenować jeszcze 
intensywniej i jeszcze więcej, aby pojechać do Paryża. Ten medal 
daje niesamowitego kopa do dalszej pracy. 

– Dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. 

Wielu emocji dostarczyli nam polscy 
paraolimpijczycy, którzy podczas 
igrzysk w Tokio zdobyli 25 medali. 
Naszym najmłodszym medalistą jest 
22-letni Maksym Chudzicki, tenisista 
stołowy z Kielc. Na co dzień broni barw 
Bronowianki Kraków. Jego przygoda 
z tenisem rozpoczęła się w Orlętach 
Bilcza. Maksym rywalizuje w klasie 
siódmej, a więc zawodników mających 
problemy z poruszaniem się
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ODWAGĘ
Wspaniałe, ale nieznane historie 
kobiet ziemi świętokrzyskiej

Oddajemy w Państwa ręce czwartą część cyklu sześciu dodatków poświęconych ciekawym, 
wyjątkowym, ale nieznanym historiom kobiet związanych z ziemią świętokrzyską. Wśród 

Pań znajdziemy śpiewaczki, działaczki narodowe, nauczycielki,  żołnierki AK, lekarki, aktorki  
i wiele innych. Zapraszamy do lektury

ZOFIA ZAWISZANKA (1889–1971)
Kobieta – szpieg, w czasie I wojny 
światowej pierwsza wywiadowczyni 
Legionów, należała do Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, poetka, prozaiczka 
i publicystka. W 1905 roku piętnasto-
letnia Zofia rzuca szkołę (maturę zdała 
zaocznie), by poświęcić się konspiracyj-
nej pracy niepodległościowo-wojskowej. 
Później wstępuje do PPS, jest członki-
nią Związku Walki Czynnej i Związku 
Strzeleckiego. Jako kurier przekraczała 
wielokrotnie granice zaboru austriac-
kiego i rosyjskiego. Organizowała też 
kursy dla kobiet, tajne organizacje sa-
mokształceniowe, prowadziła wykłady 
w szkole podoficerskiej dla dziewcząt 
(miała stopień kapitana), wydawała 
gazety podziemne. Ukończyła Wydział 
Rolny UJ w Krakowie, ale z zamiłowa-
nia była pisarką. Wydała wspomnienia 
ze swej wywiadowczej działalności le-
gionowej pt. „Poprzez fronty”, opowieść 
o dzieciństwie Piłsudskiego, książkę 
o Joannie d’Arc, kilka powieści i tomik 
poezji oraz liczne artykuły drukowane 
w polskiej prasie. Łączyła aktywność 
w wojsku z działalnością w Lidze Ko-
biet Pogotowia Wojennego i aktywno-

ścią polityczną – była zaangażowana w ruch ludowy. Nale-
żała do Zarządu Okręgowego Kieleckiego LKPW w latach 
1917–1918. Jako działaczka ludowa brała udział w pracach 
Zarządu Powiatowego PSL „Wyzwolenie”. Zaangażowała 
się w uświadomienie społeczne i ideowe polskiej wsi. W 1923 
roku ofiarowała kilka działek ziemi wydzielonych z majątku 
dla zasłużonych chłopów-legionistów. Parcele te nazywano 
„Legionówką”. W czasie II wojny światowej jako oficer AK 
współdziała z BCh. Dwór w Goszycach stał się przystanią 
nie tylko partyzantów, ale i wielu osób wygnanych z własnych 
domów, a także dla uciekinierów z Warszawy po powstaniu. 
W dworze ukrywano też rodzinę żydowską. Przebywali tutaj 
Czesław Miłosz z żoną Janiną, Mieczysław Choynowski, Jan 
Józef Szczepański, Jerzy Turowicz mąż Anny – córki Zofii.
Zofia Zawiszanka była dwukrotnie zamężna. Pierwszym mę-
żem był poznany w oddziałach strzeleckich Janusz Gąsio-
rowski, późniejszy generał i szef sztabu Piłsudskiego. Owo-
cem tego małżeństwa była córka Anna. Do chrztu trzymał 
ją Józef Piłsudski. W 1925 roku poślubiła Romualda Kerna, 
inżyniera, a z zamiłowania rolnika, który prowadził majątek 
w Goszycach.

***
CECYLIA STODÓŁKIEWICZ-FIOŁEK (ur. 1889)
Urodziła się w Kielcach. Była córką powstańca stycznio-
wego Leona Stodółkiewicza – nauczyciela, który prowadził 
prywatną Męską Szkołę Elementarną. Cecylia po ukończeniu 
Prywatnej Żeńskiej Szkoły Elementarnej pani Majewskiej roz-
poczęła naukę w Rządowym Gimnazjum Żeńskim w Kielcach. 
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liła się zamknąć w stereotyp delikatnej kobietki. Drobna 
i niska potrafiła kląć jak szewc i złościć się z siłą hura-
ganu. Jednocześnie pełna miłości do rodziny i zawsze 
gotowa pomagać potrzebującym. Stanisława – używała 
drugiego imienia – urodziła się w Siedlcach. Wychowy-
wana była w rodzinie bardzo patriotycznej. Miłość do 
ojczyzny, idee niepodległościowe i obywatelskie wyzna-
czały całe jej życie. W sierpniu 1914 roku wstąpiła do 
Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Zajmowała się pracą 
w bibliotece Ligi przy Szpitalu Okręgowym w Kielcach, 
współpracowała z Polską Organizacją Wojskową, była taj-
nym kurierem. W latach 1916–1918 była zaprzysiężonym 
członkiem POW, prowadząc pocztę, kolportaż i ewidencję 
okręgu kieleckiego. W maju 1918 roku została komen-
dantką Oddziału Żeńskiego POW w Kielcach. W okresie 
wojny polsko-bolszewickiej pracowała w biurach Do-
wództwa Okręgu Generalnego Kielce, a potem w Sekcji 
VI Propagandy i Opieki nad Żołnierzami, gdzie pełniła 
funkcję instruktorki oświatowej Punktu Werbunkowego 
dla powracających jeńców. Współpracowała z Czerwo-
nym Krzyżem. Po odzyskaniu niepodległości nie wyco-
fała się z działalności patriotycznej. W dwudziestoleciu 
międzywojennym była członkinią, a potem komendantką 
paramilitarnej organizacji Przysposobienie Wojskowe Ko-
biet. Znakomicie strzelała, w sierpniu 1925 roku w IV 
Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich reprezentowała 
kielecki oddział Związku. W dwóch konkurencjach zdo-
była III miejsce. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku była 
kurierką i łączniczką Służby Zwycięstwa Polsce, następ-
nie Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej ps. Ra-
wiczówna. To za jej pośrednictwem tworzący się ruch 
oporu w Kielcach nawiązał kontakty z pełnomocnikiem 
SZP a dom rodzinny Stanisławy przy ul. Czarnowskiej 14 
stał się pierwszą siedzibą Komendy Okręgu Kieleckiego 
SZP. W 1942 roku poślubiła Jana Daszewskiego. Zmarła 
w wieku 95 lat. Była osobą niepospolitą, niektórzy mówili 
nieokiełznaną, zaskakiwała, celowo prowokowała, wielu 
oburzała, wyróżniała się spośród innych. Do końca. Jesz-
cze przed śmiercią przygotowała treść swojego nekrologu 
i epitafium, trzymała je… w spiżarni.

***WANDA 
FILIPKOWSKA-PEŁCZYŃSKA (1894–1976)
Urodziła się w Portoryko, gdzie jej ojciec  budował linię 
kolejową. Od 1910 r. mieszkała w Kielcach. Tu w 1911 
r. założyła patrol żeński tajnej I Drużyny Skautowej im. 
D. Czachowskiego, którym się opiekowała. Była człon-
kiem Legii i Niepodległości oraz Organizacji Młodzieży 
Niepodległościowej „Zarzewie”. Studiowała poloni-
stykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów 
działała w Polskich Drużynach Strzeleckich, ukończyła 
sanitarny kurs podoficerski. Od sierpnia 1914 r. nale-

Należała do kółek samokształceniowych 
i Związku Młodzieży Socjalistycznej. 
Za aktywny udział w strajku szkolnym 
w 1905 r. została usunięta z V klasy. 
Rok później należała już do Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Prowadziła agi-
tację w wojsku carskim, kolportowała 
wydawnictwa, organizowała pomoc 
dla więźniów, później należała do Or-
ganizacji Bojowej PPS, gdzie miała 
ps. Czarna Diablica. W 1908 r. została 
aresztowana i przebywała w więzieniu 
kieleckim. Po zwolnieniu nie podpo-
rządkowała się nakazowi opuszczenia 
terenu Królestwa Polskiego. Nie wyje-
chała i dalej działała w OB. Brała udział 
w wielu akcjach bojowych m.in. w za-
machu na generała żandarmerii Juliana 
Sytina. Po zamachu, poszukiwana listem 
gończym, ukrywała się w guberni lubel-
skiej, a potem w Krakowie. W drodze 
do Galicji wstąpiła do Kielc, gdzie na 
skutek donosu wpadła w ręce carskiej 
policji. Oskarżona o udział w zamachu 
na Sytina, mimo braków dowodów winy, 
została skazana w Kielcach 3 grudnia 
1911 r. na dożywotnią zsyłkę na Syberię 
i pozbawienie praw. Karę odbywała w Ir-
kucku i tam wyszła za mąż. Po rewolucji 
lutowej zamieszkała w Inokientjewsku, 
gdzie jej mąż pracował w intendenturze. 
W 1918 r. razem wstąpili do V Dywizji 
Syberyjskiej. W 1919 r. oboje dostali się 
do niewoli bolszewickiej i przebywali 
w Krasnojarsku. Do Polski Cecylia po-
wróciła 8 listopada 1922 r. Zamieszkała 
w Sarnach w woj. wołyńskim, pracowała 
jako nauczycielka. W okresie międzywo-
jennym również należała do PPS i do 
Stowarzyszenia byłych Więźniów Poli-
tycznych. W listopadzie 1938 r. została 
odznaczona Medalem Niepodległości. 
Dalsze losy „Czarnej Diablicy” nie są 
znane.

***
MARIA STANISŁAWA OLĘDZKA 
(1894–1989)
Wielka sympatyczka Marszałka Pił-
sudskiego utrzymująca, że to ona jest 
„dziewczyną z kwiatami” z obrazu Sta-
nisława Kaczor-Batowskiego. Pełna 
charakteru i temperamentu nie pozwo-
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żała do elitarnego żeńskiego oddziału 
wywiadowczego. To dzięki wywiadow-
czyniom oddziały Piłsudskiego mogły 
swobodnie dojść aż do Kielc. A potem 
podczas wojny niejednokrotnie ratowały 
legionistów przed ogromnymi stratami: 
„Front nad Nidą był praktycznie nie do 
przebycia. A jednak uzyskano łączność 
z Warszawą i innymi terenami leżącymi 
po drugiej stronie okopów, bo „gdzie 
diabeł nie może...” – wspominała Fi-
lipkowska. Za swoją służbę w wywia-
dzie została odznaczona przez Józefa 
Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari. 
W latach 1915–1918 pracowała jako 
nauczycielka w kieleckich szkołach 
i była członkinią komitetu redakcyjnego 
„Ziemi Kieleckiej”. Kierowała także 
kieleckim kołem Ligi Kobiet Pogoto-
wia Wojennego. Reprezentowała Ligę 
w obradach Komisji Porozumiewaw-
czej Stronnictw Niepodległościowych 
w Kielcach w latach 1917–1918. Była 
jedną z najwybitniejszych działaczek 
Ligi. Jako prezeska zarządu okręgu kie-
leckiego Ligi uczestniczyła w zjazdach 
ogólnopolskich. W latach 1917–1918 
była w prezydium Zarządu Naczelnego 
LKPW. Stale współpracowała z pismem 
„Na posterunku”. Zagrożona areszto-
waniem przez Austriaków wyjechała 
do Warszawy. W 1919 r. była komen-
dantką kurierek Frontu Litewsko-Biało-
ruskiego. Po 1920 roku pracowała jako 
nauczycielka w Seminarium Nauczy-
cielskim w Warszawie, była redaktorką 
naczelną postępowego pisma kobiecego 
„Bluszcz”, następnie redaktorką „Ko-
biety Współczesnej” i „Młodej Matki”. 
Od 1932 r. mieszkała z mężem w Wilnie. 
W 1935 r. została wybrana posłanką na 
Sejm. Aresztowana przez Rosjan była 
więziona na Łukiszkach do czerwca 
1941 roku. Po powrocie do Warszawy 
pracowała w Biurze Informacji i Pro-
pagandy AK, w czasie powstania war-
szawskiego opiekowała się rannymi. Od 
jesieni 1945 r. znalazła się na emigracji, 
mieszkała w Londynie, była organiza-
torką i pierwszą prezeską Zjednoczenia 
Polek na emigracji. W latach 1951–1959 
prowadziła z mężem gen. Tadeuszem 
Pełczyńskim (szefem sztabu Komendy 

Głównej AK) dom dla zasłużonych Polaków „Antokol” koło 
Londynu.

***
ANNA CZARNIECKA (1901–1972)
Urodziła się w Kielcach, była uczennicą pensji Marii Krzyża-
nowskiej, należała do ZHP, była drużynową. Kochała sport, 
jeździła na łyżwach, należała do sekcji narciarskiej Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Budziła sensację, idąc na Stadion  
przez miasto w sportowym stroju (w spodniach!) z nartami 
na ramieniu. Uprawiała też taternictwo. W 1921 r. rozpoczęła 
pracę w kieleckim Urzędzie Wojewódzkim, została kierownikiem 
kancelarii. Poświęcała się pracy społecznej i sportowi. Jej narze-
czony zginął na froncie w czasie wojny i nie wyszła już później za 
mąż. Jako pierwsza kobieta na Kielecczyźnie skończyła w 1932 r. 
kurs pilotażu w ośrodku szkolenia szybowcowego w Polichnie. 
Skakała ze spadochronem. Była członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Po 
wybuchu wojny działa w strukturach Służby Zwycięstwu Pol-
ski, a potem Związku Walki Zbrojnej. Była łączniczką dowódcy 
okręgu. 6 sierpnia 1940 r. została aresztowana przez gestapo 
i zesłana do obozu w Ravensbrück. Tam ciężko pracowała przy 
budowie dróg, podjęła też współpracę z wywiadem francuskim, 
przekazując informacje o medycznych doświadczeniach
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Marszałek
Województwa

Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Zadanie pod nazwą „One miały odwagę... Wspaniałe, ale nie znane historie kobiet ziemi świętokrzyskiej” 
dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Dofinansowanie 53 tys. zł. Całkowita wartość projektu 66,4 tys. zł.

z ramienia Departamentu Oświaty i Kultury przy Delegatu-
rze Rządu RP na Kraj nadzorowała tajne szkolnictwo śred-
nie w Kielcach i Częstochowie. Była pedagogiem i nauczy-
cielką z powołania, znakomitą organizatorką, społecznicą, 
działaczką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Tajnej Or-
ganizacji Nauczycielskiej, członkinią Armii Krajowej; osobą 
o stanowczym i niezłomnym charakterze, a jednocześnie 
niezwykle wrażliwą na ludzką krzywdę. Po wojnie oskarżona 
o reakcyjność musiała opuścić Kielce, swoją szkołę i swoje 
uczennice. Rozpoczął się dla niej okres tułaczki i szykan 
ówczesnej władzy. Została służbowo przeniesiona do Wro-
cławia. Wrocławskie kuratorium oddelegowało ją na stano-
wisko kierownika uniwersytetu ludowego w Borowej. W 1949 
r. została skierowana do Karpacza, gdzie miała kierować 
domem dla dziewcząt, sierot repatriowanych z ZSRR. Stąd 
również się jej pozbyto. Głęboko wierząca, o zdecydowanych 
niepodległościowych przekonaniach nie chciała wstąpić do 
partii. W swoich poglądach była nieugięta i zapłaciła za to 
wysoką cenę. Po pozornej rehabilitacji w 1956 r. próbowała 
wrócić do Kielc, lecz komunistyczne władze uniemożliwiły 
jej ponowne objęcie kierowniczego stanowiska w Kielcach. 
Przedwojenna dyrektorka i lokalna bohaterka, siostra le-
gionisty, działaczka TON-u i AK, była zbyt niewygodna dla 
PRL-owskich decydentów.
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na więźniarkach. Po 
wojnie wróciła do pracy 
w Urzędzie Wojewódz-
kim, działała w Związku 
Byłych Więźniów Po-
litycznych. Zaangażo-
wała się w działalność 
antykomunistycznego 
niepodległościowego 
Polskiego Frontu Oj-
czyźnianego i została 

aresztowana. Krakowski Wojskowy Sąd 
Rejonowy skazał ją na 8 lat więzienia. 
Dopiero w 1958 r. Sąd Najwyższy na sku-
tek Rewizji Nadzwyczajnej uchylił wyrok 
i umorzył postępowanie karne. 

***
MARIA ELŻBIETA OPIELIŃSKA 
(1902–1975)
Warszawianka z pochodzenia, z Kielcami 
czuła się szczególnie związana. Ukoń-
czyła renomowaną pensję żeńską Hewel-
kówny w Warszawie, studiowała na UW. 
Jako studentka angażowała się w różne 
społeczne przedsięwzięcia. Prowadziła na 
Starym Mieście świetlicę Koła Polek dla 
pracujących dziewcząt, pracowała także 
na kursach dla dorosłych. W 1925 r. zo-
stała nauczycielką biologii w Państwo-
wym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Siedlcach. Po siedmiu latach przeniosła 
się do Kielc. Kierowała Gimnazjum i Li-
ceum Bł. Kingi od 1932 r. do wybuchu 
wojny i dwa lata po wojnie. Podczas
okupacji niemieckiej była jedną z pierw-
szych organizatorek tajnego nauczania. 
To m.in. dzięki niej wielu młodych ludzi 
zdobyło wykształcenie, ryzykując więzie-
nie a nawet śmierć. W latach 1941–1943 

Anna Czarniecka z ojcem 
Józefem i bratem Jerzym 
(zmarł z ran we wrześniu 
1939 r.) w ogrodzie domu 
rodziców przy ul. Równej. 
Zdjęcie z 1933 r.

Tablica upamiętniająca postać Marii Elżbiety Opielińskiej, umieszczona jest na 
ścianie budynku przy ulicy Mickiewicza (przy placu Wolności). Ufundowana przez 
wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi.
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DODATEKDODATEK
Wezmą cię na języki

tekst: Wojciech Dudkowski

Oczywiście największą popularnością cieszy się język 
angielski i szkół uczących go jest naprawdę sporo. Na 
przykład szkoła językowa Helen Doron w Kielcach 
oferuje naukę języka angielskiego dla dzieci już od 
trzeciego miesiąca życia, przy wykorzystaniu swojej 
autorskiej metody.

OTOCZENI ANGIELSKIM
– Metoda Helen Doron to metoda naturalna, polega 
na swoistym zanurzeniu w języku angielskim: tak jak 
dziecko obcuje z językiem polskim od urodzenia 
i dzięki temu nabywa umiejętności mówienia w ję-
zyku ojczystym, tak samo my dajemy możliwość ob-
cowania z językiem angielskim. Chodzi o stworzenie 
anglojęzycznego otoczenia w warunkach domowych 
i dlatego udostępniamy naszym uczniom pliki dźwię-
kowe do codziennego dwukrotnego odtwarzania. Pliki 
te dostosowane są do ich wieku i zainteresowań, a przy 
regularnym słuchaniu naprawdę widać efekty – wyja-
śnia Anna Śpiechowicz, koordynator kursów w szkole 
Helen Doron. 
Oprócz typowych zajęć dodatkowych w języku an-
gielskim, dzieci mają możliwość poznania tradycji 
i kultury krajów anglojęzycznych podczas warsztatów 
i wydarzeń:
–  Oferujemy różnego rodzaju imprezy, pijama party, 
sleepover, rajdy, Angielskie Wieczorki, w trakcie któ-
rych czytamy w języku angielskim, kosztujemy angiel-

skich bułeczek scones i herbaty z mlekiem – wymienia 
Anna Śpiechowicz. Podopieczni otrzymują także na-
rzędzia do pracy po powrocie do domu:
- Nasi uczniowie mają do dyspozycji aplikację Helen 
Doron Stream, w której znajdą pliki dźwiękowe do 

Uczniowie wrócili do szkolnych ławek po wakacyjnym wypoczynku. 
Jednak na ostatnim dzwonku ich nauka często się nie kończy. Po lekcjach 
często wybierają się na zajęcia dodatkowe, a przede wszystkim językowe. 
Od jakiego wieku można się na nie zapisać i jakich języków się nauczyć?
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odsłuchiwania dwa razy dziennie, platformę kangic-
lub.com, gdzie mogą korzystać z gier edukacyjnych, 
radio Teen Buzz - w nim słuchają audycji w języku 
angielskim, kanał Helen Doron Song Club na YouTube, 
aplikację Helen Doron Magic Wand – rzeczywistość 
rozszerzona, aplikację Helen Doron Read, która po-
zwala stopniowo poznawać różnice w pisowni i wy-
mowie angielskiej – dodaje koordynator kursów.

NIE TYLKO PO ANGIELSKU
Choć angielski wciąż jest wiodącym językiem wśród 
młodych ludzi, to nie brakuje chętnych także na kursy 
innych języków: włoskiego, szwedzkiego, portugal-
skiego, a nawet niderlandzkiego. Na takie szkolenia 
można zapisać się również w naszym mieście:
- Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszy 
się w tym roku język francuski. Poznają go głównie 
dzieci w wieku od 11 do 13 lat. Uczniów szkół pod-
stawowych interesuje też język japoński. Przychodzą 
do nas również dorośli – w tym roku najczęściej na 
włoski – informuje Aneta Kabała ze szkoły Profi Lingua. 
Wiele szkół językowych oferuje edukację w małych 
zespołach, co przekłada się na możliwość indywidu-
alnego podejścia do uczniów:

- Skupiamy się na pracy w niewielkich grupach - od  
4 do 8 osób w młodszych i maksymalnie 12 osób w na-
szym Teen College’u, gdzie dla nastolatków prowa-
dzimy zajęcia dwa razy w tygodniu. Spotykają się oni 
raz z polskim lektorem i raz z native speakerem, który 
skupia się głównie na konwersacjach, pomaga ćwiczyć 
wymowę i swobodę w mówieniu w języku angielskim 
– mówi Anna Śpiechowicz ze szkoły Helen Doron
- Każdy może mieć trudności z pewnymi elementami 
języka – jedni lepiej czytają a gorzej słuchają, a inni 
mają problemy z gramatyką czy poprawnym zapisy-
waniem słów. Nasi lektorzy starają się indywidualnie 
podchodzić do każdego i dać takim osobom ćwiczenia, 
które wzmocnią ich słabsze strony – zaznacza Aneta 
Kabała z ProfiLingua.

***
Warto więc wysłać swoje dzieci na dodatkowe lekcje 
z języków obcych. Bo cóż innego może im się przydać 
bardziej w dzisiejszym, globalnym świecie? Indywidu-
alne podejście i nauka w niewielkich grupach z pew-
nością pomogą im jeszcze lepiej opanować mowę 
i pisanie. A to z pewnością zaowocuje w przyszłości.
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Tygodnik eM materiał partnera/reklama

Bezpieczeństwo to najważniejsza 
potrzeba człowieka

- By chronić bezpieczeństwo zewnętrzne Polski, prezydent 
Andrzej Duda zadecydował o wprowadzeniu stanu wyjątko-
wego w dwóch województwach, na granicy polsko-białoruskiej 
wokresie 30 dni. Wydaje się, że ten czas wystarczy, by uspokoić 
sytuację - podkreśla poseł Agata Wojtyszek, wiceprzewodni-
cząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
 Jak przypomniała poseł, podczas ostatnich komisji Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były poruszane 
tematy związane z bezpieczeństwem. 
- Dzięki temu, że stan wyjątkowy jest wprowadzony, wojsko 
może skoncentrować się na zapewnieniu nam bezpieczeństwa 
na wschodniej granicy. Rząd, decydując się na ten krok, nie 
zapomniał o przedsiębiorcach, którzy mogą utracić swoje do-
chody. Przygotowywane jest wsparcie finansowe, które praw-
dopodobnie będzie mogło zostać uchwalone na najbliższym 
posiedzeniu Sejmu  – wyjaśnia wiceprzewodnicząca Sejmowej 
Komisji Obrony Narodowej.
Jak dodała, trwające w Kielcach targi zbrojeniowe MSPO to od 
lat największe wydarzenie, na którym pojawiają się przedsta-
wiciele firm zbrojeniowej z Polski i całego świata.

- To niesamowicie istotna impreza nie tylko dla targów, ale i ca-
łej Europy. Prezentowane jest tam uzbrojenie mnóstwa krajów, 
a duże firmy pokazują swój sprzęt. Partnerem strategicznym 
jest Polska Grupa Zbrojeniowa, która już pierwszego dnia im-
prezy podpisała bardzo duży kontrakt. W tym roku wystawców 
jest około 400, widzimy że jest potrzeba organizowania takich 
wydarzeń. Wracamy do świetności sprzed pandemii – mówi 
poseł Agata Wojtyszek. Słuchaj i oglądaj na www.emkielce.pl 

Agata Wojtyszek
Poseł na Sejm RP, PiS
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Opis stanowiska:
•  kreacja i obsługa medialnych kampanii reklamowych (radio, 

prasa, internet),
•  sprzedaż kampanii reklamowych w rozgłośni radiowej Radio 

eM Kielce, Tygodniku eM Kielce oraz na portalu em.kielce.pl,
• obsługa powierzonych klientów,
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
•  budowanie długotrwałych relacji biznesowych z obsługiwany-

mi klientami,
• realizowanie budżetów sprzedażowych,
•  przygotowywanie ofert, wycen, raportów sprzedażowych.
• realizacja projektów medialnych i edukacyjnych.

Wymagania:
• łatwość nawiązywania kontaktów,
•  wyszukiwanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami,
•  umiejętność pisania i redagowania krótkich form dziennikar-

skich,
• znajomość pakietu MS Office,
• orientacja na cel,
• umiejętność pracy pod presją czasu,

Radio eM Kielce rozgłośnia z długoletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku mediów oraz eM Kielce 
największy bezpłatny tygodnik w województwie świętokrzyskim, w związku z dynamicznym rozwojem poszukują:

•  odpowiedzialność, sumienność i kreatywność w wykonywaniu 
powierzonych zadań,

•  znajomość rynku mediów na terenie województwa świętokrzy-
skiego oraz doświadczenie w sprzedaży reklamy będą dodatko-
wymi atutami.

•  doświadczenie w koordynacji projektów dofinansowywanych 
ze środków Unii Europejskiej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•  bardzo ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•  zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
•  wynagrodzenie podstawowe i atrakcyjny system prowizyjny,
• szkolenia i pomoc w powierzonych obowiązkach,
• miłą i motywującą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres 
rekrutacja@em.kielce.pl do dnia 24. 09. 2021wraz z klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Radio eM Kielce w celu prowadzenia rekrutacji na apliko-
wane przeze mnie stanowisko”.

Specjalisty ds. Reklamy i Sprzedaży
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Wymień piec i bądź eko!
Wszyscy wiemy jak ogromne znaczenie 
dla naszego zdrowia ma czyste 
powietrze. Niestety, w domkach 
jednorodzinnych wciąż nie brakuje 
„kopciuchów”, z których wydobywają 
się kłęby ciemnego dymu. Jednym 
z rozwiązań może być wymiana pieca 
na nowy

Podstawowym aspektem, który powinien nas skłonić do 
zmiany źródła ciepła jest oczywiście ten ekologiczny. Ale 
bardzo istotna jest także kwestia finansowa. Decydując się 
na wymianę pieca nie tylko obniżymy swoje rachunki, ale  
możemy też otrzymać dofinansowanie do zakupu.

MIEJSKA DOTACJA NA PIEC
Urząd Miasta Kielce prowadzi program pod nazwą PONO, 
czyli Plan Ograniczenia Niskiej Emisji. Niską emisją nazy-
wamy wszystkie zanieczyszczenia i szkodliwe gazy, które po-
wstają na wysokości do 40 metrów. Pochodzą one głównie 
z domowych pieców grzewczych i kotłowni. By przeciwdzia-
łać temu zjawisku, najprościej wymienić piec. Ale jako że nie 

jest to tanie przedsięwzięcie, dużym ułatwieniem może być 
miejskie dofinansowanie.
- Głównym czynnikiem zanieczyszczeń są źródła opalane 
paliwem stałym. Paliwo stałe to wszystko to, co jest pochod-
ną węgla, a także drewna. Te źródła próbujemy eliminować 
i prowadzimy system wsparcia ich wymiany. Można wnio-
skować o dotację na podłączenie do gazu, a także na instalacje 
ogrzewania zasilaną ze źródła elektrycznego, można również 
podłączyć się do sieci ciepłowniczej – wylicza Aneta Boroń, 
p.o. dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środo-
wiska w Urzędzie Miasta Kielce.
Mieszkaniec domku jednorodzinnego, chcący podłączyć się 
do sieci elektrycznej, ciepłowniczej lub gazowej może liczyć 
na osiem tysięcy złotych dotacji. W przypadku zabudowy 
wielorodzinnej i podłączenia do sieci ciepłowniczej, dofi-
nansowanie to nawet 40 tysięcy złotych. Z roku na rok zain-
teresowanie programem wzrasta.
- Mieszkańcy Kielc są coraz bardziej nastawieni proekologicz-
nie. W ubiegłym roku udzieliliśmy 217 dotacji. W tym roku na 
ten moment jest to już około 260 wniosków. Podpisaliśmy już 
191 umów. Cieszy nas to, że liczba tak zwanych „kopciuchów” 
wciąż się zmniejsza – podkreśla Aneta Boroń.

„CZYSTE POWIETRZE”
Rządowy program „Czyste powietrze” także zakłada poprawę 
jakości powietrza i zmniejszenie niskiej emisji. Skierowany jest 
do właścicieli i współwłaścicieli domków jednorodzinnych. 
Dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie na wymianę 
starych i nieefektownych źródeł ciepła. 
–  Program realizowany jest już trzy lata. W tym czasie był 
kilkukrotnie zmieniany po to, by ułatwić korzystanie z niego 
beneficjentom. Ostatnia zmiana weszła w życie pierwszego 
lipca i zwiększyła kwoty dotacji do 37 tysięcy. Od szóstego lip-
ca natomiast wprowadzono banki do finansowania inwestycji. 
Możemy finansować je przy pomocy pożyczki i rozliczyć to 
dotacją z WFOŚiGW  – informuje Ryszard Gliwiński, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Na dzień 14 sierpnia w naszym województwie podpisano aż 
14 tysięcy umów w programie „Czyste powietrze”. Nasz region 
jest jedynym, gdzie biorą w nim udział wszystkie gminy.

***
By walczyć z „kopciuchami”, kontrole prowadzą strażnicy 
miejscy, korzystający ze specjalistycznego drona. Zamiast 
mandatu, złóżmy więc wniosek o dotację do wymiany pieca 
i bądźmy eko! 
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Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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Tygodnik eM wspólnota

Święty jest solą ziemi

Matka Róża Czacka pochodziła z bogatego rodu, z którego 
wywodził się też kardynał Czacki oraz wiele innych znakomi-
tych osobowości. Ona sama była niewidoma, więc doskonale 
rozumiała osoby dotknięte tą niepełnosprawnością. Oddała 
się w ręce Pana Boga i była Jego narzędziem. Stwórca chciał ją 
mieć w służbie niewidomym dzieciom. To oddanie się było 
owocne – dla niej, bo zostanie wyniesiona na ołtarze, oraz dla 
tysięcy dzieci i dorosłych, nie tylko w Polsce, które otrzymały 
pomoc i stały się samodzielne dzięki ośrodkowi w Laskach. 

– Jak możemy przeżyć wydarzenie, jakim jest wyniesienie na 
ołtarze kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej? 

– Musimy zacząć od zrozumienia tej prawdy, że na drodze do 
świętości Pan Bóg dał nam łaskę wiary otrzymaną na chrzcie 
świętym – dążenia do świętości. Zakończę więc słowami Ojca 
Świętego Franciszka z adhortacji „Cieszcie się i radujcie”, że 
codzienna świętość nie czyni chrześcijanina bezużytecznym. 
Nasz cel życia jest wskazany: mamy być solą ziemi i światłem 
świata. Czego wszystkim życzę. Szczęść Boże. 

– Dziękuję za rozmowę. 

– Jakie według Księdza Biskupa znaczenie dla Kościoła i Polski 
ma beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego? 

– Święty Jan Paweł II podczas kanonizacji świętej Kingi w Sta-
rym Sączu powiedział, że święci nie przemijają. Oni zapisują 
piękne karty historii Kościoła. Są wśród nich znani i mniej 
znani, uczeni i pokorni, prości, zwyczajni, ojcowie, matki, 
biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, a nawet nędzarze 
i zbrodniarze, którzy nawrócili się i poddali miłosiernemu 
działaniu Pana Boga. Zaufali Jezusowi i zrobili krok do przo-
du, nie trwali w swoich przyzwyczajeniach. Zobaczyli swoje 
życie w świetle łaski Bożej, która może zmienić, nawrócić, 
przemienić. Zwykle mówimy, że święci są wzorem do naśla-
dowania. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg w każdym człowieku 
złożył jakiś talent, coś wyjątkowego, dzięki czemu nie musi 
kopiować świętych, ale może rozwinąć w sobie to, co w nim 
najpiękniejsze. 
Beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego 
to piękny dzień dla całego Kościoła w Polsce. Prymas dał się 
poznać jako nieustępliwy i nieustraszony obrońca wiary oraz 
Kościoła katolickiego w Polsce. W kluczowym momencie po-
wiedział odważne „Non possumus”. Nie można było sprzedać 
Kościoła za judaszowe srebrniki. Pan Jezus uczy nas cierpliwo-
ści, kardynał przeszedł przez tę szkołę trudu, cierpienia i wy-
rzeczenia niezłomnie. Dlatego widzimy w nim „ojca narodu”, 
człowieka, który się nie lęka. Sam mówił: jeślibyście usłyszeli, 
że kardynał zdradził, zaparł się, nie wierzcie. On nad wszystko 
ukochał Boga i swoją ojczyznę Polskę.

– Kardynał Stefan Wyszyński był szykanowany przez władze 
komunistyczne w Polsce, ale powtarzał: „Nie zmuszą mnie do 
nienawiści”. Jak możemy spojrzeć na tę ewangeliczną postawę 
miłości nieprzyjaciół? 

– Ksiądz prymas miał osobowość dojrzałą, spójną. Żył Eucha-
rystią, słowem Bożym i duchem Ewangelii. Dlatego robił to, co 
Pan Jezus mówił do apostołów: „Po tym poznają, że jesteście 
uczniami Moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali” (J 
13,35). Nakaz ten obejmuje również nieprzyjaciół. Nienawiść, 
obecna w wielu środowiskach w naszej Ojczyźnie, jest bramą 
do piekła niezgody, oskarżeń, intryg. Jeśli więc chcemy podą-
żać za świętymi, to trzeba wybrać drogę dobra, przebaczenia, 
miłości. Nie są to rzeczy łatwe, ale z Bożą łaską – możliwe. 
A tam, gdzie człowiek tylko racjonalizuje nienawiść, nie za-
wsze może podołać temu, aby się z jej kajdan uwolnić.

– Obok kardynała Kościół wynosi na ołtarze Matkę Elżbietę 
Różę Czacką, założycielkę ośrodka dla niewidomych w Laskach. 
Co możemy powiedzieć o jej życiu? 

– Posługa wobec ubogich, cierpiących, niewidomych, głu-
chych jest misją Kościoła. Ośrodek w Laskach poznałem dzięki 
siostrom zakonnym, które pracowały na misjach w Rwandzie. Ro
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materiał partnera

Festiwal Wiatru
18 IX-26 IX 2021 r.

Kielce

 Sobota 18.09.2021

Niedziela 19.09.2021

Poniedziałek - czwartek
20-23.09.2021

Piątek 24.09.2021

Sobota 25.09.2021

Niedziela 26.09.2021

Wydarzenia kilkudniowe:

„Zwiewny Wieczór z modą, sztuką i literaturą”
Dworzec Autobusowy w Kielcach, godz. 17:00

Pokaz „Mody Zwiewnej” - kolekcja Ewy Łukawskiej
„Wiatr i inne żywioły” - wernisaż  foto-wystawy: Edukacja BWA

„Wiatr w literaturze” - Mediateka  
Festyn Rodzinny Osiedla „Uroczysko” 

Bitwa na dzwony - Uroczysko vs. Podkarczówka
os. Uroczysko, ul. Warszawska 155, godz. 14:00-20:00

Spektakl „Alicja w Krainie Czarów”
Kielecki Teatr Tańca, godz. 18:00

Koncert zespołu „Letni” oraz piknik rodzinny
„Odleć z UFO” przed Dworcem Autobusowym w Kielcach

godz. 12:00-21:30
„Pod skrzydłami” poznaj początki lotnictwa 

i weź udział w warsztatach  
Muzeum Zabawek i Zabawy, godz. 10:00 i 12:00

Plenerowe warsztaty fotograficzne: „Wietrzny-zoom” 
Geonatura Kielce - Wietrznia, godz. 15:00

Gala Mistrz Mowy Polskiej
Kieleckie Centrum Kultury, Duża Scena, 20.09., godz. 19:00

Pokaz animacji pt. „Zrywa się wiatr”
Kielecki Park Technologiczny - parking przed Kinem „Moskwa”,

22.09., godz. 19:15 

Piknik rodzinny „Wietrzne Inspiracje”
Turniej dla mężczyzn w przeciąganiu liny 

o Puchar Prezydenta Miasta Kielce
Ogród Przedszkola Samorządowego nr 25,

20.09., godz. 15:30-19:00

Finał Ogólnopolskiego konkursu na instalację z recyclingu 
poruszaną wiatrem „Wieje jak w...” oraz konkursu na 

„Najbardziej Efektowny Wiatrak” 
  Koncert Orkiestry Dętej Nowiny

Rynek, godz. 13:00
„Dzień z łukiem” -  Łucznicze Zawody Sportowe 

o Puchar Prezydenta Kielc
Klub Sportowy Stella, ul. Krakowska 374, godz. 14:00-18:00

Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival
Kieleckie Centrum Kultury 

23-26.09.
Piknik rodzinny „W porywach letniego wiatru”

Stoisko Energetycznego Centrum Nauki
Bitwa na dzwony - Uroczysko vs. Podkarczówka
Osiedle Podkarczówka, teren zielony pomiędzy 

ul. Kalcytową, Galenową a ZSO nr 15, godz. 16:00-19:00

„Wietrzny pałac, wietrzne dworce, wietrzne wiatraki” 
spacer historyczny po Kielcach śladami wiatru

Muzeum Historii Kielc, godz. 18:00

Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Kielc 
oraz piknik rodzinny „Wiatr w Żagle”

Zalew Kielecki, godz. 15:00-17:00

Spektakl „Kto z was chciałby rozweselić 
pechowego nosorożca?”

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, godz. 11:00

Wystawa Chronos:  „Wietrzańska podróż w czasie”
 i warsztaty familijne:  „Zrób to z  wiatrem...”

Geonatura Kielce, Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 
18-19.09., godz. 11:00-16:00

Gra terenowa o charakterze geocachingu  - „Wietrzna Gra” 
Geonatura Kielce - Wietrznia, 18-26.09.

Zajęcia na sportowej strzelnicy pneumatycznej 
w Zespole Szkół nr 2 oraz Konkurs Strzelecki 

o Puchar Prezydenta Kielc
21-23.09.

Warsztaty „Wiatrem unoszone”
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

21-24.09., godz. 11:00-13:00

Warsztaty popularno-naukowe „Lot do celu” 
Kielecki Park Technologiczny - Energetyczne Centrum Nauki,

18-26.09.

Wydarzenia organizowane przez Dom Kultury „Zameczek” 
i Ośrodek Kultury „Ziemowit”

Warsztaty plastyczne „Ulotność” oraz „Projekt latawce”, 
OK „Ziemowit”, 20-23.09., godz. 16:00-17:00 

Wystawa malarstwa Elżbiety Nowak, Galeria Art Styl, 
DK „Zameczek”, 24.09., godz. 18:00

Koncert zespołu „Michałek”, DK „Zameczek”, 24.09., godz. 19:00
 Koncert Misi Furtak z zespołem, Sala Kameralna, 

DK „Zameczek”, impreza biletowana, 25.09., godz. 18:00
Giełda Płyt Winylowych, DK „Zameczek” 26.09.,godz. 11:00-16:00

Ponadto:
„Świętokrzyska Mapa Wiatrów” przygotowywana przez

Politechnikę Świętokrzyską

www.kielce.eu/festiwal-wiatru
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