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SERWIS SAMORZĄDOWY PAP      str. 1/2  
Żeromski zostaje. Marszałek sprzeciwił się zmianie patrona teatru w Kielcach 
 
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas sprzeciwił się propozycji zmiany 
patrona Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. We wrześniu dyrektor tego teatru, 
Piotr Szczerski, zaproponował, aby patronem placówki został Sławomir Mrożek. Organem 
prowadzącym Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jest samorząd województwa 
świętokrzyskiego. „Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie będzie podejmował 
kroków, prowadzących do zmiany patrona kieleckiego teatru dramatycznego" – napisał 
Jarubas w stanowisku rozesłanym we wtorek mediom. Zaznaczył, że decyzję taką podjął 
„po zapoznaniu się z argumentami stron oraz przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
w tym m.in. wysłuchaniu opinii przedstawicieli świętokrzyskich środowisk twórczych”. 
„Uznając wkład pana Piotra Szczerskiego w rozwój Teatru Stefana Żeromskiego i oddając 
dyrektorowi prawo do kształtowania kieleckiej sceny dramatycznej, uważam jednak 
pomysł zmiany patrona za nieuzasadniony. Podobnie zresztą traktuję głosy, nawołujące 
do zmiany dyrektora teatru” – napisał Jarubas. Marszałek podkreślił, że nazwisko 
Żeromskiego to „element regionalnej historii”. Dodał że „przywiązanie do historii i tradycji 
to podstawa funkcjonowania społeczeństw”. W opinii Jarubasa Żeromski od pokoleń 
funkcjonuje w świadomości mieszkańców regionu jako patron kieleckiego teatru 
dramatycznego i „nie ma żadnych uzasadnionych argumentów by to zmieniać”.  
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Żeromski zostaje. Marszałek sprzeciwił się zmianie patrona teatru w Kielcach 
 
Jarubas podkreślił w swoim stanowisku, że nie jest „jego wolą i rolą” rozstrzygać „czyj 
dorobek twórczy Stefana Żeromskiego czy Sławomira Mrożka – jest ważniejszy, bardziej 
wartościowy, czy ponadczasowy”. Jego zdaniem taką dyskusję mogą podjąć 
literaturoznawcy. „Mam nadzieję, że zgłoszona przez dyrektora teatru propozycja i 
będąca jej konsekwencją publiczna debata, przyczynią się do popularyzacji dorobku obu 
twórców, tak Mrożka, jak i Żeromskiego” – napisał marszałek. Zaznaczył, że nie widzi 
przeszkód by w teatrze im. Stefana Żeromskiego organizować np. festiwal twórczości 
Sławomira Mrożka. Dyskusję nt. patrona teatru zapoczątkował 26 września b.r. dyrektor 
placówki Piotr Szczerski. „Od 15 lat Sławomir Mrożek był najbliżej związany z Teatrem 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, przyjeżdżał tu na wszystkie swoje premiery, bywał 
też tutaj prywatnie (…) Czuł się tu jak u siebie w domu” – argumentował wówczas 
Szczerski. Historia kieleckiego Teatru, mieszczącego się przy reprezentacyjnym deptaku 
w śródmieściu – ulicy Sienkiewicza, sięga drugiej połowy XIX wieku. Inauguracyjne 
przedstawienie odbyło się w nowym gmachu w styczniu 1879 roku. Przez lata nazywano 
go „Teatrem Ludwika” na cześć fundatora. Wiadomo, że jego bywalcem był m.in. młody 
Żeromski, który pisał o nim w swoich „Dziennikach”. Obecny teatr zachował w ogromnej 
części swój pierwotny wygląd. Budynek zaprojektował znany kielecki architekt Franciszek 
Ksawery Kowalski. (PAP) 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nie będzie zmiany patrona kieleckiego teatru 
 
Marszałek województwa świętokrzyskiego jest przeciwny zmianie patrona teatru 
dramatycznego w Kielcach. Swoją opinię Adam Jarubas ogłosił po zapoznaniu się z 
argumentami zwolenników i przeciwników pomysłu dyrektora placówki, Piotra 
Szczerskiego oraz po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami środowisk 
twórczych regionu. Zdaniem zdecydowanej większości tych osób, pomysł dotyczący 
zmiany patrona jest złym rozwiązaniem, które trochę jątrzy środowisko i w zasadzie 
przyniósłby efekt odwrotny od zamierzonego - mówi Adam Jarubas. Marszałek odniósł 
się też do postulatów odwołania obecnego dyrektora, które pojawiły się jako jedna z 
reakcji na pomysł Piotra Szczerskiego, nazywając je absurdalnymi. Oceniam go bardzo 
dobrze, natomiast w tym podejściu Zarząd Województwa i ja osobiście uważamy, że 
Stefan Żeromski i jego patronat nad naszym teatrem to jest optymalne rozwiązanie - 
dodał Adam Jarubas. W odpowiedzi na decyzję marszałka, dyrektor Szczerski powiedział 
Radiu Kielce, że sprawę uważa za zamkniętą. Jak podkreślił idea, którą zaproponował była 
słuszna, miała służyć kielczanom, a skoro jątrzy, nie chce do niej wracać - mówi 
dyrektor. Propozycję, by teatr zamiast imienia Stefana Żeromskiego nosił imię Sławomira 
Mrożka dyrektor Piotr Szczerski wysunął pod koniec września, motywując to tym, że 
scena byłaby dzięki temu bardziej rozpoznawalna w kraju i na świecie. 
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Marszałek Adam Jarubas o zmianie patrona kieleckiego teatru: pomysł nieuzasadniony 
 
Pomysł nieuzasadniony tak o zmianie patrona kieleckiego teatru mówi marszałek 
województwa świętokrzyskiego. Jak podkreśla Adam Jarubas dotyczy to także zmian 
personalnych na stanowisku dyrektora placówki kultury. 
 
Stanowisko marszałka Adama Jarubasa w  sprawie zmiany patrona kieleckiego teatru. 
  
W ostatnim czasie w świętokrzyskich mediach, środowiskach twórczych, a 
niejednokrotnie również w wielu kieleckich rodzinach, toczy się dyskusja - często bardzo 
emocjonalna – na temat zgłoszonej przez dyrektora Piotra Szczerskiego propozycji 
zmiany patrona kieleckiego teatru ze Stefana Żeromskiego na Sławomira Mrożka. Po 
zapoznaniu się z argumentami stron oraz przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w 
tym m. in. wysłuchaniu opinii przedstawicieli świętokrzyskich środowisk twórczych, 
marszałek Adam Jarubas uznał, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie będzie 
podejmował kroków, prowadzących do zmiany patrona kieleckiego teatru 
dramatycznego. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: - "Nie jest 
wolą i rolą moją, ani też Zarządu Województwa, rozstrzygać, czyj dorobek twórczy – 
Stefana Żeromskiego czy Sławomira Mrożka – jest ważniejszy, bardziej wartościowy, czy 
ponadczasowy. Tego zadania mogą się podjąć literaturoznawcy, o ile oczywiście nie 
uznają, że jest ono z góry skazane na niepowodzenie.  
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Marszałek Adam Jarubas o zmianie patrona kieleckiego teatru: pomysł nieuzasadniony 
 
Wszak de gustibus non est disputandum. Uznając wkład pana Piotra Szczerskiego w 
rozwój Teatru Stefana Żeromskiego i oddając dyrektorowi prawo do kształtowania 
kieleckiej sceny dramatycznej, uważam jednak pomysł zmiany patrona za 
nieuzasadniony. Podobnie zresztą traktuję głosy, nawołujące do zmiany dyrektora teatru. 
Ziemia świętokrzyska to także ziemia Stefana Żeromskiego. Nazwisko pisarza to element 
naszej regionalnej historii. Postać Stefana Żeromskiego, jako patrona kieleckiego teatru, 
istnieje w świadomości mieszkańców regionu od kilku pokoleń i nie ma żadnych 
uzasadnionych argumentów, by to zmieniać. Należy natomiast pamiętać, że przywiązanie 
do historii i tradycji to podstawa funkcjonowania społeczeństw oraz świadectwo 
tożsamości narodowej i regionalnej  obywateli. Mam nadzieję, że zgłoszona przez 
dyrektora teatru  propozycja i będąca jej konsekwencją publiczna debata, przyczynią się 
do popularyzacji dorobku obu twórców, tak Mrożka, jak i Żeromskiego. Nic też nie stoi na 
przeszkodzie, by w Teatrze im. Stefana Żeromskiego organizować np. festiwal twórczości 
Sławomira Mrożka. Ale też liczę, że rozpoczęta debata przerodzi się w dyskusję o miejscu 
i roli kieleckiego teatru dramatycznego w życiu społeczno–kulturalnym regionu 
świętokrzyskiego." 



PORTAL „ONET.PL”        str. 1/3  
Centralny Port Lotniczy w Kielcach? 
 
Kielce chcą wybudować Centralny Port Lotniczy. Miasto zgłosiło projekt do Ministerstwa 
Skarbu Państwa, starając się o dofinansowanie z programu "Inwestycje dla Polski". Dla 
serwisu "Rynekinfrastruktury.pl" sprawę komentuje Ryszard Muciek, prezes zarządu Portu 
Lotniczego Kielce. Pismem z dnia 31 stycznia 2013 minister skarbu państwa Mikołaj 
Budzanowski zwrócił się do prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego i marszałka 
województwa Adama Jarubasa z informacją o uruchamianiu rządowego programu 
"Inwestycje Polskie". Z pisma wynika, że minister zaprasza samorządy do zgłaszania 
wniosków które mogłyby wejść do tego programu dzięki współfinansowaniu przez BGK i 
spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe. Z pisma wynika też że program skupi się na 
inwestycjach "mogących przyczynić się do wzrostu gospodarczego w przyszłości". 
Program preferował będzie inwestycje w "infrastrukturę komunalną, energetyczną, 
gazową, transportową i przesyłową". Dnia 22 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła w 
drodze uchwały Strategię Rozwoju Transportu (SRT) do 2020 r. 
 



PORTAL „ONET.PL”        str. 2/3 
Centralny Port Lotniczy w Kielcach? 
 
Przepustowość na wyczerpaniu 
 
W treści uchwały czytamy również: "Przepustowość głównych polskich lotnisk uległa w 
minionej dekadzie istotnemu zwiększeniu w wyniku przeprowadzonych prac 
modernizacyjnych. Przepustowość terminali polskich lotnisk w 2011 r. wyniosła 26,5 mln 
pasażerów i była wykorzystywana w 82 proc. Biorąc pod uwagę dalsze prognozy ruchu 
lotniczego, wskazujące na jego dynamiczny wzrost oraz jednocześnie dosyć długi proces 
inwestycyjny związany z budową składników infrastruktury, istotnie wpływających na jej 
przepustowość (np. terminale pasażerskie, drogi startowe), wskaźnik ten jest krytyczny 
dla efektywnego funkcjonowania sieci portów lotniczych w Polsce.„ Mając na uwadze 
obydwa powyższe dokumenty, prezydent miasta Kielce zdecydował wystąpić z propozycją 
budowy w Obicach portu lotniczego mającego szanse na wpisanie się w potrzeby jakie 
wkrótce mają stanąć przed transportem lotniczym w Polsce. 
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Centralny Port Lotniczy w Kielcach? 
 
Lotnisko to szansa na rozwój regionu 
 
Władze miasta Kielce od kilku lat zabiegają o zapewnienie w przyszłości mieszkańcom regionu dostępu 
do transportu lotniczego, dającego szanse na uczestniczenie w rozwoju gospodarczym na 
porównywalnym do innych regionów Polski poziomie. Działanie to jest odpowiedzią na zauważalnie 
dyskryminującą politykę władz centralnych w sprawach dotyczących całej infrastruktury transportowej 
regionu Świętokrzyskiego. Składając do MSP w dniu 12.03.2013 r wniosek dotyczący możliwości 
budowy w Obicach CPL, Prezydent Miasta Kielc zwrócił uwagę na fakt, że przygotowywany przez nas 
projekt jest w ostatniej fazie działań przygotowawczych, przedrealizacyjnych. 
 
To doskonałe miejsce pod budowę CPL 
 
Biorąc pod uwagę jak długotrwałe i trudne są wstępne procedury, uważamy że zapewnienie w ciągu 
najbliższych kilku lat na terenie Polski innego obszaru o powierzchni ponad 2.000 ha pod potrzeby 
dużego portu lotniczego i jego otoczenia jest niemożliwe. W piśmie do MSP wskazano również że 
projekt jest przygotowywany w sposób gwarantujący mu duże możliwości rozwoju w wielu kierunkach, 
jeżeli wystąpią takie potrzeby. Proponując tę lokalizację jako przyszły CPL, wskazano listę niezbędnych 
inwestycji które musiałyby mu towarzyszyć. Inwestycje te gdyby zostały zrealizowane nie tylko 
umożliwiłyby lokalizację CPL w Obicach, ale również doprowadziłyby do znacznego wyrównania 
nasycenia infrastrukturą regionu świętokrzyskiego w stosunku do reszty kraju. 
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Unijne rozliczenie w świętokrzyskim 
 
86,4 proc. z prawie 770 mln euro przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny 
wykorzystało dotąd województwo świętokrzyskie. Władze regionu podsumowały kończącą 
się perspektywę finansowania UE w ramach RPO. "Do końca roku rozstrzygniemy i 
wyłonimy beneficjentów z pozostałych ogłoszonych w tym roku konkursów" - zapewniał 
w czwartek członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. "Jestem 
przekonany, że rok przyszły będzie rokiem finalizowania, a w roku 2015 będziemy mogli 
mówić o realnym rozliczeniu z tych środków" - ocenił. Jak informuje urząd marszałkowski 
województwa świętokrzyskiego zarząd ogłosił łącznie 45 konkursów, na które napłynęło 
2850 wniosków. "Najwięcej umów zawarto w ramach wsparcia dla przedsiębiorców" - 
powiedział Kotowski. Ze statystyk władz samorządowych regionu wynika, że średnia 
wartość projektów składanych w tej perspektywie budżetowej wynosiła 4,4 mln zł. 
Według członka zarządu województwa odpowiedzialnego za infrastrukturę, Jana 
Maćkowiaka w ostatnich latach udało się znacznie podnieść nie tylko standard 
świętokrzyskich dróg, ale także zmodernizować tabor kolejowy.  
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Unijne rozliczenie w świętokrzyskim 
 
Jak przypomniał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, 
odpowiedzialny między innymi za ochronę zdrowia, w regionie wydatkowano prawie 
osiem procent dostępnych na ten cel środków "Jesteśmy liderem w inwestowaniu w 
infrastrukturę ochrony zdrowia w kraju" - podkreślił. "Ponad 50 mln euro zostało 
przeznaczone na poprawę warunków leczenia we wszystkich dziedzinach medycyny" - 
powiedział Świercz. Zaznaczył, że dzięki tym środkom udało się stworzyć warunki do 
leczenia w specjalizacjach placówkach, których do niedawna nie było w regionie. W 
placówkach, w które zainwestowano, wykonano ponad 800 tys. badań klinicznych, z 
których skorzystało 30 tys. osób. Spora część środków została przeznaczona także na 
działania związane z ochroną środowiska. Jak zaznaczył członek zarządu województwa 
świętokrzyskiego Piotr Żołądek obecnie poziom dostępności wodociągów wynosi 92 proc. 
a poziom skanalizowania przekroczył 53 proc. "To już teraz zadowalający wynik, czekamy 
na kolejne zaktualizowane dane" - zaznaczył. Władze samorządowe województwa 
świętokrzyskiego są jednak zgodne, że w wielu obszarach można zaobserwować spore 
opóźnienia regionu w stosunku do Europy. 














