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10 / spoJRzenia
„Para bellum” – Świat, Polska
w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / spaceRKiem po mieŚcie
„W pogoni za przeszłością”, 

czyli Ryszarda Biskupa 
wspomnienia sprzed lat.
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cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

„Inflacja jest tą formą podatku, którą moż-
na nałożyć bez ustawy”.

Milton Friedman 
(1912–2006), amerykański ekonomista,  

laureat Nagrody Nobla z ekonomii.

2,7 – procent. Rok do roku. O tyle wzrosły we wrześniu 2020 r. 
ceny żywości i napojów.

4,6 – także procent. Rok do roku. O tyle wzrosły ceny energii 
elektrycznej. Także we wrześniu.
Tym samym Polska znalazła się na drugim miejscu w Unii 

Europejskiej pod względem wzrostu cen. Najwyższą inflację w UE odnotowujemy 
od pół roku, a wzrost cen jest u nas najszybszy od lat. Przed nami są tylko Węgry…

Źródło: Główny Urząd Statystyczny,  
ceny towarów i usług konsumpcyjnych, wrzesień 2020 r.
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W ubiegłym roku (2019) wzrost cen towarów i usług w Polsce był 
jednym z największych w całej Europie. Najbardziej zdrożała 
żywność. „Tylko pięć krajów Unii Europejskiej miało w 2019 r. 
większą inflację niż Polska. Wszystkie są z naszego regionu” – 
tego typu komunikaty pamiętam ze STYCZNIOWEJ prasy.
Kiedy Narodowy Bank Polski przedstawił najważniejsze dane na 
temat CZERWCOWEJ (2020 r.) inflacji, okazało się, że wzrost cen 
nad Wisłą jest najszybszy od grudnia 2001 r.
W SIERPNIU 2020 r., z wyliczeń Eurostatu wynikało, że spośród 
krajów Unii Europejskiej tylko Węgry miały inflację wyższą 
niż Polska.  Kilkanaście krajów unijnych zanotowało deflację. 
Niewielki spadek cen był też udziałem całej strefy euro.
WRZESIEŃ 2020 r. 2,7 procent. Rok do roku. O tyle wzrosły ceny 
żywości i napojów. 4,6 procent. Rok do roku. O tyle wzrosły ceny 
energii elektrycznej. To dane z Głównego Urzędu Statystycznego, 
a Polska wciąż jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod 
względem wzrostu cen. 
W Polsce jest on bardzo duży, zwłaszcza, jeśli porównać go z 
trendem europejskim. We Francji wrześniową inflację wyliczono 
wstępnie na zaledwie 0,1 proc., a we Włoszech ogłoszono, że ceny 
spadły o 0,5 proc. O deflacji informują także Niemcy. Tam ceny 
były o 0,2 proc. niższe niż we wrześniu 2019 roku. Deflację ma 
także Szwajcaria. Na poziomie 0,8 proc.
Pocieszeniem dla nas, konsumentów, może być jedynie fakt, że 
na dłuższą metę spadek cen nie jest zjawiskiem ekonomicznie 
korzystnym. Zazwyczaj towarzyszy przewlekłym kryzysom. 
Ekonomiści mawiają, że UMIARKOWANA inflacja jest „smarem 
w trybach gospodarki”. Deflacja natomiast to tylko pozorna ulga 
dla wszystkich robiących zakupy.
Tłumaczą, że trwały spadek cen zmniejsza opłacalność produkcji 
oraz inwestycji. Jeśli pieniądz zyskuje na wartości wraz 
z upływem czasu, to nie warto szukać okazji inwestycyjnych, 
ponieważ te zawsze związane są z ryzykiem i niepewnością. 
Wtedy zwykłe przetrzymanie środków w przysłowiowej 
„skarpecie” skutkuje zwiększeniem realnej siły nabywczej 
pieniądza.
Przedsiębiorcy w okresach deflacji, chcąc utrzymać wydatki firm 
na tym samym poziomie, często zmuszeni są do zmniejszenia 
zatrudnienia. W dalszej perspektywie skutkiem deflacji może 
więc być spadek popytu napędzany przez rosnące bezrobocie 
oraz oczekiwania konsumentów, co do dalszego spadku cen.
Tylko czy polski wzrost cen jest UMIARKOWANY?

Marek Malarz
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na skróty z Kielc

promocja

Blisko 900 osób (a miejsc jest tylko 1000) 
wykazało się rozsądkiem i skorzystało 
z bezpłatnych badań profilaktycznych, 

mających na celu wczesne zdiagnozowanie 
Przewlekłej Choroby Nerek (PChN). To zadanie 
wyłonione w VI edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Badania są realizowane we współpracy 
z kieleckim Centralnym Laboratorium Analityki 
Medycznej.  
Potrwają do października 2020 r., 
o ile wcześniej nie wyczerpie się limit miejsc. 
– Warto więc się pospieszyć i zagwarantować 
sobie miejsce. Informacji o terminach, 
dostępności miejsc, udziela Centralne 
Laboratorium Analityki Medycznej, 
ul. Daleka 5, nr tel. 41 369-21-35, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 
do 16 – mówi Marek Malarz, koordynujący 
akcję z ramienia Stowarzyszenia Sport CK, 
organizatora badań.
Przewlekła Choroba Nerek (PChN), według 
definicji KDIGO 2012 (grono międzynarodowych 
specjalistów Kidney Disease Improving Global 
Outcome), to utrzymująca się ponad 3 miesiące 
nieprawidłowość budowy lub czynności nerki 
mające znaczenie dla zdrowia. 
Szacuje się, że dotyka ona nawet 600 milionów 
ludzi na całym świecie, w tym około 5 mln 
w Polsce. Z danych epidemiologicznych wynika, 
że w Polsce kilka milionów osób w ogóle nie 
wie, że cierpi na (PChN). Można uznać, że PChN 
to choroba cywilizacyjna. W początkowej, 

WAŻNEdo zApAmiętANiA

BADAJ I LECZ NERKI – RATUJ ŻYCIE 
STOWARZYSZENIE SPORT CK 

zaprasza na
bezpłatne badania profi laktyczne 

UWAGA
Voucher jest ważny od 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 r.

Voucher upoważnia do bezpłatnych badań profi laktycznych 
– sód, potas, mocznik, kreatynina.

Limit miejsc ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o dostępności miejsc:
Centralne Laboratorium Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce

tel. 41 369-21-35
poniedziałek - piątek: od 7.15 do 16.00

STOWARZYSZENIE

Organizator: Partnerzy: Patronat: Patronat medialny:
Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, 
Anna Bądel

25-319 Kielce, ul. Daleka 5
Tel 41 369-21-35

Sfi nansowano ze środków Kieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020

Projekt: A Press

Kielce

ale nawet i w zaawansowanej fazie rozwoju 
choroby, może ona nie dawać żadnych 
wyraźnych objawów. W efekcie, blisko 90 proc. 
osób chorych na PChN nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Zbyt późne wykrycie i zbyt późne 
podjęcie leczenia tej choroby grożą bardzo 
dotkliwymi konsekwencjami, wśród których są 
nie tylko uciążliwe dializy, lecz także potrzeba 
przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.
Nefrolodzy zwracają uwagę, że każdy człowiek, raz 
w roku, powinien wykonać badanie sodu, potasu 
mocznika i kreatyniny i, że osoby z grup ryzyka, 
czyli m.in. nadciśnieniowcy i cukrzycy, u których 
często występują choroby nerek, powinny być 
pod stałą kontrolą poradni nefrologicznej  
– 30 procent dializowanych to chorzy z cukrzycą, 
a 20 procent pacjentów poddawanych dializom 
ma nadciśnienie. Organizatorem akcji jest 
Stowarzyszenie Sport CK.
Zadanie do Budżetu Obywatelskiego zgłosił Jerzy 
Sobierajski, prezes Fundacji Dobro jest w Nas.
Partnerem jest Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce. 
Ponadto akcję wspierają: Centrum Terapii – 
fizjoterapia i terapia hiperbaryczna oraz Wyższa 
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
w Kielcach.
Patronat sprawują:
Prezydent Miasta Kielce, Polskie Towarzystwo 
Nefrologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Z kolei patronat medialny objęły lokalne media, 
w tym 2 Tygodnik Kielecki.    (red.)

Przewlekła Choroba Nerek (PChN).
Już we wczesnych stadiach zwiększa około 
pięciokrotnie ryzyko miażdżycy i chorób serca. 

Nieleczona prowadzi do zatrucia organizmu przez 
toksyny, które uszkadzają prawie wszystkie narządy, 
co grozi bardzo dotkliwymi konsekwencjami, wśród 
których są nie tylko uciążliwe dializy, lecz także 
potrzeba przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.
Każdy człowiek, raz w  roku, powinien wykonać 
badanie ogólne moczu oraz mocznika i  kreatyniny 
we krwi.
Osoby z  grup ryzyka, czyli m.in. nadciśnieniowcy 
i  cukrzycy, ludzie z  chorobami nerek w  rodzinie 
oraz powyżej 65 roku życia, u których często 
występują choroby nerek, powinny być pod stałą 
kontrolą poradni nefrologicznej.
30 procent dializowanych to właśnie chorzy 
z cukrzycą.
20 procent pacjentów poddawanych dializom ma 
nadciśnienie. 

Objawy: szybkie męczenie się przy krótkotrwałym 
wysiłku (np. przy wchodzeniu po schodach, trudności 
z koncentracją, osłabiony apetyt, bezsenność, kurcze 
mięśni występujące w  nocy, obrzęk nóg i  twarzy, 
suchość i swędzenie skóry, częste oddawanie moczu 
(szczególnie w nocy), nadciśnienie tętnicze

Badania na PChN: pomiar ciśnienia (norma: 
skurczowe 120-129; rozkurczowe 80-84), badanie 
moczu – obecność albumin, oznaczenie stężenia 
kreatyniny we krwi (prawidłowy wynik eGFR>90)
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okiem posłaMinister Środowiska zaproponował 
zmianę granic Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. Planowane 

jest przyłączenie 68 hektarów w pobliżu wsi 
Grzegorzewice w  gminie Wałsnów oraz wy-
łączenie 1,34 hektara na szczycie Łyśca, gdzie 
znajduje się klasztor na Świętym Krzyżu. 
Aby dokonać takiej zmiany, zgodnie z  zapi-
sami ustawy o  ochronie przyrody, działania 
zmierzające do zmniejszenia obszaru parku 
podyktowane muszą być określonymi usta-
wowo przesłankami. Kluczowy jest tu art. 10 
pkt 1a ustawy o  ochronie środowiska. Orga-
ny odpowiedzialne za decyzję zmuszone są 
do wykazania bezpowrotnej utraty walorów 
przyrodniczych i kulturowych dla granic te-
renu, będącego pod ochroną ustawy. Problem 
polega na tym, że nikt nie wykazał owej bez-
powrotnej utraty walorów wspomnianych po-
wyżej, a wręcz odwrotnie. 
Stowarzyszenie MOST, które sprzeciwia się 
wyłączeniu terenów, przeprowadziło bada-
nia, podczas których nie znaleziono żadnych 
przesłanek o utracie walorów, zarówno przy-
rodniczych, jak i kulturowych. W sierpniu br., 
na prośbę przedstawicieli społeczności zanie-
pokojonej planowanym zmniejszeniem par-
ku, napisałem w  tej sprawie interpelację do 
ministra środowiska. Prosiłem o  wskazanie 

Ukryte dno
ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII kadencji. 
w sejmie zasiada w Komisji Obrony Narodowej, Infrastruktury oraz Łączności z Polakami za Granicą. 
Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego do spraw Budowy Drogi Ekspresowej S74.

LuCjAn M. PIetRzCzYK
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk, 
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…

opracowań, które dowodzą utracenie walo-
rów przyrodniczych i  kulturowych. Niestety 
do tej pory nie otrzymałem na nią odpowie-
dzi. 
Cała ta sytuacja jest tym bardziej zastanawia-
jąca, biorąc pod uwagę, że tereny, które rzeko-
mo straciły swoje atrybuty to te same tereny, 
o jakie zabiegał od lat zakon Oblatów. Kolejną 
dziwną sytuacją jest to, że na jednej z działek 
planowanych do wyłączenia z ŚPN stoi budy-
nek „Szpitalika”, niedawno wyremontowany 
za ponad kilka milionów złotych. 
Na początku września br. Sejmik Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego podjął kontrowersyjną 
decyzję o  zmianie granic Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. To otwiera drogę do tego, 

by ziemie wokół klasztoru na Świętym Krzyżu 
przyjął zakon Oblatów. 
Nie trzeba być ekspertem w dziedzinach, za-
równo kultury, jak i przyrody, żeby dostrzec 
ukryte dno tego przekształcenia. Całe zamie-
szanie i sposób procedowania przejęcia przez 
klasztor terenów ŚPN budzi moje zaniepo-
kojenie. Nie możemy pozwalać na to, żeby 
wpływowe grupy społeczne były traktowane 
w sposób uprzywilejowany. Nie chcę oceniać, 
czy przekazanie tego terenu dla klasztoru to 
dobry ruch, ale na pewno nie powinno się to 
odbywać w tak aroganckim i siłowym sty-
lu. Z  niecierpliwością czekam na spóźnioną 
odpowiedź ministra środowiska, którą nie 
omieszkam się z państwem podzielić. • PRENUMERATA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

Napisz: kontakt@limap.pl 
Zadzwoń: +48 662 293 293

3,90 zł / wydanie

Właśnie zostałem przewodniczącym 
Platformy Obywatelskiej w  po-
wiecie kieleckim ziemskim. Więc 

jestem również politykiem. Tak się często 
zdarza, że politycy niechętnie przyznają się 
do bycia politykiem. Bo bycie politykiem się 
źle kojarzy, podejrzane wręcz jest. Owóż uwa-
żam, że niepotrzebnie – wszak bycie polity-
kiem winno wręcz nobilitować polityka. Tak 
myślę, albowiem spośród wszystkich definicji 
pojęcia „polityka”, od starożytności, przez śre-
dniowiecze i Maksa Webera, aż po współcze-
sne nam, najbardziej przemawia do mnie (no 
któż by inny) Arystoteles z rozumieniem poli-
tyki, jako rodzaju sztuki rządzenia państwem, 
której celem jest dobro wspólne. 

ZZa miedZy

O potrzebie współpracy

Wiem – zaskakujące to, ale jeśli będę się wy-
powiadał wobec czytelników „2 tygodnika 
kieleckiego”, to zawsze w tym arystotelesow-
skim duchu. Choć z drugiej strony życie i na-
uka mówią „jaki poziom politykowania, taki 
poziom nobilitacji”. Więc bywa rzeczywiście 
różnie. 
Wracając do pierwszego zdania felietonu: 
zostałem tym przewodniczącym. Fajnie, że 
zostałem. I co z  tego, że zostałem, po co to 
zostałem i  co z  tego wynika? Oczywiście zo-
stałem po to, by osiągać sukcesy i wygrywać 
wybory. W sumie nic oryginalnego, w sumie 
jak każdy, kto postanawia być politykiem. 
W dodatku, jak oznajmiłem na początku: 
w  powiecie kieleckim ziemskim. Jak widać 

nie w Kielcach – więc jak się to ma do spraw 
kieleckich stricte? Odpowiem Wam wielkimi 
słowami użytymi do tej dużo mniejszej ran-
gi sytuacji: mam takie swoje „I Have a  Dre-
am”.  Jest to stare jak świat pojęcie o nazwie 
„współpraca” oraz Kielce, było nie było moje 
miasto. Współpraca – wiadomo – samo do-
bro. Pożytek, pomyślność wszelka, dobrobyt 
oraz powodzenie. I niestety towar deficytowy. 
Mam takie wielkie (jak z  Bilczy do Kielc co 
najmniej…) przekonanie, że nie tylko defi-
cytowy (oby przejściowo) w kieleckim samo-
rządzie, ale też w relacjach kielecko-kielecko 
powiatowych dziewiętnastogminnych. 
Krytycy takiego postawienia sprawy natych-
miast przypomną wzajemne wizyty w czasie 
przed- i  powyborczym, postanowienia, de-
klaracje szumne i przyrzeczenia współpracy. 
Tylko wychodzi, że niewiele z  nich wynikło 
w  praktyce. Bo oprócz wspólnych wodocią-
gokanalizacji i linii MPK, co wywspółpraco-
waliśmy wspólnego, np. w biznesie? Dlatego 
słowa „współpraca” będzie u mnie jak najwię-
cej. A może jeszcze więcej, bo wyjścia nie ma.
P.S.
Władza Kielc powinna mnie zrozumieć. Prze-
cież w dużej części zamieszkuje w … no wła-
śnie gdzie? •
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okiem radnej

W polskiej szkole i  na wyższych 
uczelniach szykuje się rewolucja 
światopoglądowa. Nowym mini-

strem, odpowiedzialnym za te obszary, został 
właśnie skrajny homofob i  orędownik ultra-
prawicowych poglądów na edukację i wycho-
wanie. 
Wypowiedzi posła Czarnka od dawna budzą 
duże kontrowersje. Jeszcze jako wojewoda lu-
belski szkalował środowiska LGBT i wręczał 
medale samorządowcom, za podejmowanie 
dyskryminujących uchwał i  szykanowanie 
mniejszości seksualnych. Wydawało się, 
że dno osiągnął, gdy jako członek sztabu 
wyborczego Andrzeja Dudy, stwierdził, że 
czas skończyć z  prawami człowieka i  prze-

stać udawać, że osoby homoseksualne są 
równe „normalnym ludziom”. W każdym 
cywilizowanym kraju, każdego polityka, za 
wygłaszanie takich poglądów czekałby ko-
niec kariery. Jak widać, Polska to w ostatnich 
latach dziwny kraj i  zamiast kary, Czarnka 
spotkała nagroda – stanowisko ministra 
edukacji i nauki. 
Czy poglądy mogą być szkodliwe? Tak. Poli-
tyk to osoba publiczna, która dostaje szansę 
na artykułowanie swoich przekonań w prze-
strzeni publicznej. Gdy taki polityk zyskuje 
realną władzę i wpływ na kreowanie rzeczy-
wistości, jego rola może być destrukcyjna. Mi-
nister Czarnek będzie miał wpływ na system 
edukacji w Polsce, czyli wprost na kształcenie 

i kreowanie postaw milionów młodych ludzi 
w naszym kraju. Jeżeli uznaje, że osoby o od-
miennej orientacji seksualnej to nie są nor-
malni ludzie, jaką gwarancję bezpieczeństwa 
dostają nieheteronormatywni uczniowie? Już 
dziś ich sytuacja jest dramatyczna, są obiek-
tem drwin i prześladowań. I już dziś system 
edukacji nie radzi sobie z przeciwdziałaniem 
takim zjawiskom. Za chwilę może nastąpić 
instytucjonalne przyzwolenie na szykanowa-
nie dużej części młodzieży. Skutki mogą być 
tragiczne. 
Wyobrażam sobie, jak nowy kurs może wpły-
nąć na wolność badań naukowych na pol-
skich uczelniach. Jak pod pręgieżem zostaną 
postawione dziedziny z zakresu gender, psy-
chologii, pedagogiki, nauk politycznych. To 
tak, jakby ministrem odpowiedzialnym za 
szkolnictwo wyższe został człowiek nie uzna-
jący podstawowych praw fizyki lub faktu, że 
ziemia jest okrągła. Takie myślenie może nie 
tylko spowolnić rozwój polskiej nauki, ale też 
spowodować, że czyjś światopogląd i fobie za-
stąpią naukowe fakty. 
Marnym pocieszeniem jest to, że nowy mini-
ster zapowiedział modlitwę w intencji wszyst-
kich swoich oponentów. Modlitwa może tu nie 
wystarczyć. •

AgAtA WojdA 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Kielecka radna, przewodnicząca klubu Koalicja Obywatelska,  
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Szkodliwe poglądy

okiem radnego

Marcin chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Kielecki radny, inicjator projektu „In Vitro dla Kielc”, szef 
stowarzyszenia rowerowego, współautor wielu akcji i inicjatyw społecznych, przewodniczący Nowej 
Lewicy w Kielcach.

Jesień w  samorządzie to praca nad 
budżetem na kolejny rok. Prezydent 
miasta przedstawi projekt uchwały 

budżetowej najpóźniej w  połowie listopada. 
Wtedy jako radni będziemy mogli zapoznać 
się z  nim i  zgłosić ewentualne poprawki. 
Szczególnie zależy mi na kilkunastu osiedlo-
wych inwestycjach drogowych i  budownic-
twie komunalnym, ale szczegółowo o  tym 
napiszę innym razem. 
Wszystko natomiast wskazuje na to, że ten 
budżet będzie nie lada wyzwaniem. Pande-
mia wygenerowała spustoszenie w miejskiej 
kasie. Miasto musiało ponieść dodatkowe 
wydatki, a  krzywa wpływów „zanurkowała” 
ostro w dół. Szacuje się, że przez „lockdown” 
utraciliśmy nawet ponad 40 mln zł. Obrazowo 
Przedstawiając, jest to więcej, niż zainwesto-
waliśmy z własnych środków w modernizacje 
drogowe na linii ul. Witosa i Zagnańskiej. Dla-
tego z niedowierzaniem słuchałem wypowie-
dzi jednego z radnych PiS, który postawił tezę, 
że miasto wręcz wyszło na plus na kryzysie.  
Teza dopasowana do potrzeb politycznych, 
a jak jest, to nawet laik jest sobie w stanie 
wyobrazić. Kielce są dziś o tyle w lepszej sy-
tuacji, że każda publiczna złotówka przed wy-
daniem jest częściej oglądana z każdej strony 
niż w  poprzednich kadencjach. Z pewnością 

pomaga to w  utrzymaniu dyscypliny finan-
sowej. 
Problemów przysparza jednak nie tylko pan-
demia. Powszechnie wiadomo, że gdyby nie 
samorządy, to subwencja państwa nie wystar-
czyłaby na utrzymywania szkolnictwa. Rząd 
w  pełni nie gwarantuje nawet tak podstawo-
wych zadań jak wypłata pensji nauczyciel-
skich. Większość kosztów oświaty bez wsparcia 
miejskiej kasy nie mogłaby zostać pokryta. 
Tykającą bombą jest też chwiejna równowaga 
finansowania gospodarki odpadami. To kolej-
ny problem, w którym rząd przerzucił zadania 
i finansowanie na samorządy i kieszeń „Kowal-
skiego”.
Jak zatem przeciwdziałać skutkom kryzysu? 
Kilka dni temu miałem przyjemność uczestni-

czyć w debacie na temat pomysłów radzenia 
sobie przez samorządy w obliczu malejących 
przychodów. Na zaproszenie Sebastiana No-
waczkiewicza - Wójta Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, w wydarzeniu brali udział znani włodarze 
miast i  gmin, w  tym Wadim Tyszkiewicz – 
obecnie senator, wcześniej prezydent Nowej 
Soli. Znany z tego, że wyprowadził robotnicze 
miasto z  depresji ekonomicznej w  stan pro-
sperity z niemal niewidocznym bezrobociem 
i  inwestycjami przynoszącymi stałe wpływy. 
Konkluzje po dyskusji nasunęły się same. 
Dziś w  Kielcach powinniśmy przygotowy-
wać bogatą ofertę dla biznesu w postaci tere-
nów inwestycyjnych. Tak, jak kiedyś robili to 
w Nowej Soli. •

Budżet w kryzysie
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PATRZĄC Z BOKU

Primum non nocere

R ozpoczęła się kalendarzowa jesień, 
a  co za tym idzie wzmożona panika, 
masowe zastraszanie społeczeństwa 

i wszechobecne ograniczenia wolności osobi-
stej. Wszystko związane oczywiście z korona-
wirusem, którego mamy podobno drugą falę. 
Co gorsza schodzi się ona z tradycyjnym sezo-
nem grypowym. Politycy, eksperci, celebryci, 
część lekarzy, zapewniają nas od wielu mie-
sięcy, że obecna epidemia to niemal apokalip-
sa. Każdego dnia z rana słyszymy o nowych 
przypadkach zakażeń, o ilości zmarłych, o no-
wych żółtych czy czerwonych strefach. 
Spójrzmy na to jednak z drugiej strony, mia-
nowicie jaka jest faktyczna śmiertelność 
związana z  covid-19? Według oficjalnych 

statystyk, wirus pochłania od kilku do kil-
kudziesięciu osób na dobę. Jak wiadomo dia-
beł tkwi w szczegółach, a statystyka to dość 
szczegółowa dziedzina. Zdecydowana więk-
szość osób przypisanych jako ofiary cier-
piała na tzw. choroby współistniejące, czyli 
często są to osoby starsze, przewlekle chore, 
będące u kresu swojego życia. To właśnie ta-
kie osoby należy chronić i  izolować, a  resz-
ta społeczeństwa powinna funkcjonować 
normalnie, i dbać o swoją odporność. Wirus 
będzie z nami przez lata, nieodpowiedzialne 
i  paniczne działanie władzy nas przed nim 
nie uchroni. Kolejne lockdowny prędzej spo-
wodują katastrofę gospodarczą niż realnie 
przyczynią się do zahamowania epidemii. 

daWid LEWicki
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest magistrem 
politologii o specjalności samorządowej. Posiada także licencjat z logistyki. Wolnościowiec z przekonań. 
Wiceprezes partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji. Szef partii w regionie świętokrzyskim. 

Niezły przykład dają Szwedzi, dzięki rozsąd-
nym działaniom i  zaleceniom ten kraj jest 
już na etapie osiągania odporności popula-
cyjnej. 
W Polsce podejmuje się działania niewspół-
mierne do skali problemu, przez co ludzie 
chorzy, np. na nowotwory, nie są w porę od-
powiednio leczeni. Przypomnę tylko, że na 
raka w  naszym kraju umiera średnio 280 
osób dziennie! W Kielcach mieliśmy przykład, 
kiedy to 16-latka z  koronawirusem przez 6 
godzin była wożona karetką od szpitala do 
szpitala, aż wylądowała w  Warszawie. Mniej 
szczęścia miał 17-latek ze Zgorzelca, który za-
padł w  śpiączkę, wezwani ratownicy stwier-
dzili, że może mieć koronawirusa. Początkowo 
zawieziono go do szpitala w Zgorzelcu, jednak 
okazało się, że placówka nie przyjmuje zaka-
żonych, sanitariusze zajmowali się 17-latkiem 
na szpitalnym parkingu. Następnie trafił do 
placówki w  Bolesławcu, gdzie padła kolejna 
diagnoza. Okazało się, że to nie koronawirus, 
tylko ropień śródczaszkowy Niestety, było za 
późno, chłopak zmarł. Takich przypadków 
mamy coraz więcej, czy tylko ja mam wraże-
nie, że więcej ludzi umrze z powodu nieudzie-
lenia im odpowiedniej pomocy niż z powodu 
tzw. pandemii? •

REKLAMA

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

POZBĄDŹ SIĘ MIGRENY
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FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

Świat wokół nas

Witold Sokała 
zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, przewodniczący 
Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. 

Świat
Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo 
odwiedził właśnie Japonię, Mongolię 

i Koreę Południową. Elementarna znajomość 
mapy wystarczy, by domyślić się, po co. Nie-
co wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji 
był w Rzymie, ale głównie po to, by ofuknąć 
Włochów za zbytnią otwartość na chińskie 
inwestycje w  strategicznych sektorach oraz 
watykańskich kardynałów za podpisanie po-
rozumienia z Pekinem. Zamierzał nawrzucać 
także papieżowi Franciszkowi, ale ten prze-
zornie odmówił mu audiencji.
Ten tour symbolicznie ukazuje, jakie są geo-
strategiczne priorytety Stanów Zjednoczo-
nych. Tych pod rządami Donalda Trumpa, 

ale jeśli wybory wygra Joe Biden, z  pewno-
ścią nie będzie to oznaczać zmiany w global-
nej polityce Waszyngtonu. Kilka dni temu 
50 senatorów, reprezentujących zarówno 
Republikanów, jak i  Demokratów, wezwało 
administrację do przyspieszenia negocjacji 
w  sprawie dwustronnej umowy handlowej 
z  Tajwanem, wspierającej ekonomikę kraju 
w obliczu ekspansji chińskiej. Ponadpartyjna 
zgoda (i to mimo sezonu wyborczego!) jest 
także w kwestii obserwowanej od tygodni po-
lityki intensywnego dozbrajania wyspy, któ-
rej wciąż grozi militarny atak ze strony ChRL.
USA budują wokół kontynentalnych Chin 
„pierścień sanitarny”. Si vis pacem para bel-
lum, jak uczył mądry Wegecjusz.

Para bellum Polska 
Można by pomyśleć, że my w takim ra-
zie nie chcemy pokoju, bo do wojny się 

nie szykujemy. A przynajmniej nie do takiej, 
jaka tu i  teraz jest prawdopodobna. Może do 
Drugiej Światowej… to tak.
Tymczasem ta aktualna to – po pierwsze – 
wojna informacyjna. Tarczą przeciw BMM 
(Broni Masowej Manipulacji) jest zaś głównie 
dobra edukacja. Czyli m.in. ucząca krytyczne-
go myślenia, samodzielnej analizy informacji, 
przygotowująca do odporności na fake newsy.
Po drugie – ataki hybrydowe. Zielone ludziki, 
„samotny wilk” z bombą domowej roboty (albo 
na taką wystylizowaną), ewentualnie anoni-
mowi cyberterroryści – uderzający w elemen-
ty infrastruktury krytycznej. Linie przesyłu 
energii, terminal LNG, system bankowy.
I po trzecie – „klasyczna” agresja militarna, 
choć raczej w dalszej perspektywie. Jak może 
wyglądać, świetnie ilustrują działania Aze-
rów w  Górnym Karabachu. Nie ma dywano-
wych nalotów, pancernych rajdów ani natarć 
mas piechoty. Są precyzyjne uderzenia rakiet 
i – przede wszystkim – dronów.
Jesteśmy na to gotowi? Tak…? To gratuluję 
optymizmu, współczuję braku wiedzy o  re-
aliach. •



Profesjonalne  
Produkcje filmowe  

– spoty, relacje z wydarzeń,  
filmy reklamowe

Zakres prac:
Przygotowanie scenariusza programu

opracowanie tekstów lektorskich
Oświetlenie planu zdjęciowego

Realizacja zdjęć telewizyjnych Full HD
Obsługa dziennikarska

Nagranie wywiadów
Udźwiękowienie

Nagranie lektora wersji  polskiej
Montaż

Wykonanie animacji komputerowych
Postprodukcja

mastering
Przekazanie majątkowych praw autorskich

Konwersja filmu do różnych formatów (Internet, strona www, itp.)

tel. + 48 662 293 293
e-MaIl: ReKlaMa@lIMaP.Pl
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W interesie miasta (każdego!) leży 
pełne wykorzystanie potencjału 
jego mieszkańców. Oznacza to 

m.in., że będą oni mieli zapewnione możli-
wości rozwoju w kierunku, do którego mają 
predyspozycje. W tym kontekście istotne są 
zarówno edukacja całożyciowa, jak i otwarty 
system poradnictwa edukacyjno-zawodo-
wego i biznesowego, z którego mieszkańcy 
i przybysze mogą skorzystać w dowolnym 
momencie i uzyskać wsparcie w dziedzinie 
konstruowania ścieżki kariery. 

Talenty w mieście
Na razie absolwenci szkół podstawowych wy-
bierają dalszą edukację najczęściej zgodnie 
z ocenami na świadectwie i wynikami z eg-
zaminu ósmoklasisty, czyli w sposób dość 
przypadkowy. Szkolne doradztwo od nie-
dawna obecne w polskim systemie edukacji, 
jeszcze nie odgrywa roli skutecznego regula-
tora. Byłby to dziś zresztą spory dylemat dla 
samych doradców: skierować zdolnego ucznia 
do technikum, czy jednak do renomowane-
go LO, gdzie ma teoretycznie większe szanse 
na rozwój? Również z punktu widzenia ro-
dzica sytuacja wygląda dziś w Kielcach tak, 
że w rankingu „Perspektyw” na 2020 roku 
najwyżej notowane LO ze stolicy regionu 
świętokrzyskiego zajmuje 6 miejsce w kraju, 
a w pierwszej pięćsetce znajdziemy w sumie 
sześć placówek. Natomiast technikum w ran-
kingu znalazło się tylko jedno, na 449 pozycji 
w kraju. Zdecydowanie poniżej notowanego 
na 61 miejscu technikum z Ostrowca Święto-
krzyskiego…

Kariera po technikum?
Po technikum szybciej zaczyna się karierę? To 
oczywiście możliwe, ale bynajmniej nie pew-
ne. Na przykład z ustaleń Rady Sektorowej 
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marke-

Zbigniew brZeZiński
specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, współpracuje stale z Akademią Webinaru z Poznania 
i Akademią Kultury Informacyjnej z Warszawy, doradca międzynarodowej platformy doradczej Recreate, 
mentor Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”, członek zespołu 
redakcyjnego branżowego kwartalnika „Doradca Kariery”.

tingowej wynika, że pracodawcy z tej branży 
wolą zatrudnić absolwenta dowolnego kie-
runku studiów, niż technika reklamy. Ponie-
waż brakuje rozwiązań systemowych, czyli 
rozważanej od lat możliwości rozpoczynania 
edukacji wyższej od drugiego roku przez oso-
by, które ukończyły technika i kontynuują 
edukację w tym samym kierunku, absolwen-
ci, zamiast trafić na rynek szybciej, trafiają 
o rok później niż ci po LO. Warto przy tym za-
znaczyć, że pierwsze zatrudnienie najszybciej 
zdobywają chłopcy po szkołach branżowych 
i osoby legitymujące się tytułem magistra i to 
bez względu na płeć.

Schematy sprzed dekad
Zgodnie z teoriami rozwoju zawodowego 
w wieku 14-15 lat dokonujemy pierwszych, 
jeszcze prowizorycznych, wyborów na pod-
stawie zainteresowań, czy już rozpoznanych 
możliwości rynku. Te świadome decyzje 
przychodzą dopiero w późniejszym okresie, 
np. w wieku 17-18 lat lub nawet dwudziestu. 
Czy zatem technika stoją na straconej pozycji, 
a kierowanie do nich uczniów z perspektywy 
miejskiej gospodarki talentami to bolesna 
strata czasu? Niekoniecznie, o ile odpowia-
dają na aktualne i prognozowane zapotrze-
bowanie lokalnego rynku. Na korzyść szkół 
tego typu może działać też przewidywany na 
lata 2030-2035 dół demograficzny na krajo-
wym rynku pracy. Oznacza to, że pracodaw-
com będzie zależeć na szybkim pozyskiwaniu 
kandydatów, a nie na tym, żeby otrzymać pra-
cownika „przeedukowanego”, co jest zdiagno-

zowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych 
rodzimym trendem. Można więc oczekiwać, 
że zacieśniać się będzie współpraca między 
biznesem, a szkołami w zakresie nie tyl-
ko klas patronackich, ale odpowiadania na 
potrzeby całych sektorów gospodarki. Sku-
teczność w tym zakresie wymagać będzie 
dobrego przewidywania zapotrzebowania na 
pracowników w perspektywie dłuższej niż 
kilkumiesięczna, jak ma to miejsce obecnie. 
Na pewno też istotne będzie skłonienie firm 
do postawienia sobie uczciwego pytania: czy 
tam, gdzie wymagają wykształcenia wyższe-
go po dowolnym kierunku, na pewno mają 
rację? Czy też powielają nieaktualne już sche-
maty sprzed dwóch dekad, wpisane w strate-
gię pozyskiwania kadr w minionym stuleciu?

Rynek zawodów
W Szwajcarii, zamiast targów szkół zawodo-
wych, oferuje się uczniom udział w targach 
zawodów. W końcu tylko części profesji można 
nauczyć się w toku edukacji. Na rynek wkra-
cza zaś pokolenie, które przyzwyczajone jest 
do symulatorów i przed podjęciem decyzji, 
chciałoby zrobić wirtualne rozpoznanie skut-
ków ewentualnego wyboru. Szkolni doradcy 
powinni dysponować instrumentami i z tego 
zakresu. Nim więc nadejdą rozwiązania sys-
temowe, warto szukać kieleckich porozumień 
na rzecz zatrudniania techników, dopasowa-
nia oferty edukacyjnej do lokalnych potrzeb 
i prognoz, i dążyć do pełnego wykorzystania 
potencjału młodych ludzi, którzy zechcą pod-
jąć taką ścieżkę edukacji.

Technika  
a gospodarka talentami
TeksT: Zbigniew Brzeziński

Czy w wyborze szkół branżowych da się przejść od „muszę”, bo np. słabo mi poszedł 
egzamin ósmoklasisty, do „chcę”, bo mam swój pomysł na życie?
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

WAŻNE

Miasto wręczy stypendia 
najzdolniejszym maturzystom, 
którzy zdecydowali się na 

studia w Kielcach. Wsparcie finansowe 
adresowane jest do studentów 
pochodzących zarówno z Kielc, jak i innych 
miast – również z zagranicy – którzy 
zdecydowali się na dalszą edukację na jednej 
z kieleckich uczelni i którzy na maturze 
osiągnęli wysoki wynik.
Stypendium przysługuje studentowi, który:
– ma status studenta pierwszego roku 

uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce
– uzyskał z egzaminu maturalnego wynik 

przynajmniej 78% liczony jako średnia 
z 2 wybranych przedmiotów zdawanych 
na poziomie rozszerzonym 

lub 
– uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju 

lub olimpiady tematycznej związanej 
z wybranym przedmiotem lub dziedziną 
wiedzy wymienionym w wykazie, o którym 
mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

albo 
– tytuł laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przeprowadzanego 
zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, 
organizowanych z zakresu jednego 
z przedmiotów objętych egzaminem 
maturalnym albo części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.

Pod uwagę wzięte zostaną także aktywności 
szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko 
pojętej działalności artystycznej, społecznej, 
przedsiębiorczości i wolontariatu, ale nie jest 
to wymóg obligatoryjny.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne 
do wypełnienia dokumenty posiada 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Kielce 

ul. Strycharska 6 
pok. nr 10 

nr tel. 41 36-76-635)
Dokumenty można też pobrać ze strony  

www.um.kielce.pl.

Wnioski należy składać w budynku ratusza 
przy ul. Strycharskiej 6, pok. nr 12 w terminie 
do 20 października 2020 r. lub przesyłką 
pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, 25-
303 Rynek 1.

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ

Już wkrótce – Studencka Wiosna Kulturalna 
Juwenalia 2020 oraz imprezy z nią związane. 
Nie wszystkie uprzednio zaplanowane się 
odbędą. Samorząd studencki informuje, że:
Zaplanowany na 21 października 
Juwenaliowy Wieczór STAND-UPOWY, 
ze względu na specyfikę obiektów 
zamkniętym (w tym przypadku hala) 
i zagrożenie wynikające z obecnej sytuacji 
epidemiologicznej zostaje ODWOŁANA. 
Zwrotu biletów będzie można dokonać 
w Klubie ,,Pod krechą” do 18 października, od 

NOWE WłADZE

P oznaliśmy nowych prorektorów i dzie-
kanów Politechniki Świętokrzyskiej. 
Senat uczelni pozytywnie zaopiniował 

kandydatów zaproponowanych przez Rekto-
ra, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę. 
– Przez następne cztery lata będę ściśle 
współpracował z nowymi władzami Uczelni 
realizując program wyborczy, który przedsta-
wiłem jako kandydat na rektora. Bardzo waż-
ne jest, aby osoby ze ścisłego kierownictwa 
zgadzały się z moją wizją rozwoju Politechni-
ki” – mówi Prof. Zbigniew Koruba, rektor Poli-
techniki Świętokrzyskiej. 
Na funkcje prorektorów Politechniki Święto-
krzyskiej w kadencji 2020-2024 zostali powołani:
– prorektorem do spraw ogólnych została 
prof. PŚk dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, 
– prorektorem ds. badań i współpracy z pod-
miotami zewnętrznymi został prof. dr hab. 
inż. Marek Iwański,

– prorektorem ds. nauki i rozwoju – prof. PŚk 
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła,
– prorektorem ds. studenckich i dydaktyki 
prof. dr hab.  Artur Maciąg.
Na funkcje dziekanów Politechniki Święto-
krzyskiej w kadencji 2020-2024 zostali powo-
łani:
– dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Au-
tomatyki i Informatyki został dr hab. inż. Ro-
man Deniziak, 
– dziekanem Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury – dr hab. Grzegorz Świt, 
– dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska 
Geomatyki i Energetyki prof. Tomasz Kozłow-
ski, 
– dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budo-
wy Maszyn dr hab. Jakub Takosoglu, 
– dziekanem Wydziału Zarządzania i Mode-
lowania Komputerowego dr hab. inż. Dariusz 
Bojczuk.         (red.)
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wtorku do piątku, w godzinach 11.00-16.00. 
W przypadku zwrotu biletu zakupionego drogą 
elektroniczną jego zwrot będzie realizowany 
za pośrednictwem portalu www.biletomat.pl;
Zaplanowany na 22 października
Juwenaliowy Festiwal HIP-HOP nie
zostaje odwołany i ODBĘDZIE SIĘ, tak
jak pierwotnie zakładano, w Amfiteatrze
Kadzielnia. Skład artystyczny imprezy nie
ulega zmianie. WSZYSTKIE ZAKUPIONE 
WCZEŚNIEJ  BILETY  NA TEN KONCERT 
ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ!       (red.)
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TeksT: Ryszard Biskup

Kielce sprzed pół wieku, albo z  jeszcze 
dawniejszej przeszłości, z  odległego 
o całe dziesięciolecia życia. Z tego czasu, 

gdy cały kosmos zamykał się w prostokącie 
kilku ulic, gdy wszystko było takie oczywiste, 
jednoznaczne, ułożone na swoim miejscu. Wy-
szczerbione stukotem kół chłopskich wozów 
bruki tych kilku, pożal się Boże, ulic, które 
z  perspektywy dziecka, podrostka, wydawa-
ły się najważniejszymi w świecie arteriami: 
Krakowska z  kwadratową kostką, klęcząca 

pod katedrą i  biegnącą, nie wiadomo gdzie 
i  po co Świerczewskiego, z  niedopasowanymi 
do siebie, ułożonymi byle jak kocimi łbami, 
Ogrodowa, która „ni w pięć ni w dziewięć” 
urywała się niespodziewanie przy płocie go-
spodarstwa ogrodniczego. Wojska Polskiego, 
otulona chałupami, w  których, przynajmniej 
na tym najbliższym odcinku gnieździły się 
lumpenproletariackie rodziny. Jeszcze stromy 
jak diabli, też wybity polnym, nieregularnie 
położonym kamieniem, stok ulicy Prostej, któ-

ra wcale nie była prosta tylko szczerbata, pełna 
wybojów, okolona rynsztokami, które po każ-
dym deszczu zamieniały się w rwące, brudne, 
szarobure potoki. Po każdej ulewie deszczówka 
pieniła się, szaleńczo gnała z szumem w dół, do 
jedynego w okolicy burzowego kanału. Struga 
z łoskotem wlewała się we wpust w żeliwną 
kratownicę i ginęła pod ziemią.
Od frontonu kamienicy, na parterze znajdo-
wały się lokale, nazwijmy to oględnie, użytko-
we. Najpierw krawiecka pracownia, do której 

Cierń tkwi często w wyobraźni, w odległym wspomnieniu z przeszłości. Ze świata 
odległego co prawda o całe lata, ale przecież wyraźnie wpisanego, jednoznacznie 
sprecyzowanego. Głęboko osadzonego, odciśniętego niczym smuga wytartej w błotnistej 
ścieżce koleiny. To wspomnienie, ten powrót do tamtego, dawno minionego świata 
uwiera, ale czasem – bywa – odchodzi, rozwiewa się niczym mgła, znika. Jednak wraca, 
wyświetla w bezlitosnej pamięci kolejne kadry niemego filmu, stukocze natarczywie 
kolejnymi przesuwanymi obrazami z minionego świata. Każdy ma taką Atlantydę, swój 
Eden, z którego wyszedł dawno temu w szeroki świat i do którego, to paradoksalne, 
bezwiednie, ale systematycznie we wspomnieniach wraca.

W pogoni za przeszłością
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spacerkiem po mieście

RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

wiodły wydeptane przez elegantów kamien-
ne schodki. Zza zakurzonej, pękniętej szyby 
całymi dniami dobiegał miarowy turkot igieł 
trzech „pfaddów”, starych jak świat maszyn 
do szycia. Majster i czeladnicy, wszyscy w wy-
plamionych nie wiadomo czym chałatach, te-
lepali się w tym królestwie od rana do nocy. 
Czasem, gdy akurat nie było nic innego do 
roboty przysiadywali na wydeptanym progu 
na papierosa. Oparci plecami o belki odrzwia, 
o drewniane nadpróchniałe skrzydła wejścio-
wych drzwi, na których stalowa antaba wytar-
ła półkolistą szramę, ćmili jednego „sporta” po 
drugim. 
Dwa kroki dalej, nigdy nie doszedłem do 
tego, dlaczego akurat w tym miejscu i w na-
szej kamienicy ulokował się firmowy sklep 
gie-esu z  Piekoszowa. Waliło stamtąd naftą, 
azotoksem, smrodem preparatów rolniczych. 
Nikomu ten klimat nie przeszkadzał, bo w ma-
gazynie sprzedawca wciskał chętnym za parę 
groszy prawdziwe hacele, wkręty do przykrę-
cania do końskich kopyt podków. Pięć takich 
metalowych śrub nosił w kieszeni każdy wy-
rostek, bo to był niezbędny atrybut do zręcz-
nościowej gry. 
Zaraz za spółdzielnią było miejsce, które z cza-
sem owiała swoim nimbem kielecka legenda. 
Lokal pana Stanisława Jędrzejewskiego, cztery 
stoły i pięć krzeseł, wymalowana elegancko 

szarą olejną farbą witryna do samego sufitu 
i długa drewniana lada. Teoretycznie była to 
gastronomia, ale nie przypominam sobie, by 
w ciasnym, sinym od dymu najpodlejszych 
papierosów pomieszczeniu, kiedykolwiek, 
ktokolwiek wpadł na pomysł, by cokolwiek 
przekąsić. U „Łapki”, bo właścicielowi straconą 
kiedyś dłoń zastąpiła skórzana proteza, lało 
się rzeką piwo z beczek, a czasem od wielkiego 
dzwonu, czyli jak w pobliskiej fabryce mar-
murów wypłacano pensje, stukały wypełnio-
ne winem „szara reneta” szklanki. Na samym 
rogu kamienicy ulokował się jeszcze zwykle 
kompletnie pusty sklep mięsny. Pusty, bo i tak 
towar dowożony przez konwojentów z rzeźni 
sprzedawano najczęściej prosto ze skrzyni do-
stawczego samochodu.
I co z tego, że było to centrum wojewódzkiego 
miasta? Jakie znaczenie ma to, że po drugiej 
stronie ulicy pysznił się marmurowy pałac 
wystawiony jeszcze przed wojną ku pamię-
ci marszałka? Kto wtedy zwracał uwagę na 
wzgórze, na którym rozsiadła się przepyszna, 
barokowa świątynia? A zaraz za metalowym 

parkanem, określającym granice kościelnych 
włości, strzelały w niebo iglice czterech baszt 
najpiękniejszej w całym kraju manierystycz-
nej rezydencji. W tamtych latach, tak się jakoś 
nieszczęśliwie złożyło, zamienionej przez los 
w najważniejszy urząd. Co było dalej, za pło-
tami, za zbitymi byle jak z  nieheblowanych 
desek komórkami na węgiel, za składzika-
mi wszelkich rupieci, za kilkoma zagonami 
kartofli i ogródkami, w których nasze matki 
hodowały marchew, buraki, kalarepę, a tylko 
czasem kępki szaleńczo wonnej wieczorami 
maciejki, grządki żonkili, krzaki piwonii. Co 
było za tymi podwórkami, całym labiryntem 
działek okolonych sztachetami, palikami, na 
których zapobiegliwi mieszkańcy rozciągnęli 
kolczaste druty, za tym całym zapleczem jed-
nopiętrowej, wtedy jeszcze nieotynkowanej 
kamienicy, nie wiedział zdaje się nikt. W każ-
dym razie ani jeden chłopak, ani jedna dziew-
czyna z  całej hałastry małolatów. Świat był 
przecież postrzegany z  niskiej perspektywy. 
Wszystko jest oczywiste i  jednoznaczne. Stąd 
dotąd i dalej już nic, tajemnica.

REKLAMA
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Krzysztof sowińsKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę 
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów: 
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym 
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

Czy z  powodu pseudopandemii, tej glo-
balnej symulakry – nie zobaczymy 
w naszych małych Kielcach np. „Zarazy”, 

inspirowanej powieścią Camusa, a  także in-
nych propozycji Teatru Żeromskiego, zaplano-
wanych na nowy sezon?
Kiedy piszę ten tekst, właśnie władze sanitar-
ne regionu ogłosiły, że nasze miasto jest w tzw. 
strefie żółtej. Oznacza to dla nas, zwykłych 
ludzi – jeszcze bardziej drastyczne przepisy 
ograniczające naszą wolność przemieszcza-
nia się i naszych osobistych wyborów, w tym 
dostępu do propozycji kulturalnych.
Jak widać – mimo, że tyle razy już skom-
promitowana fałszywa metodologia badań, 
oparta na liczbie testowanych osób (testami 
bez walidacji), u których wykryto tzw. wynik 
wynik pozytywny, interpretowany jako tzw. 
zakażenie – ma się świetnie. Kolejny mini-
ster zdrowia nie zamierza tego, skutecznego, 
ale tylko w zarządzaniu strachem, narzędzia, 
unieważnić. Ba… zapowiada się, że działania 
nowego będą jeszcze bardziej destrukcyjne 
od tych jego poprzednika.
Skąd moja pewność, że ta metodologia uru-
chamiająca restrykcje jest fałszywa? Wspo-
mnę o jednym z pewników. Medycyna wbrew 
narracjom o  „zakażonych”, „pandemii” i  etc. 
– jest nauką opartą o  związki przyczynowo-
-skutkowe, o  fakty. Pandemii przeczą naj-
nowsze raporty sanepidu. Od początku 2020 
roku do dziś – nie ma nadprogramowej licz-
by chorych, hospitalizowanych i zgonów. Nie 
ma. I pewne jest także, że nie jest to zasługa 
noszenia patogennych maseczek na naszych 
twarzach. 
Teraz o  spektaklach… „Loretta” – to sztuka 
(groteska?) pióra kanadyjskiego dramatopi-
sarza George’a F. Walkera. Tą właśnie propo-
zycją zainauguruje nowy (a może kontynuuje 
stary?) sezon kielecki Teatr im. S. Żeromskie-
go.
Sztukę reżyseruje dyrektor tego teatru Michał 
Kotański (w 2008 roku, wystawił ją już w Te-
atrze Wybrzeże). W  kieleckiej inscenizacji 
wystąpią Anna Antoniewicz, Ewelina Gro-
nowska, Zuzanna Wierzbińska (dwie ostatnie 
będą kreowały jedną rolę na zmianę), Woj-
ciech Niemczyk, Łukasz Pruchniewicz.
Ta propozycja podejmuje klasyczny już i okle-
pany problem – młodej dziewczyny (kiedyś, 

zanim feminizm zdominowało piętno Judith 
Butler, także chłopaka, wspomnijmy cho-
ciażby „Nocnego kowboja” z  1969 roku, na-
grodzony film wyreżyserowany przez Johna 
Schlesingera) przybywającej z  tzw. prowincji 
do tzw. dużego miasta. Jak można wyczytać 
w materiałach promujących spektakl: „Młoda, 
świadoma swoich zewnętrznych atutów Lo-
retta po śmierci męża (pożartego przez niedź-
wiedzia) ucieka z prowincji do dużego miasta. 
Siedząc w  obskurnym motelowym pokoju 
planuje zacząć wszystko od nowa. Na swojej 
drodze spotyka: Sophie – Rosjankę i córkę ex-
-oficera KGB oraz mężczyzn o  wykolejonych 
życiorysach – zakochanego w  niej nieudacz-
nika Dave’a i marzącego o karierze producen-
ta porno Michaela. W poszukiwaniu łatwych 
pieniędzy decyduje się nakręcić z  nimi film 
dla dorosłych”. Bohater wspomnianego filmu 
też chciał zostać tzw. żigolakiem, a nie np. tzw. 
wziętym chirurgiem, czy chociażby straża-
kiem.
Mamy w tej sztuce do czynienia z problemem 
zderzenia wyobrażeń z rzeczywistością. (Tak 
nota bene – czytałem ostatnio wywiad z jed-
nym z uchodźców z Afryki. Co zrobiło na nim 

największe wrażenie w  Paryżu? Nie ogrom 
budowli i etc. Tylko to, że na ulicach tego mia-
sta zobaczył białych żebraków. Sądził, że ta-
kich nie ma). Z autopsji tę rzeczywistość zna 
autor „Loretty”, 73-letni George F. Walker. Ten 
w  młodości porzucił szkołę średnią i  jak się 
mawiało w tradycji polskiego języka – imał się 
różnych zajęć, był także m.in. taksówkarzem. 
Dziś jest hołubionym przez main stream (co 
każe być mi nieufnym), zamożnym i  wpły-
wowym autorem kilkudziesięciu granych 
na całym świecie sztuk. Prawie co roku (od 
1971) produkuje jedną, a już same tytuły jego 
tekstów np. „Fierce”, „Kill the Poor” – mówią 
o  tym, że ich twórca snuje opowieści o  tzw. 
wykluczonych, głównie ekonomicznie i prze-
jawia polityczne zaangażowanie. Pytanie czy 
także, jak to często dziś bywa – propagando-
we? I  jak jego doświadczenia przekładają się 
na jego twórczość?
O tym tekście mówi się, że jest „feminizujacy” 
i  że demitologizuje „amerykański sen”. Tak 
nota bene, czy ktoś jeszcze wierzy w ten mit? 
W USA? Europie? Polsce? Poczekajmy jednak 
z oceną i zobaczmy, co to oznacza w interpre-
tacji Michała Kotańskiego.

Z TEATRU
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Premiera odbędzie się 10 października 
w tymczasowej (na czas rozpoczętego remon-
tu starej) siedzibie teatru w  Kielcach, w  bu-
dynku przy ul. Ściegiennego 2.
Nie ma co się oszukiwać, dziś teatry często 
nazywane przez ich liderów w  zamyśle no-
bilitująco „krytycznymi”, przeważnie jednak 
w  praktyce rezonują frazesy poprawnościo-
wo-polityczne.. „Narażają się, ale tylko bez-
zębnym. Niby upominają się o  prawa dla 
„wykluczonych”, a  w  istocie bywają narzę-
dziami wpływu ludzi globalnej władzy, budu-
jącymi nowy, utopijny wspaniały świat. Fakt. 
I kiedyś tak także bywało. Pieczeniarzy (takie 
stare polskie słowo) bywało w  kulturze za-
wsze najwięcej. Ale… Bywali i inni twórcy. To 
ze scen teatrów dobiegały do nas wyartykuło-
wane w  artystycznej formie słowa diagnozy 
rzeczywistości, protestu przeciwko przemocy 
skrytej za pozorami praworządności. Dziś co 
najwyżej teatry na swoich budynkach wywie-
szą flagi jakichś „wykluczonych”, deklarując 
się w zorkiestrowanym proteście za czymś, 
bez zadania sobie trudu zrozumienia sensu 
dziejących się wydarzeń. Nie wiedzą, (albo 
nie chcą wiedzieć?) że uczestniczą już na tym 
etapie w  projekcie wewnętrznie sprzecznym 
i manipulacyjnym.
Czy dziś teatr wobec tego, że zabierane są 
nam elementarne prawa, w  tym prawo do 
swobodnego przemieszczania się i  oddycha-
nia – upomni się o  wolność? Czy syci dziś 
i  w  większości „zakontraktowani” przez – 

9 października PIĄTEK – w godz. 10.00 – 
17.00, z przerwą od godz. 14.00 do 14.30

10 października SOBOTA – w godz.  
12.00 – 19.00

11 października NIEDZIELA – w godz. 
16.00 – 19.00

12 października PONIEDZIAŁEK –  
nieczynna

13 – 17 października WTOREK – 
SOBOTA – w godz.10.00 – 17.00,  

z przerwą od godz. 14.00 do 14.30
18 października NIEDZIELA – nieczynna

19 października PONIEDZIAŁEK –  
nieczynna

20 – 24 października WTOREK-SOBOTA – 
w godz.10.00 – 17.00, z przerwą  

od godz. 14.00 do 14.30
25 października NIEDZIELA – w godz. 

16.00 – 19.00
26 października PONIEDZIAŁEK –  

nieczynna
27 – 31 października WTOREK-SOBOTA – 

w godz.10.00 – 17.00, z przerwą  
od godz. 14.00 do 14.30

KASA TEATRU W PAŹDZIERNIKU

przybierające dla zachowania pozorów różne 
nazwy – dyktatury pieniądza, twórcy, zaryzy-
kują opuszczenie swoich stref dobrobytu, czy 
będą nadal milczeć?
Czy któraś z tegorocznych propozycji niesie 
taką potencję? Chyba się rozmarzyłem. 
Ponadto, z nowości w „Żeromskim" zobaczy-
my jeszcze” – „Och, te duchy!” Eduardo de 
Filippo, w  reżyserii Dan Jemmett. Premiera 
polska - listopad 2020. 
Planowana jest także „Wiosenna bujność 
traw”. Tekst i reżyseria – Michał Siegoczyński. 
Prapremiera – grudzień 2020.
Będzie „Expiria”. Spektakl koprodukowany 
przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w  Kiel-
cach, który powstaje w ramach „Poszerzania 
Pola” – programu choreograficznego war-

szawskiego Nowego Teatru i Art Stations Fo-
undation. Prapremiera – styczeń 2021.
A także ciekawie zapowiadająca się „Klątwa 
rodziny Kennedych”, pomysłu Jolanty Jani-
czak, w reżyserii Wiktora Rubina. Prapremie-
ra – luty 2021.
Ponadto – „Dance Mom”. Spektakl koprodu-
kowany przez Teatr im. Stefana Żeromskie-
go w Kielcach, także w ramach „Poszerzania 
Pola”. Prapremiera – marzec 2021.
I „Zaraza” Neila Bartletta w oparciu o „Dżumę” 
autorstwa Alberta Camusa. W  reżyserii Uny 
Thorleifsdottir. Prapremiera polska – maj 
2021. 
Oraz „Sami porządni ludzie” Gratiena Géli-
nasa, w reżyserii Jerzy Bończaka. Premiera – 
czerwiec 2021.

„Loretta”. Michał Kotański wystawił sztukę w 2008 roku w Teatrze Wybrzeże. Kielecka premiera już jutro, 10 października.
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem odwiedził 
Kamilę i Roberta Wiosło, którzy od 5 lat pro-
wadzą w Kielcach bistro Na Dzień Dobry.

Od kiedy „siedzicie w gastro”?

Robert: W tym momencie to już piąty rok.
Kamila: Piąty rok tutaj w Kielcach, ale Robert 
od dziecka.
Robert: Tak, ja się wychowałem w gastrono-
mii. Moi rodzice od 1979 roku do lat 90 w tym 
właśnie miejscu prowadzili lokal z  lodami, 
frytkami i... amerykańskimi donutami. Ma-
szyna do nich była sprowadzona ze Stanów, 
mamy ją do dziś. I tak się z żoną zastanawia-
my, czy za jakiś czas nie otworzyć obok punktu 
z donutami. W latach 90 wspólnie z rodzicami 
wyjechałem do USA, gdzie pracowałem m.in. 
jako kucharz we włoskiej restauracji, praco-
wałem tez w takim Deli, polsko – ukraińskim, 
gdzie sprzedawaliśmy m.in. wędliny i kanap-
ki. Później poznałem Kamilę, która z kolei ma 
korzenie rosyjskie, a  jej babcia lepiła wspa-
niałe pierogi...
Kamila: ... i w sumie od początku wiedzieli-
śmy, że gastronomia to coś co nas łączy i  co 
chcemy robić razem, mimo iż św. pamięci te-
ściowa ostrzegała: dziecko, wszystko byle nie 
gastronomia :)
Robert: Moja mama po prostu pamiętała sier-
miężność komuny, czasy, kiedy nic nie można 
było dostać i trzeba było nieźle kombinować. 

Wy zaczęliście od tostów…

Kamila: Tak, jeździliśmy na przykład po 
wszystkich zlotach food trucków i  byliśmy 
zafascynowani różnorodnością kanapek i to-
stów, jakie można było zjeść. Stąd nasz pier-
wotny pomysł. Teraz chcemy się rozwijać, 
dlatego poszerzyliśmy menu najpierw o ma-
karony, a  ostatnio także o  pierożki. Ja ciągle 
krążę wokół zup, bo bardzo je lubię i uważam, 
że byłoby to idealne uzupełnienie naszej 
oferty. Poza tym chcę przekonać studentów, 
którzy myślą, że zupą się nie najedzą, a  ja 
twierdzę coś wręcz przeciwnego.

Tym bardziej, że przecież w USA na przykład na 
lunch zjada się kanapkę i małą zupę i sprawdziłem 
na sobie, że taki zestaw potrafi porządnie nasycić. 

Wracając do menu. Macie więc w ofercie kanapki, 
macie makarony i macie pierogi.

Kamila: W czasie roku akademickiego mamy 
też duży wybór sałatek, od klasycznych po 
makaronowe. 
Robert: Generalnie nasze menu jest kiero-
wane do osób, które nie mają czasu, które 
chcą coś szybko i smacznie zjeść, albo zabrać 
ze sobą. A ponieważ staramy się, żeby u nas 
wszystko było jak najbardziej naturalne, bez 
sztucznych barwników czy wspomagaczy 
smaku, to mamy już stałych klientów, nie tyl-
ko z uczelni. 

Czy po powrocie ze Stanów coś cię w polskim 
gastro dziwiło? Czegoś ci brakowało?

Robert: Tolerancji i  różnorodności. I przede 
wszystkim klasycznej nowojorskiej pizzy na 
kawałki oraz kanapki taksówkarza z jajkiem, 
serem i bekonem..

Na Dzień Dobry
ul. Radiowa 22, 
25-317 Kielce

tel. +48 889 803 802 

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 

10:00 – 17:00

Kamila i RobeRt Wiosło
Od 5 lat wspólnie prowadzą w Kielcach bistro Na Dzień 
Dobry. Robert, absolwent kieleckiego Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego, w latach 90 wyjechał do Nowego 
Jorku, gdzie pracował m.in. jako kucharz we włoskiej 
restauracji i polsko – ukraińskich delikatesach.

Tost Francuski Cmok
Składniki: 
pieczona pierś z indyka (my pieczemy 
w przyprawach pod folią w piekarniku) 
ser camemebert 1/4 krążka
ser gorgonzola 2 paski około 4 cm (pokru-
szone na kawałki)
ser gouda 2 plastry
oraz 
pół gruszki konferencja pokrojonej na 
cienkie plasterki
rucola
sałata lodowa
sos miodowo-musztardowy
pieczywo tostowe, najlepiej z piekarni 
Wasińscy

Przygotowanie:
Sery, indyka oraz gruszkę wkładamy 
między 2 plasterki chleba, smarujemy 
od góry delikatnie masłem i zapiekamy. 
Kiedy sery się rozpuszczą, a tost jest już 
złocisty wyjmujemy z tostownicy  i doda-
jemy rucolę oraz sałatę. Następnie pole-
wamy sosem.
Jeśli nie mamy tostownicy, to całość sma-
żymy ma patelni na maśle (na małym 
ogniu). Według mnie wychodzi nawet 
smaczniej.
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Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje 
się w Centrum Terapii przy ulicy Kaznowskiego 
w Kielcach?
To numer jeden na świecie, technologia roku 
2020. Wprowadzamy do organizmu kilka-
naście razy więcej tlenu niż oddychając 
normalnie, co ważne, pod najbardziej przy-
jaznym ciśnieniem, czyli do 1,8 ATA. Dzięki 
terapii hiperbarycznej odzyskamy zdrowie, 
siłę i młodość. Osiągamy rezultaty niemożli-
we do osiągnięcia w medycynie konwencjo-
nalnej.

Co się dzieje w organizmie podczas terapii 
hiperbarycznej?
Komora hiperbaryczna przyśpiesza rozwój 
komórek macierzystych, które są najważ-
niejszymi cząstkami ludzkiego organizmu. 
W organizmie zadanie komórek macierzy-
stych to odbudowa komórek tkanek i narzą-
dów zniszczonych przez infekcje, choroby 
czy starość. Organizm ludzki, wyniszczony 
przez upływ czasu, choroby czy wpływ szko-
dliwych czynników cywilizacyjnych, regene-
ruje swoje tkanki powoli. 

I można zmobilizować komórki macierzyste do 
szybszego namnażania się oraz działania?
Tak, przez dostarczenie tlenu hiperba-
rycznego. Dzięki temu procesy regenera-
cji w  organizmie zachodzą o  wiele szybciej 
i skuteczniej. Komórki macierzyste są od lat 
stosowane w  medycynie w  celu odbudowy 
lub zastąpienia uszkodzonych tkanek. Prze-
szczepia się je ze szpiku kostnego do miejsca 
potrzebującego odnowy. Ostatnio coraz czę-
ściej stosuje się komórki macierzyste z krwi 

operacje bez skalpela
Komora hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod wysokim ciśnieniem, to skuteczna 
terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń. Dlaczego warto się jej poddać? 
Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta ze Szpitala św. Aleksandra w Kielcach w rozmowie 
z Agnieszką Rogalską.

Paula malaRz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu św. Aleksandra w Kielcach.
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CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

e-mail: kontakt@limap.pl
www.centrumterapii.net

pępowinowej i  sznura pępowiny. Terapia 
tlenem hiperbarycznym jest „operacją bez 
skalpela” – pomnaża i aktywuje komórki ma-
cierzyste bez ingerencji chirurga.  

Jakie są jej efekty?
Tlen w  podwyższonym stężeniu pobudza 
komórki do wzrostu i  odnowy, w  tym mię-
dzy innymi szpiku kostnego, naskórka czy 
naczyń krwionośnych. Działanie komory hi-
perbarycznej znalazło zastosowanie w dzie-

siątkach chorób i dolegliwości właśnie dzięki 
„mocy” tlenu i jego przenikania do komórek 
ciała. 

Na jakie schorzenia stosuje się komorę 
hiperbaryczną?
Leczenie tlenem pod wysokim ciśnieniem 
jest pomocne, a  nawet wskazane w  wypad-
ku wielu chorób, czy urazów. To między 
innymi: trudno gojące się rany (owrzodze-
nia podudzi, stopa cukrzycowa), przewle-
kłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów, 
reumatyzm, miażdżycowe niedokrwienie 
kończyn, choroba wieńcowa (stan po by-
-passach), choroba Parkinsona, choroba Al-
zheimera, wspomaganie terapii łagodzenia 
objawów autyzmu, udary mózgowe, migre-
ny, regeneracja organizmu – tu uzyskamy 
zwiększenie wydolności organizmu nawet 
o  25 procent, leczenie zaburzeń seksual-
nych: zaburzenia erekcji, obniżone libido, 
impotencja, intensywne odmładzanie – 
poprzez wzrost komórek macierzystych, 
powikłania po złamaniach i urazach, w der-
matologii: łuszczyca, atopowe zapalenie 
skóry, trądzik, trądzik różowaty, oparzenia, 
niedokrwistość, choroba dekompresyjna, 
zgorzel gazowa, zatrucie tlenkiem węgla.

Wskazania do terapii HBO są poparte dowodami 
w piśmiennictwie?
Tak. Są ustalone przez Europejskie Towarzy-
stwo Medycyny Hiperbarycznej (European 
Underwater and Baromedic Society,  www.
eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Pod-
wodnej i Hiperbarycznej (Undersea and Hy-
perbaric Medicine Society, www.uhms.org).
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Olga Chaińska
Absolwentka Gdańskiej AWF gdzie uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego oraz absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła dietetykę 
w chorobach wewnętrznych i metabolicznych. Na co dzień prowadzi Profesjonalne Centrum Odchudzania w Kielcach. Centrum jest połączeniem Klubu Fitness i Studia 
Treningów Personalnych z Gabinetem Dietetyka gdzie pomaga nauczyć swoich klientów i pacjentów prawidłowych nawyków żywieniowych i zmiany stylu życia. Specjalizuje 
się w chorobach metabolicznych, autoimmunologicznych, insulinooporności, problemach jelitowych, nietolerancjach pokarmowych i płodności. Pomaga osobom otyłym 
uzyskać wymarzoną sylwetkę a osobom chorym poprawić ich stan zdrowia. W ciągu ostatnich 7 lat pomogła ponad 7 000 osób.

Pierwszymi produktami, które zwykle 
nam się kojarzą ze wzmacnianiem od-
porności są cebula i czosnek. Nie bez 

przyczyny, są one bowiem źródłem witami-
ny C, A, E, witamin z  grupy B, a  także że-
laza, siarki, magnezu, podobnie tak jak por, 
czy szczypior. Ponadto zawierają fitoncydy, 
które szczególnie będą pomocne w  walce 
z przeziębieniem, gdyż wykazują działanie 
bakteriobójcze i grzybobójcze.

Wzmocnij odporność
Sezon przeziębień zbliża się wielkimi krokami. Każdy z nas chciałby się przed nimi 
ustrzec. Jedynym sposobem, aby się przed tym uchronić jest wzmocnienie odporności. 
Możemy o to zadbać poprzez zmiany w diecie i stylu życia. Warto zatem włączyć do 
naszego codziennego jadłospisu produkty, które wzmocnią nasz układ immunologiczny. 

TeksT: Olga Chaińska

września do kwietnia konieczna jest suple-
mentacja witaminy D w  dawce indywidu-
alnie dobranej do zapotrzebowania. Przed 
rozpoczęciem takiej suplementacji warto 
skonsultować się ze specjalistą, aby 
zalecił odpowiednią dawkę. 

Kolejna na myśl zwykle przychodzi nam wi-
tamina C. Jedna z  podstawowych witamin 
wspomagających naszą odporność. Warto za-
tem zadbać o włączenie do diety produktów, 
które będą nam jej dostarczały w odpowied-
niej ilości. Bogatymi źródłami witaminy C są 
między innymi: papryka, natka pietruszki, 
brukselka, porzeczki, truskawki, poziomki, 
kiwi, cytrusy. W okresie jesienno-zimowym 
pomocna może być także suplementacja tej 

witaminy, o którą warto zapytać specjalisty, 
na pewno doradzi odpowiedni preparat i do-
bierze właściwą dawkę. 
Kolejną witaminą, o której nie możemy za-
pomnieć, jeśli chodzi o odporność, jest wi-
tamina D. Badania dowodzą, iż niedobór 
tej witaminy wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem zachorowania na liczne schorze-
nia, w tym także infekcje. Do źródeł pokar-
mowych witaminy D zaliczamy: tłuste ryby 
morskie, tran, czy jaja. Jednak nie jesteśmy 
w  stanie samą dietą pokryć całego zapo-
trzebowania organizmu na tę witaminę. 
Możemy ją sami wytworzyć poprzez syn-
tezę skórną, która zachodzi pod wpływem 
promieniowania słonecznego. Jednak w na-
szym klimacie synteza skórna możliwa jest 
jedynie w  okresie letnim. Dlatego też od 

Równie istotne w walce o odporność organi-
zmu jest włączenie do codziennej diety źró-
deł nienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3. Wzmacniają one odporność, 
chronią przed infekcjami, a  także nasilają 
odpowiedź immunologiczną organizmu na 
patogeny. Dlatego też powinniśmy pamię-
tać o  spożywaniu tłustych ryb morskich, 
orzechów włoskich, olejów roślinnych np. 
oleju lnianego.
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Jeśli chodzi o  składniki mineralne, jedną 
z największych ról w budowaniu naszej od-
porności pełni cynk. Uczestniczy on w  doj-
rzewaniu i  funkcjonowaniu limfocytów T. 
Nawet niewielki niedobór tego składnika 
może doprowadzić do osłabienia układu im-
munologicznego, zwiększenia podatności na 
infekcje. Cynk znajdziemy w takich produk-

produkty zbożowe, kasza gryczana, zielone 
warzywa liściaste, czy orzechy), jednak jest 
ono gorzej przyswajane.
Nie należy zapominać, iż na naszą odpor-
ność bardzo korzystnie wpływają kiszonki, 
np. kiszona kapusta, czy ogórki. Po pierw-
sze zawierają one duże ilości witaminy C, 
która, jak już wcześniej wspominaliśmy, 
pełni istotną rolę we wzmacnianiu układu 
odpornościowego. Ponadto są one źródłem 
kwasu mlekowego. Kwas mlekowy wzmac-
nia nasz organizm, reguluje florę bakteryj-
ną w  jelitach, a  także ułatwia wchłanianie 
składników odżywczych. Co więcej, kiszonki 
zawierają także bakteriocyny, które elimi-
nują bakterie chorobotwórcze. 

SUPLEMENTACJA
WITAMINA C

WITAMINA D

OMEGA-3

CYNK

ŻELAZO

WPROWADŹ DO JADŁOSPISU
Cebula, czosnek, por, szczypior,

papryka, natka pietruszki, brukselka, 
porzeczki, truskawki, poziomki, kiwi, 
cytrusy, tłuste ryby morskie, tran, 

jaja, orzechy włoskie, oleje roślinne, np. 
lniany.

Mięso, ryby, pełnoziarniste produkty 
zbożowe, nasiona strączkowe, kaszę 
gryczaną, zielone warzywa liściaste, 
kiszonki - np. kiszona kapusta, czy 

ogórki.

expert Fitness
ul. szczecińska 1

telefon: 41 331-08-88
www.schudnijnazdrowie.pl

e-mail: centrum@schudnijnazdrowie.pl

Godziny otwarcia klubu

od pn. do pt. 6 – 22:30

sobota 6 – 18

niedziela 9 – 18

Podsumowując, aby zadbać o naszą odpor-
ność, powinniśmy przede wszystkim pamię-
tać, aby nasza dieta była urozmaicona, oparta 
na pełnowartościowych produktach, które 
dostarczą nam wielu składników odżyw-
czych. Ponadto, warto też wprowadzić pewne 
zmiany w stylu życia. Między innymi nie na-
leży zapominać o nawadnianiu organizmu. 
Wypijanie minimum 2 litrów wody dziennie 
powinno wejść nam w  nawyk. Warto także 
zadbać o regularną aktywność fizyczną, któ-
ra wzmocni nasz organizm, a  także o odpo-
wiednią ilość snu i odpoczynku.
Jest to niezbędne do regeneracji po ciężkim 
dniu pracy. Wszystko to spowoduje, że nasz 
organizm będzie odżywiony, silny i  łatwiej 
będzie mu walczyć z patogenami. Jeśli nadal 

nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie 
stworzyć pełnowartościowy jadłospis, albo 
zastanawiamy się nad odpowiednią suple-
mentacją, warto skorzystać z pomocy diete-
tyka. Z pewnością dobierze on dietę, która 
spełni nasze oczekiwania.

W następnym wydaniu 2 tygodnika kielec-
kiego przeczytacie o  aktywności fizycznej 
i jej wpływie na odporność.

tach jak: mięso, ryby, pełnoziarniste produk-
ty zbożowe, nasiona roślin strączkowych, 
czy jaja. Równie istotne jest zapobieganie 
niedoborom żelaza, brak tego pierwiastka 
zwiększa ryzyko zakażeń, stajemy się bar-
dziej podatni na różnego rodzaju infekcje. 
Żelazo znajdziemy głównie w  mięsie, ry-
bach, jajach, produktach mlecznych, pewne 
ilości są także w produktach roślinnych (na-
siona roślin strączkowych, pełnoziarniste 

Zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um



w świecie sportu

REKLAMA

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ WYDOLNOŚĆ, POPRAW KONDYCJĘ

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

W weekend 3-4 października, w  Lu-
blinie, miał zostać rozegrany 
Final Four Pucharu Polski szczy-

piornistów. Dwie godziny przed meczem, or-
ganizatorzy – Związek Piłki Ręcznej w Polsce 
– postanowili imprezę odwołać. Jak nietrudno 
się domyślić, natychmiast po decyzji, we wszel-
kiego autoramentu mass mediach rozlała się 
fala krytyki. Słusznie, czy nie – nie mnie roz-
strzygać. Jedni bluźnią „na czym świat stoi” 
na centralę szczypiorniaka. Inni twierdzą jed-
noznacznie – lepiej odwołać późno niż wcale. 
Zdrowie zawodników jest najważniejsze. 
Abstrahując, od wszystkich za i przeciw, chciał-
bym zająć się, jakby pomijaną w  całej zawie-
rusze kwestią – rangą imprezy. ZPRP błądzi od 
kilku ładnych lat. Szuka sposobu na znalezie-
nie swoistego panaceum. Takiego, który rady-
kalnie zmieni na lepsze ocenę Pucharu Polski. 
Ludzie z ZPRP, podpatrują gdzie mogą, szukają 
najlepszych sposobów, promują i  … niewiele 
im się udaje. Impreza, jak nie miała, tak nie 
ma odpowiedniego wizerunku. Ciągłe zmiany 
miejsca rozgrywania finału, śmieszne wręcz 
nagrody sprawiają, że nie wszystkim chce się 
grać na poważnie. Aż trudno dopuścić do sie-
bie myśl, że ZPRP, najnormalniej w świecie nie 

szanuje ani szczypiornistów, ani działaczy, ani 
kibiców. 50 tys. za zwycięstwo jest wręcz ba-
łamutną ofertą dla zwycięzcy. Lepiej już nie 
dawać nikomu ani grosza, zamiast wzbudzać 
politowanie środowiska.
A recepta na poprawienie wizerunku jest ba-
nalnie prosta. Wystarczy spojrzeć i przeobrazić 
na swoją nutę, to co z PP zrobił Polski Związek 
Piłki Nożnej. Od pewnego okresu finałowa po-
tyczka jest wielkim świętem. Nawet wówczas, 
gdy pseudokibice robią awantury na trybunach 
Stadionu Narodowego, ogólny odbiór jest i tak 
pozytywny. Ale działacze futbolowi nie siedzą 
w  swoich gabinetach z  załamanymi rękami 
a ciężko pracują. Pukają do drzwi potencjalnych 

sponsorów, opracowują cały system przygoto-
wania imprezy. Dbają o dobrą współpracę z me-
diami. Wreszcie zachęcają ogromną kasą! 
I tu jest „pies pogrzebany”. W piłce kopanej 
triumfator zbiera premię w  wysokości sześciu 
milionów złotych! Przegrany otrzymuje połowę 
tej kwoty. Ba, zwycięzca fazy regionalnej może li-
czyć na 30 tys. zł.! Lepiej nie podliczać wszystkich 
profitów, bo kwota może przyprawić szczypiorni-
stów o palpitację serca. Dziś, nawet w najmniej-
szych ligach nikt nie gra za „dziękuję”. Niewielu 
biega po parkietach, boiskach „dla satysfakcji 
osobistej”. Dziś liczy się kasa. W piłce nożnej 
szybko to zrozumieli. Obawiam się, że w  piłce 
ręcznej jeszcze długo tego nie pojmą … •

MOIM ZDANIEM

ZPRP śpi w najlepsze






