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LICZBy TYGODNIA

32,1

– tysiące. Tyle dzieci urodziło się w Polsce we wrześniu
br. Ale… rok temu liczba urodzeń wynosiła 33,3 tys.
Jednocześnie zmarło 34 tys. osób, wobec 32,3 tys. rok
temu. Suma urodzeń za ostatnie 12 miesięcy, to 362,2 tys. To najmniej od 15 lat
(sierpień 2005 r.)
Zgodnie z założeniami ustawy o 500+ urodzeń powinno być 380 tys. A ponieważ
wskaźnik zgonów wynosi 413,4 tys., oznacza to, że deficyt demograficzny to 51
tys. osób i rośnie.

CYTAT TYGODNIA

Polacy są dziwni… Nie krzyczą „wypierdalać”
ustrojowi, ale tylko tym, którzy właśnie są u władzy. I jeśli nawet dziś tę władzę się „wypierdoli”, to
na ich miejsce wskoczą ci wcześniej „wypierdoleni”,
których za 4-8 lat się „wypierdoli”, po to by na ich
miejsce weszli ci „wypierdoleni dziś…

Paweł Kukiz, lider Kukiz’15
Źródło: Facebook

Moim zdaniem Jarosław Kaczyński dobrze wie,
co robi. Na pewno nie docenił skali protestu po decyzji
Trybunału Konstytucyjnego, ale nie stracił trzeźwości
myślenia. To strateg. Przewiduje, podejmuje działania
i zwykle wyprzedza swoich oponentów o kilka, jeśli nie
kilkanaście kroków.
Tym razem Kaczyńskiemu przyświecało przekonanie,
że jeśli czegoś nie zrobi, to Polska pójdzie drogą
hiszpańską czy irlandzką. Postanowił więc wykreować
w Polsce wojnę ideologiczną, w której zarysuje
pole starcia - wygodne dla siebie. Będzie po stronie
tradycyjnej, chroniącej wartości, Kościół, rodzinę
i sprowokuje drugą stronę do uskrajniania swoich
postulatów. I zauważmy – to już się dzieje. Wszak szybko
się okazało, że kompromis aborcyjny nie jest już celem.
Jarosław Kaczyński nie stracił tzw. słuchu społecznego.
Po prostu doszedł do wniosku, że wyczerpała się
dotychczasowa linia podziału „Polska solidarna – Polska
liberalna” i trzeba stworzyć nową. Jak sądzi, z czasem
dojdzie do starcia światopoglądowego w skali makro
pod hasłem: „za którą Polską jesteś?”. Ma nadzieję,
że większość Polski będzie po jego stronie.
Swoją drogą to ciekawe i przerażające. Ludzie wyszli
na ulicę nie z powodu coraz wyższych cen, nowych
podatków nazwanych opłatami, innych „dokonań”
obecnej władzy, czy też zabijania kolejnych gałęzi
gospodarki przez faktyczny lockdown. Wyszli na ulice
właśnie z powodów światopoglądowych.
I nie zauważyłem, by podczas protestów pojawiały
się hasła dotyczące: zmiany ordynacji wyborczej,
odpowiedzialności posła bezpośrednio przed wyborcą,
nadania wagi instytucji referendum, wiązania władzy
jego wynikiem…
Jarosław Kaczyński myśli już o kolejnych wyborach.
Konfederację już utopił. Zjednoczonej Prawicy powiedział
„sprawdzam”, a społeczeństwo „za chwilę” zapyta
„za którą Polską jesteś?”.
Tak sobie też myślę… Polacy dokonywali rzeczy wielkich,
jedynie wtedy, gdy byli razem. Gdy byliśmy głęboko
podzieleni – przegrywaliśmy historyczne szanse.
A przecież historia lubi się powtarzać…
Marek Malarz
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o tym się mówi

POLSKA 2020

O tym, co obecnie dzieje się w Polsce, o protestach,
możliwych rozwiązaniach, scenariuszach i konsekwencjach
rozmawiają dr Witold Sokała i Marek Malarz.
Marek Malarz: Nie chce mi się wierzyć, że tym
razem Jarosław Kaczyński popełnił błąd. Że
w tych wszystkich działaniach nie ma większego
planu, że, ot tak po prostu, pomylił się i nie
przewidział reakcji młodej, choć nie tylko,
części społeczeństwa…
Witold Sokała: Dlaczego? Nawet geniuszom zdarzają się błędy, a Jarosław Kaczyński – nie przesadzajmy – geniuszem nie
jest. Owszem, przez lata uchodził za sprawnego taktyka politycznego, ale każda passa kiedyś się kończy. Wiek najwyraźniej
zrobił swoje, ale przede wszystkim długotrwałe oderwanie od realnych problemów.
Trudno, żeby stary kawaler, żyjący za parawanem ochroniarzy, otoczony partyjnymi
klakierami, nie korzystający z Internetu,
miał choćby blade pojęcie o nastrojach
i potrzebach kobiet, a także młodzieży płci
obojga. Pani Przyłębska, jeśli nadal zaprasza go do siebie na zupkę i schabowego, też
mu pewnie nie powiedziała.

Osobiście jednak uważam, że ostatnie
wydarzenia, wszelkie działania rządu,
wypowiedzi wicepremiera Kaczyńskiego, to
przemyślany długofalowy plan.
Serio? Oddania władzy po raz kolejny w życiu, ale z większym trzaskiem i sromotą?

Robi porządek na prawej flance i to na własnych
warunkach. Jednym ruchem zlikwidował
rywala po prawej stronie sceny politycznej –
Konfederację, której liderzy mówiąc slangiem
„popłynęli”…
Tu zgoda. Zamiar uporządkowania prawej
strony sceny, czyli doprowadzenia do zaniku Konfederacji, i tak słabej i wewnętrznie
skłóconej, z problemami natury finansowej,
zapewne leżał u podstaw planu tej operacji.

No właśnie. A jednocześnie scala partię, obniża
rangę Zbigniewa Ziobro…
Nadal zgoda, Kaczyński nie byłby sobą,
gdyby do tego nie dążył.

…i przekierowuje społeczne emocje z pandemii
na spór światopoglądowy, tworzy nową linię
podziału w społeczeństwie, a co najważniejsze,
otwiera drogę do rozmów o zmianie konstytucji,
bo po decyzji Trybunału Konstytucyjnego
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obecnie tylko w ten sposób można zmienić
aborcyjne zapisy.
Super. Taki plan rzeczywiście mógł istnieć,
nie przeczę. Ba, jakiś istniał na pewno, bo
nie uwierzę, by grono sędziów pod wodzą
pani magister Przyłębskiej, zwane Trybunałem Konstytucyjnym, ot tak, samo z siebie
i nagle, bez politycznej konsultacji z Prezesem Polski, po latach leżenia sprawy na tzw.
kompostowniku – wyciągnęło ją na wierzch
i podjęło tak kontrowersyjne decyzje.

Co więc poszło nie tak?
Wszystko, bo plan był oparty na błędnych
założeniach – i zamiast załatwić to, o czym
Pan mówił przed chwilą, spowodował kataklizm i popchnął PiS z przystawkami na
równię pochyłą. Swoją drogą, jak słusznie
zauważył mój wicenaczelny z „Nowej Konfederacji” Stefan Sękowski, gdyby rzeczywiście Kaczyński chciał wyprowadzić ludzi
na ulice w środku pandemii, by pozałatwiać
swoje polityczne geszefciki, to byłaby to
zbrodnia. Jeśli wyszło mu to przypadkiem,
to zaledwie błąd.

Czy rząd Mateusza Morawieckiego panuje nad
sytuacją w kraju?
Nad samym sobą nie panuje, co widać po
chaotycznych i nieprzemyślanych decyzjach, jak choćby ten skandal z zamknięciem w ostatniej chwili cmentarzy – a co
dopiero mówić o sytuacji w kraju. Swoją
drogą, ten przykład pokazuje charakterystyczny sposób działania tego rządu.

To znaczy?
Najpierw zaprzeczanie, że taki plan w ogóle
jest, potem ogłoszenie decyzji w najgorszym
możliwym momencie, gdy ludzie w większości właśnie wychodzą z pracy, a więc urzędy
już nie zdołają zareagować na zmianę sytuacji. Za to zamiast rozłożenia tłoku na trzy
dni, mamy komasację większości odwiedzin
na grobach praktycznie w jeden wieczór!
Potem – gdy ocknięto się, że masa handlowców zbankrutuje, i pewnie niektórzy już dosłownie szukają sznura w szopie, a pierwsze
z pomocą spieszą samorządy (i chwała im za
to), pojawiają się próby obiecywania jakichś
rekompensat, oczywiście nie z kieszeni au-

torów tej kretyńskiej decyzji, ale z naszych
portfeli, i tak dalej. A właściciele innych biznesów, na podobnej zasadzie wepchniętych
w beznadziejną sytuację nagłymi decyzjami
tych geniuszy zarządzania kryzysowego,
czyli siłowni, knajp i wielu innych, pytają,
co z nimi…

Protesty nie dotyczą już tylko kwestii aborcji.
Są wyrazem braku akceptacji dla całej
oferty światopoglądowej, którą przedstawia
Zjednoczona Prawica i w dużej części Kościół?
Oczywiście. Sprawa aborcji, a dokładniej
zmuszania kobiet do rodzenia dzieci ciężko
upośledzonych i de facto skazanych i tak na
rychłą śmierć w męczarniach, była tylko
zapalnikiem. Którego właśnie starsi panowie z PiS nie przewidzieli, i pewnie zdziwili
się, że na ulice wyszły nie tylko zawodowe
feministki, nie tylko przysłowiowi „młodzi,
wykształceni z wielkich miast”, ale także ich
elektorat, w tym mężczyźni z miasteczek
i wiosek Podkarpacia czy Świętokrzyskiego. Bo oni mają żony, dziewczyny, siostry,
córki – których to dotyczy bezpośrednio,
w przeciwieństwie do starców, zajmujących
się polityką.

I wtedy pękło odwieczne tabu?
Tak, ci ludzie, w wielu wypadkach jeszcze
wczoraj posłusznie dający na tacę i pokornie klękający przed swoim proboszczem,
powiedzieli przy tej okazji „dość”. Dość
obłudy, przywilejów, świętych krów w sutannach, a przy okazji dyktowania prawodawcy swoich religijnych poglądów i dość
religii w szkołach zamiast informatyki
i języków obcych. I nie przesadzałbym z tą
„odwiecznością”. Po prostu, wylał się stary
i dobrze znany antyklerykalizm, będący
cechą na przykład dużej części ruchu ludowego w okresie międzywojennym. Nie jest
sprzeciwem wobec Pana Boga ani religii
jako takiej, ale wobec cynicznych politykierów i zblatowanego z nimi kleru, który
ewangeliczne nauki lekceważy sobie zbyt
ostentacyjnie. Za długo bulgotało pod pokrywką, jak widać.

Nie podobają mi się ataki na kościoły ani hasła
kierowane do księży i biskupów. Podobnie
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zresztą nie podoba mi się „politykowanie”
uprawiane przez Kościół Katolicki...
No to zdaje się, że ma Pan podobnie jak
większość rodaków. Kościół sprowokował
ten atak sam – podejrzewam, że nie byłoby
go dzisiaj, gdyby nie liczne przegięcia podczas ostatniej kampanii wyborczej, jawna
agitacja podczas uroczystości religijnych,
plus pycha i buta wielu funkcjonariuszy
kościelnych. Akcja, reakcja, Newton się kłania. Ale proszę zauważyć, że bezpośrednie
ataki na kościoły to były epizody pierwszych dwóch dni, a potem to błyskawicznie
wygasło, po apelach wielu przyzwoitych
i przytomnych ludzi, w tym samych organizatorów protestów. Kaczyński oraz niektórzy biskupi, w tym nasz kielecki, wygłupili
się zresztą strasznie, pompatycznie wzywając wiernych do obrony świątyń – bo
teraz kibole i jacyś ONRowcy bronią ich
chyba przed deszczem, atakować nikt ich
nie chce, a jeszcze dodatkowo obstawia ich
Policja i wojsko… w ten sposób potencjalny
dramat zmienił się w kabaret. Przyzwoicie
i mądrze zachowało się natomiast wielu
szeregowych księży, którzy od tej „ochrony”
natychmiast się odcinali.

Prawo i Sprawiedliwość przeczołga się
zwycięsko przez kolejną próbę sił? Nie będzie
zmian, nie będzie przyspieszonych wyborów
– możliwy jest taki scenariusz? Czy należy się
spodziewać innego?
Nie mam szklanej kuli – nie wiem. Ale za
drugim moim wicenaczelnym z „Nowej
Konfederacji”, Jaremą Piekutowskim, mogę
wskazać ważny element zmiany, która
dzieje się na naszych oczach. Oto PiS, który
święcił swe triumfy jako partia antyelitarna, stał się nagle właśnie partią elity. Nie
w znaczeniu kultury i wykształcenia, rzecz
jasna, ale pozycji w strukturze społecznej
– a więc starszych, względnie zamożnych,
konserwatywnych obyczajowo facetów na
stanowiskach, zazwyczaj zresztą stanowiskach w administracji i spółkach skarbu
państwa. Plus zaprzyjaźnionych z nimi
biskupów i zależnych od władzy dziennikarzy. A po drugiej stronie barykady, na
razie na szczęście umownej, jest właśnie
„lud”: uczniowie i studenci, a więc młodzi
bez perspektyw, spauperyzowani i dodatkowo upokarzani ministerialną nominacją
dla niejakiego Czarnka nauczyciele, drobni urzędnicy na najniższej krajowej, mali
i średni przedsiębiorcy, którym rząd z głupoty lub wredoty z dnia na dzień niszczy
budowane latami rodzinne biznesy, a nawet coraz częściej niżsi rangą funkcjonariusze służb mundurowych, którym nie za
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bardzo podoba się ich rola w tej awanturze,
bo w demonstracjach idą ich żony i dzieciaki.

Jednak wrócę do pytania. Czy ten zwrot o 180
stopni i zmiana PiS w „partię elity” musi
skutkować oddaniem władzy?
Nie musi. Ale może. Nie da się rządzić na
dłuższą metę bez solidnego oparcia w bazie społecznej, a PiS ją właśnie w szybkim
tempie traci. W dodatku z partii strasznej
zaczyna stawać się partią śmieszną, lub jak
kto woli – żałosną, a to w polityce zabójcze.
Niedługo, poza wspomnianymi wcześniej
starszymi panami na stanowiskach państwowo-kościelnych, jako baza wyborcza
pozostaną partii Kaczyńskiego już tylko
najwierniejsi fani Radia Maryja i mediów,
za przeproszeniem, publicznych. Ale to też
grupa malejąca.

Kto miałby ewentualnie PiS zastąpić? W jaki
sposób miałoby się to odbyć?
Zacznijmy od sposobu. Oczywisty w demokracji to wybory, acz konstytucyjnie
wypadają dopiero za trzy lata, a PiS za
żadne skarby nie będzie chciał dopuścić do
przyspieszonych, w obliczu pikujących sondaży. Można jednak Kaczyńskiego do nich
zmusić: jeśli masowe protesty będą się rozlewać, może zajść konieczność, dla choćby
chwilowego uspokojenia sytuacji i złapania
oddechu, rekonstrukcji lub nawet odwołania rządu. Powołanie nowego zaś niekoniecznie musi się udać w tym parlamencie,
bo wielu szeregowych posłów Zjednoczonej
Prawicy, w trosce o własne losy polityczne, zacznie kombinować i szukać ucieczki
z ewidentnie tonącej łajby. Mogą zaryzykować bunt – alternatywą dla takiej „ucieczki
do przodu” jest bowiem pewna przegrana
i utrata mandatów, gdy proces gnilny ich
partii potrwa zbyt długo. Pamiętajmy historię SLD Millera…
A wtedy – wszystko stanie się możliwe.
Albo koalicja „rozsądniejszej” i bardziej
umiarkowanej frakcji PiS z KO, PSL i być
może chwilowo nawet lewicą, w ramach

jakiegoś tymczasowego „rządu ocalenia
narodowego”, albo, co znacznie bardziej
prawdopodobne, jednak przedterminowe
wybory.

Kto je wygra?
Nie tak szybko, najpierw zobaczmy, czy, kiedy i w jakich okolicznościach zostaną rozpisane, no i kto wystartuje. Ciekawi mnie
bardzo, czy obserwowane obecnie protesty
wyłonią jakąś nową strukturę o charakterze i zdolnościach politycznych. Bo na
razie z pewnością nie jest nią organizacja
o nazwie „Strajk Kobiet”, ma ewidentnie
zbyt wąską formułę i jak na razie jeszcze
ją sama zawęża, co widać po personaliach
i profilu ogłoszonej niedawno rady konsultacyjnej. Albo to skoryguje, albo obok pojawi się coś nowego, jakiś ruch o nazwie np.
„Polska 2020”. Bo na razie protestujących,
i znacznie szerszą rzeszę kibicujących tym
protestom, łączy tak naprawdę tylko wysoki poziom niechęci do obozu władzy, wyrażany celnie, acz nieco wulgarnie, jednym,
popularnym słowem.

A mamy w Polsce jakiś ośrodek władzy dla
tych wszystkich, którzy na co dzień nie siedzą
w okopach wojny polsko-polskiej, a dziś po
prostu boją się o swoje jutro? O zdrowie,
o finanse…
Nie, nie mamy – polityczne plemiona (bo
to nie są parte w klasycznym, politologicznym rozumieniu tego słowa) skolonizowały nam instytucje, niestety przy naszym
powszechnym, choć biernym, przyzwoleniu. Ale życie nie znosi próżni. W roku 1988
też jeszcze nie mieliśmy, tylko rozproszone
grupki opozycyjne, lawirujący ostrożnie
Kościół, no i pozornie potężną, ale już właśnie gnijącą od środka władzę. Rok później,
pozornie z niczego, wyrósł potężny i nieźle zorganizowany ruch, zdolny podjąć
skuteczną grę o władzę. A przypomnę, że
wtedy nie było Internetu i mediów społecznościowych, a nawet telefonii komórkowej,
więc oddolna samoorganizacja była dużo
trudniejsza.

Rozmawiali:
dr Witold Sokała, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
UJK, przewodniczący Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. Współpracuje
z „2 tygodnikiem kieleckim” praktycznie od początku istnienia gazety.
Marek Malarz, dziennikarz, właściciel Agencji Dziennikarsko Reklamowej Limap. Twórca i swego czasu
redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu,
AGB Metro, Życiu. Współpracował/uje z dużymi kieleckimi i warszawskimi firmami.
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widziane od środka

Zaatakowała nas… policja
To symboliczny koniec pewnej epoki w Polsce. Epoki ułomnej, upartyjnionej,
niedostępnej dla niesformatowanych, ale jednak epoki demokracji. Rozpoczął się stan
wojenny – czyli wojna władz z własnym narodem. Czas totalitaryzmu.
Tekst: Krzysztof Sowiński

T

o dla nas szok. Protestujemy przeciwko,
pod pretekstem walki z tzw. pandemią,
odbieraniu nam sukcesywnie kolejnych
praw konstytucyjnych, miejsc pracy, środków
do życia. Chcemy przypomnieć o swoim prawie do samostanowienia. A tu m.in. właśnie
poprzedniej nocy sejm przeforsował ustawę
o przymusowych szczepieniach dla wszystkich – bez konsultacji społecznych. A rząd
nawet już złożył zamówienie na 40 mln jednostek. Nie mając na to naszej zgody. Łamiąc
nasze prawo wynikające z konstytucji. I zapowiadając łamanie kolejnych praw.

Warszawa, Plac Defilad

Widzimy tam legalnie postawioną scenę. Na
tym rozległym miejscu zbierają się powoli
ludzie – w różnym wieku, młodzi, w średnim,
starzy, rodziny z dziećmi. Choć wielu z nas wie,
że nie ma żadnego zagrożenia sanitarnego, to
wielomiesięczna tresura robi swoje – staramy
się zachować zalecany tzw. dystans społeczny.
Niepokojące są, idące w setki, zbierające się
także w tym miejscu, grupy policjantów. I już
nie są to mili panowie i panie w furażerkach
chętni do dyskusji, ale dobrze zorganizowane
w profesjonalnych hełmach z tarczami, pał-
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kami bojowymi i miotaczami gazu - formacje.
Oczywiście nie zachowują dystansu społecznego. Niepostrzeżenie nas otaczają. Zaciska
się także wokół placu łańcuch policyjnych aut
szczelnie ustawionych jedno obok drugiego.
Niepokoi nas to. Ale – myślimy – jesteśmy
tutaj legalnie. Sądzimy, że to tylko pokaz siły
jak w minionych miesiącach na podobnych
spotkaniach.
Przybywają na scenę parlamentarzyści, m.in.
Grzegorz Braun i Janusz Korwin Mikke. Przybywa słynna Justyna Socha. Eksperci w dziedzinie medycyny z Włoch, Niemiec, Holandii,
Hiszpanii, a nawet USA. Cytują dane, liczby
chorych, hospitalizowanych i zgonów w swoich krajach za ostatni rok. Porównują z innymi
latami. Ich przekaz ma wspólny mianownik
i płynie z nich jeden wniosek – nie mamy
do czynienia z pandemią. Zaprzeczają temu
liczby. Obserwacja rzeczywistości. Mamy do
czynienia z globalnym fałszem rozpętanym
przez zorkiestrowane media.
Natomiast pod pretekstem pandemii odbiera
się nam nasze wolności, demoluje krajowe gospodarki. Niszczone są więzi społeczne, a traumatyzowani ludzie są zarządzani strachem
i poczuciem winy. Zaproszeni do Warszawy

goście dzielą się także raportami kolegów
z wielu szpitali zakaźnych, są także przekazy
z polskich – mimo kasandrycznych wieści,
wywlekaniu przez media i dramatyzowaniu
corocznych przypadków chorych, szpitale od
wielu miesięcy świecą pustkami.

Po co to wszystko?

Czy na naszych oczach, pod pretekstem walki
z „zarazą”, powstaje globalna dyktatura? A cała
narrację – jak dowodziła lekarka z Holandii
– buduje się na liczbie jakoby „zakażonych”
osób, czyli osób testowanych niewiarygodnymi testami.
Zresztą jak zauważyła nie tylko ona – liczba
tzw. zakażonych jest powiązana tylko z liczbą wykonywanych testów, a nie ma żadnego
związku z liczbą chorych i zgonów. Żadnego.
Można to sprawdzić w raportach GUS, Ministerstwa Cyfryzacji, sanepidu, Ministerstwa
Zdrowia i osobistych obserwacji. Tylko jeszcze
nieliczni przestraszeni i zwykli głupcy, lub ci,
którzy są beneficjentami zmian, stygmatyzują analizujących takie wydarzenia pojęciem
zwolenników „spiskowych teorii”.
Wielu jednak już dostrzega we własnej kieszeni jak rozpędza się inflacja. Wielu już widzi

NR 13 (44)/2020

widziane od środka

coraz liczniejsze przypadki, śmierci członków
rodziny i znajomych przed którymi – pod
pretekstem walki z pandemią – zamknięto
służbę zdrowia. Teraz jak w czasach średniowiecza – drobny wypadek może oznaczać
zgon. Już dwa tygodnie temu umarł na zapalenie wyrostka nasz niespełna 40 letni znajomy, odpychany od drzwi do innych, równie
zamkniętych, drzwi służby zdrowia. Każdego
dnia dochodzi do nas – droga nieformalną –
informacja o coraz większej liczbie osób, które
w podobnych okolicznościach zakończyły życie. W tym dzieci, które spadły np. z huśtawki
i rozbiły sobie głowy. Ale najpierw przed operacją, musiały czekać na wyniki testu.

Po co to robią?

Właśnie wczoraj rozmawiałem z kolegą z Australii – który opowiada, że już czwarty miesiąc władze trzymają ich w zamknięciu, a za
wpis na fb o tym, że nie ma pandemii, można
zostać zaaresztowanym przez policję, ukaranym niezwykle wysoką grzywną, która może
„oskarżonego” zrujnować finansowo. Mówi:
„Jestem już na wpół oszalały i załamany. Nie
rozumiem tego. Po co to robią? Czy oni nas testują, a jeśli tak, to w jakim celu? W ciągu kilku miesięcy, zamiast dawnej wolności, mamy
prawa człowieka na poziomie krajów trzeciego świata”. Ale mimo tej narracji wbijanej
jemu w głowę i innym mandatami i pałką –
jego przekaz jest spójny z ekspertami przemawiającymi w Warszawie – nie zaobserwował
w swoim otoczeniu większej od corocznych
liczb chorych, hospitalizowanych i zgonów. To
samo mówią znajomi z UK i Niemiec i Włoch.
Przyjaciel mieszkający w Irlandii mówi, że Irlandczycy są mądrzy – udają przed światem,
że „walczą z pandemią”, ale policja nikogo nie
prześladuje za brak maseczki. A ci, którzy je
noszą, nie prześladują tych, co nosić nie chcą.
Wymyślili wytrych, żeby można było chodzić
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normalnie do pracy np. wydają lokalnie przepustki. Irlandczycy byli tyle wieków gnębieni
przez imperium brytyjskie – że nauczyli się
„podziemnych” metod przetrwania. Solidarności. A że są monokulturowi, trudno ich
skłócić.

Wołanie o pomoc

Wróćmy do Warszawy. Całe spotkanie jest
przekazywane na żywo przez Internet. Nagle ktoś mówi, że „nie ma Internetu”, łączność
zerwana. Niektórzy już wiedzą co to może
znaczyć… Pośpiesznie oddalają się. Kiedy
śpiewamy hymn narodowy na legalnym proteście nagle jesteśmy zaatakowani pałkami
i gazem – dusimy się, z oczu leją się nam łzy,
niektórzy słaniają się, przewracają. Słychać
pisk kobiet i płacz dzieci. Bezradne wołanie
o pomoc. Zablokowano też drogi ucieczki. Zaatakowała nas… policja.
Dziś rzecznik policji mówi, że atakowali za to,
że obrzuciliśmy ich kanapkami i butelkami.
Zamarzyłem za peerelowskim Urbanem, za
jego „inteligentniejszymi” kłamstwami.
Rzecznik jeszcze mówił, że demonstranci wykrzykiwali niecenzuralne słowa w kontekście
rządzącej partii. Badałem życiorysy akowców,
jeden z nich, ojciec mojego przyjaciela, pisarza Jana Krzysztofczyka, trafił do więzienia za
„szkalowanie [powojennego] rządu”. Tak. Niecenzuralne słowa to szczególnie niebezpieczna zbrodnia.
Zwartą tyralierą w zbrojach z tworzyw sztucznych spychają nas tarczami do sceny, muru,
do policyjnych samochodów! Auta zagradzają nam drogę ucieczki. Jesteśmy stłoczeni
jak sardynki. W pułapce. Wieje grozą! Widzę,
że jak się właśnie w tej chwili jeszcze ktoś
przewróci, nie będzie już można go ominąć
i zakończy się to wszystko tragedią… Mam
szczęście, kogoś omijam. Zatrzymuję się, nie
ma już nikogo za mną, odwracam się i widzę

szyderczo śmiejącego się młodego chłopaka
w uniformie policyjnym. KTOŚ go sformatował! KTOŚ kazał mu już widzieć we mnie
wroga!
Ze sceny parlamentarzyści wołają do policyjnych dowódców o zaniechanie tych
ataków. W odpowiedzi, z policyjnego megafonu słyszymy teraz, że: „Zgromadzenie jest
nielegalne!”. Ba… nawet – okrzyki, że to my
przyciśnięci do murów i policyjnych aut – złamaliśmy dystans społeczny. Ale nawet jakby
ktoś chciał opuścić to miejsce, i tak nie może.
Zablokowali nas. A krzyczą: „Rozejść się!”.
Teraz policyjna tyraliera ruszyła pod samą
scenę i nie patrząc na obecnych tam zagranicznych gości i posłów – także tam wypuściła żrący i dławiący gaz. Ktoś nie wytrzymuje.
Pada. Z ust toczy mu się piana! Jego ciałem
wstrząsają konwulsje. Wciąż raz za razem jesteśmy atakowani i spychani. Piętnaście razy
ze sceny poseł Braun prosi policjantów, żeby
przez tę policyjną blokadę puścić ratowników
medycznych. I dopiero ostatni apel przynosi
skutek. Ale po interwencji ratowników tyraliera znowu rusza. Zdeterminowany, miażdżony tłum roztrąca policjantów blokujących
mniej niż metrową szczelinę między policyjnymi autami. I ja uciekam przez nią. Kaszlemy, dławimy się.
W okolicach Pałacu Kultury widzę biegające
formacje policji, ale… i turystów. Policjanci
wciąż przeformowują się. Próbują dogonić
jakąś kilkudziesięcioosobową grupę szybkonogich młodych chłopaków z polskimi flagami w rękach. Nad głowami latają drony. Tych
chłopaków nie jest łatwo złapać, przycisnąć do
muru. Od kogoś słyszę, że to piłkarscy kibice
przybyli nam z odsieczą. Po drodze formacje
policyjne przewrócą skopią i obiją jakiegoś
przypadkowego rowerzystę. A to rzucą o beton młodą dziewczynę, która krzyczała wcześniej”: „Co wy robicie? Czy wy jesteście jeszcze
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Polakami?”. A kiedy ją rozpłaszczali na tym
betonie i dusili – między jednym oddechem,
a drugim z jej krtani wychodziło zdławione:
„Pierd… gestapo!”. Trwają aresztowania. Są
ranni także od ciosów pałek.
Ale to nie koniec, widzę że w stronę legalnego
protestu zbliżają się dwie opancerzone „polewaczki”. Pomyślałem sobie, że ostatni raz takie
widziałem za tzw. komuny w stanie wojennym.
I to nie była taka wczoraj ostatnia asocjacja.
Nagle ja i moja żona, i jeszcze jeden w sumie
przypadkowy stojący obok nas chłopak – zostaliśmy otoczeni przez drużynę policji. Szybko i po cichu wypowiadają swoje nazwiska.
Odmawiają ponownego powtórzenia. Dostaję
do przeczytania kartkę z „zarzutem”. Jestem
oskarżony o udział w nielegalnym zgromadzeniu. Zastanawiamy się, dlaczego akurat to
nas „wytypowano”, przecież spaceruje w tym
miejscu dziesiątki innych osób. Aga, moja
żona, odkrywa klucz zatrzymań – mamy przy
sobie małe flagi biało-czerwone. To ci, którzy
coś w tym stylu mają przy sobie, są właśnie
nękani. Jesteśmy legitymowani. Mamy się
przyznać. Nie przyznajemy się. Spisują nasze
dane, sprawdzają (przez Internet) proponują
mandat. To młodzi chłopcy. Nie jesteśmy wobec nich agresywni, prowadzimy współczujący dialog. Ale trzymamy się swojego – nie
popełniliśmy wykroczenia, czy przestępstwa.
Widzę, że tym chłopcom jest głupio – ten,
który mnie legitymuje dobrze zbudowany,
wysoki chłopak okrył się rumieńcem. Dziewczyna policjantka w zasadzie milczy, próbuje
być „twarda”, ale jej nie wychodzi. Przysła-

li ich tutaj z jakiegoś małego miasteczka, są
oszołomieni, najchętniej by stąd odeszli. Legitymujący moją żonę próbuje polemizować,
ale jego argumenty są żałosne. Widać, że są
zagubieni, zaskoczeni, nie wiedzą o co chodzi,
dlaczego każą im prześladować innych ludzi.
I być może by nas zostawili w spokoju – ale
„ukarania nas” domaga się dowodzący nimi
sierżant koło czterdziestki. Nie przyjęliśmy
mandatów. Sprawa trafi do sądu.

Nigdy nie uciekaj

Ostatnio byłem zatrzymany, także za „nielegalne zgromadzenie”, w stanie wojennym, byłem wtedy chudym nastolatkiem, ale miałem
„dynamit” w nogach i w pewnym momencie
wyrwałem się obławie, sięgnął mnie jeden
cios w plecy pałką, ale mnie nie dogonili. Dziś
też jestem chudym, ale już człowiekiem zbliżającym się do starości, mam porwane więzadła
krzyżowe i ledwo stoję – ale chociażbym miał
znowu nogi młodości dziś bym nie uciekał.
Obiecałem to sobie, że już nigdy nie będę uciekać przed nikim. I wszystkim to radzę – nie
uciekaj! Nie uciekaj, jak widzisz bezprawie!
Staję blisko policjantów, którzy nas „ukarali”
i słyszę jak się kłócą. Ten młody w okularach,
prawie z płaczem, mówił do sierżanta: „Za co
my ich ukaraliśmy? Przecież niedawno mówiłeś, że w takich przypadkach nie mamy takich podstaw? Więc za co?”. Sierżant twardo:
„Bo teraz wam kazałem”. Tym młodym rozbił
teraz spójny świat prawa oparty na cywilizacji łacińskiej, świat jednej etyki. I albo porzucą służbę, albo pójdą drogą sierżanta, drogą

prawdy etapu, drogą podwójnej etyki, wykluczającej porozumienie między ludźmi. Drogą
rodzącą totalitaryzm – bo żeby zdominować
jakiś naród trzeba go tylko i aż podzielić.
Ale wiem, że nie dadzą rady. Wczoraj poznałem panią z dwójką małych dzieci, bardzo
podobnych do mamy, ale o ciemniejszej (jak
się okazało mąż urodził się w Indiach) skórze.
Mąż utknął na kilka miesięcy z powodu „pandemii” za granicami Polski. Mimo tego ta pani
ponad 400 km jechała z dwójką maluchów,
żeby wziąć udział w proteście. A jej dzieci
trzymały w rękach trąbkę w biało-czerwonych barwach.

Symboliczny koniec

Jeszcze czuję gryzący smród gazu na swoich
ubraniach. Boli mnie głowa i coś dusi w płucach. Ten atak, w czasie gdy śpiewaliśmy
hymn, to symboliczny koniec pewnej epoki
w Polsce. Epoki ułomnej, upartyjnionej, niedostępnej dla niesformatowanych, ale jednak
demokracji. Rozpoczął się stan wojenny. Totalitaryzm. Komuna się nigdy nie skończyła
– przybrała tylko swoją nowoczesną trockistowską twarz. Już nie rządzą nami gensenkowie, ale urzędnicy wytresowani w bankach
– rekinach. Są jeszcze groźniejsi, choć są tylko
narzędziami wykonującymi rozkazy. Ale od
filozofki Hannah Arendt, wiemy, że tacy są
szczególnie niebezpieczni.
Teraz jak napisał poeta: „patrzymy w najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady”, a wkrótce
„twarz głodu twarz ognia twarz śmierci”. Wojna z narodem stała się faktem.

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.
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Pycha poprzedza upadek
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.

M

ija już ponad tydzień od momentu, gdy całe polskie społeczeństwo, dowiedziało się, że w dobie
szalejącej epidemii, zgonów, braku miejsc
w szpitalach, najważniejsza dla rządzących
jest ocena zgodności z Konstytucją wybranego zapisu ustawy o ochronie życia. Za tę
interpretację odpowiada zbiór nieprzypadkowych osób.
Wiemy już, że Trybunał Konstytucyjny dawno przestał służyć powierzonym mu celom.
Teraz realizuje zgoła odmienne zadania,
a swoją ostatnią opinią wzburzył nie tylko
kobiety. Za kobietami staje teraz większość
społeczeństwa, dając wyraz bezpośrednimi
przekazami, co o tej całej sytuacji sądzi.

P

iszę to w piątek 30 października, w samo
południe. Będzie się dzisiaj działo – zobaczymy czy w dniu publikacji coś z tekstu tego będzie aktualne. Do dzieła więc:
Dawno, bo w roku 1990, tak mi się wydarzyło:
gnałem motorowerem marki „Jawa” (ówczesny Harley dla ubogich) do Kielc. Przy lecznicy zwierząt w Dyminach dokonałem dwóch
gwałtownych manewrów: hamowania („Jawką” niemal niemożliwe) i skrętu na pobocze.
Przyczyną owych gwałtowności był widok patrolu drogówki. Nie zatrzymywali mnie – sam
to uczyniłem. To był 1990 rok i milicja zmieniła nazwę na policja. I był to pierwszy przeze
mnie ujrzany radiowóz z napisem Policja. Dla
mnie znak, że nie ma już milicji, nie ma ZOMO,
nie będzie pałowania i ścieżek zdrowia. Rzuciłem się w stronę patrolu, zacząłem im ściskać
prawice i deklarować pozytywne uczucia. Kiedy ochłonęli padło pytanie: co zacz się stało?
Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że hura,
wreszcie policja, że marzyłem itd. Od tej pory
trzymałem kciuki za policję i pomagałem, ile
tylko mogłem w tworzeniu dobrego wizerunku policji. No i po trzydziestu latach coś niestety pękło. Władza wyprowadza policję na
ulice. Ustawia ich przeciwko nam, obywatelom. prawda, ostatnie dni niosą lekką zmianę
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Na ulicę wyszła młodzież szkolna i studencka,
starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni, wierzący
i ateiści, rolnicy i mieszkańcy miast. Przekrój
społeczny dotychczas niespotykany. Polacy
poczuli, że nie jest to czas i miejsce na decyzję
o aborcji. Oczekiwali od rządu innych działań.
Bunt rozpoczęty przez strajk kobiet zaowocował narodzinami wzajemnego i intensywnego dialogu na ulicy i w życiu publicznym.
Dialogu, którego nie było. Rozmowa o przyszłości tego kraju. Rozmowa o wierze i upolitycznieniu kościoła. Głośna i dobitna ocena
każdego, kto swym postępowaniem do tej sytuacji doprowadził.
Język protestujących, samych adresatów oburza, ale o dziwo, wreszcie w Polsce fala pro-

testu i postulaty w nim zawarte są wybitnie
słyszalne. Nie ma się co dziwić tak mocnemu
przekazowi ze strony protestujących, jeśli ma
się na sumieniu tak dużo, co rząd Zjednoczonej Prawicy i jego poplecznicy.
Orędzie wicepremiera zaskoczyło nas wszystkich. Szereg sugestii w ustach prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pokazały jedno. Prezes
nie chce rozmów i nie chce dialogu. Chce status quo utrzymać. Podburza do konfrontacji
środowisk skrajnych z protestującymi. Przekonuje, że należy chronić nasze narodowe
wartości. Podpalił Polskę z pełną premedytacją, a teraz z uśmiechem na twarzy obserwuje jak płonie. Prezes tak daleko w niszczeniu
jeszcze do tej pory nie zabrnął i sprawia wrażenie, jakby świetnie się w tym czuł. Pycha
kroczy przed upadkiem. To stwierdzenie idealnie opisuje sytuację Jarosława Kaczyńskiego, który do tej pory diabolicznie zabawiał się
emocjami Polaków.
Tym razem poszedł jednak o krok za daleko.
Takich protestów Polska nie widziała od wielu, wielu lat. Ich ogrom jest jeszcze większy,
biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację. Nie
wiem, czy protestującym wystarczy wytrwałości i samozaparcia do obalenia tego rządu
teraz, ale na pewno czara goryczy w społeczeństwie się już przelała.

•

Zza miedzy

O policji i młodzieży też
Lucjan M. Pietrzczyk
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk,
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…

na plus – ponoć wskutek decyzji Komendanta
Głównego, choć wbrew rządzącym. Prawda to
czy nie, czas pokaże – oby… Bo w opinii biorących udział w protestach, a zwłaszcza młodzieży, policja jest przeciwko nim…
I tak przeszliśmy do, ach, „tej młodzieży”.
Przypomnę: o czym mówią najstarsze sprzed
pięciu tysięcy lat hieroglify? Podobno o tym
jak zła i niedobra jest współczesna młodzież.
Ten żart mówi wiele o wiekowej tendencji, mnie obcej, do narzekania na młodzież.
Kiedy demonstrowaliśmy za konstytucją
i niezawisłością sądów, wielu pytało: gdzie
młodzież? Mówiłem: będzie, przyjdzie pora.
Skąd ta pewność? Często słucham rozmów
młodych ludzi a i czasem do rozmowy do-

puszczą. Wiele z tych rozmów jest o wyższych
wartościach. Ale z rozmów tych wyniosłem,
że obecne młode pokolenie nie jest zainteresowane wojnami rządzących z Wałęsą czy
nawet Tuskiem. To już historia. Ale są za wolnością przez swoich protoplastów wywalczoną i ją cenią. Że kiedy przyjdzie czas to oni
będą. Popatrzcie na nasze ulice: są młodzi
ludzie i to oni właśnie mówią władzy: dość!
I to jest ich wielka lekcja wychowania obywatelskiego – ja taką miałem w 1980 roku
i też byłem młody. A że ta lekcja odbywa się
w specyficznym języku? Ano, sami wiecie,
że czasem Wersal musi się skończyć. I na tej
lekcji młodych powiem: jestem z nimi i trzymam kciuki za Was!

•
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okiem radnej

Jedno dobitne słowo
Agata Wojda
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Kielecka radna, przewodnicząca klubu Koalicja Obywatelska,
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

O

burza Was język kobiecych protestów? Uważacie, że nie wypada, żeby
dziewczyny wykrzykiwały na ulicach
wulgaryzmy w stronę partii rządzącej i jej
polityków? No to zacznijmy od początku. Myślicie, że sufrażystki sto lat temu wywalczyły
nam prawa wyborcze, bo były grzeczne i spokojnie artykułowały swoje racje? Że równość
w zakresie najważniejszego przywileju i obowiązku obywatelskiego zawdzięczamy światłej i otwartej postawie Piłsudskiego? Otóż nie.
Naczelnik nie kwapił się, żeby upowszechnić
prawo wyborcze, zrobił to pod olbrzymią presją kobiet, na czele z własną żoną. A ówczesne
aktywistki w całej Europie były oskarżane
o wandalizm i nieeleganckie zachowanie.

P

od koniec października odbyła się sesja nadzwyczajna, podczas której Rada
Miasta zadecydowała o wpro wadzeniu
w Kielcach dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Byłem pomysłodawcą tego projektu, a w tej kadencji wspólnie
z prezydentem i radnymi „Koalicji Obywatelskiej” oraz Klubu „Projekt Wspólne Kielce”
stworzyliśmy nową uchwałę. Jej wdrożenie
było bardzo trudne, bo przeciw głosował Klub
Radnych Prawo i Sprawiedliwość, a „Bezpartyjni i Niezależni” przewodniczącego RM
Kamila Suchańskiego dwukrotnie blokował
projekt.
Finalnie, w wyniku presji społecznej oraz
medialnej, wręcz pod ich naciskiem, za
trzecim podejściem odpuścili. Wkrótce zatem potrzebujące leczenia kieleckie pary
otrzymają pomoc. Fakt blokowania uchwały
nie powstrzymał jednak „BiN” przed „objawieniem się” w lokalnym dzienniku niemal
„twarzami” projektu „in vitro”. To żenująca
hipokryzja. Przecież blokowali uchwałę i krytykowali ją w każdy możliwy sposób. Standardy lokalnej polityki znowu zanurkowały
na dno.
Ostatnie dni, to także kluczowe wydarzenia
dotyczące Korony Kielce. Po ponad trzech

10

Od wielu lat kobiety w Polsce starają się
wnieść do debaty publicznej kwestie równouprawnienia płci w każdym obszarze życia
– prywatnego, zawodowego i politycznego.
Zajmują się tym polityczki, aktywistki, działają na rzecz tej sprawy fundacje i stowarzyszenia. 10 lat temu został założony Kongres
Kobiet – ruch polityczno – społeczny na rzecz
kobiet. Powstają liczne raporty i analizy na temat dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć, niedostatecznej opieki zdrowotnej
kobiet w ciąży i starających się o dziecko,
czy sytuacji dziewczyn wchodzących w wiek
dojrzewania. Na każdym tym i wielu innych
polach ciągle wskazywane są obszary, które
wymagają zmian prawnych i mentalnych. Dla

polityków od zawsze to tematy drugorzędne,
zawsze jest coś ważniejszego i pilniejszego.
W okolicach 8 marca zrobi się kilka konferencji prasowych, złoży parę dobrze brzmiących
deklaracji i koniec.
PiS zdecydowanie wyłamał się z praktyki
bagatelizowania spraw kobiet. Poszedł zdecydowanie dalej, przykładając nam obuchem
w głowę. Otóż upolityczniony trybunał konstytucyjny, działający na skinienie partyjnych
interesów, wydał orzeczenie, które w praktyce
likwiduje w Polsce legalną abor cję. Zdecydował, że z polskiego prawodawstwa zniknie
przesłanka związana z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem płodu, która była powodem 98% zabiegów. Czas tej decyzji nie
jest przypadkowy. Politycy, pamiętając tłumy
kobiet z czarnych protestów, decyzję zaplanowali w czasie, gdy pandemia mogłaby takie
protesty ograniczyć.
Kobietom, po wielu latach merytorycznej
pracy nad propozycją zmian prawnych, po
setkach konferencji, kongresów i spotkań, po
ciągłym tłumaczeniu i kulturalnym artykułowaniu swoich racji, został wymierzony polityczny policzek. Dziwicie się, że na usta ciśnie
się jedno dobitne słowo?

•

okiem radnego

In vitro i… Korona
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.
latach miasto ponownie stało się jedynym
właścicielem tej spółki. Większością głosów
zadecydowała o tym Rada Miasta, w wyni
ku czego nabyto 72 procent akcji od rodziny
Hundsdorferów za tzw. „symboliczną złotówkę”. Spółka zostanie również dokapitalizowana kwotą niemal 5 mln zł. Pieniądze te będą
tak naprawdę przeznaczone na spłatę długów.
Przez ostatnie trzy lata miasto Kielce, posiadając 28 procent akcji, było mniejszościowym
akcjonariuszem. Od teraz będzie miało klub
na własność z wszystkimi tego konsekwencjami. Ironizując… to „interes życia”. Co nas
czeka? Długi, zobowiązania i… perspektywa
ciągłego dokładania do klubu z publicznych
pieniędzy. Dlatego za każdym razem, kiedy

Radzie Miasta przychodziło decydować o dofinansowaniu tej spółki lub dokupieniu udziałów głosowałem przeciw. W mojej ocenie to
sytuacja patologiczna, kiedy z miejskiej kasy
pokrywane zostają obce długi, a na dodatek
spłacane mają zostać te, które spółka posiada
w stosunku do miasta.
Zadaniem samorządu nie jest zresztą prowadzenie i finansowanie zawodowego zespołu
sportowego. Wprost z Konstytucji i ustaw
wynikają natomiast inne zadania jak pomoc
społeczna, edukacja, opieka żłobkowa i przedszkolna, kultura, infrastruktura, czy sprawna
administracja. Jestem przekonany, że tego
w pierwszej kolejności oczekuje od radnych
większość kielczan.

•
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Świat wokół nas

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

Ś

wiat
Na przekór tym, którzy twierdzą, że
w mijającym tygodniu najważniejsze na
świecie były wybory prezydenckie w Stanach
Zjednoczonych – nie, nie były. Owszem, ważne
były dla USA. Dla reszty świata zaś niewiele realnie zmieniają, bo kto by nie był lokatorem Białego Domu, i tak musi mierzyć się z tymi samymi
wyzwaniami i problemami w polityce globalnej.
I ma z grubsza te same narzędzia w dyspozycji.
A czy będzie temu towarzyszyć taka retoryka,
czy trochę inna, bo kierowana do nieco innych
grup elektoratu wewnątrz, naprawdę mało
istotne. Nie ma się czym podniecać.
Zaś dla zilustrowania jednego z tych „głównych wyzwań i problemów globalnych”: otóż

w poniedziałek minie termin ultimatum,
które chiński urząd od kontroli cyberprzestrzeni postawił firmom, zarządzającym mobilnymi przeglądarkami internetowymi. Mają
one przeprowadzić „samokontrolę” i „naprawić
problemy”, czyli zablokować „rozpowszechnianie plotek, wykorzystywanie sensacyjnych
nagłówków i publikowanie treści, które naruszają podstawowe wartości socjalizmu”. A to
wszystko, rzecz jasna, w obliczu „rosnących
społecznych obaw, dotyczących chaosu informacyjnego w Internecie”, czyli w odpowiedzi
na zapotrzebowanie ze strony zaniepokojonych obywateli. Absolutnie bez związku z niemal równoczesnymi decyzjami plenum KC
KPCh, a skądże.

Zostawiam to pod rozwagę tym, którym tak
strasznie nie podoba się zachodni model cywilizacyjny, że są gotowi zastąpić go jakąś wersją
wschodniego.

P

olska
A w Polsce jak już zaczyna się robić
strasznie, to zawsze ktoś zadba, by jednak było choć trochę śmiesznie. Moje słowa
wdzięczności za rozładowanie napięcia kieruję do pana Roberta Bąkiewicza, czyli – wedle
informacji z jego profilu na Facebooku – Prezesa Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”,
Prezesa Rot Marszu Niepodległości, Redaktora
Naczelnego Mediów Narodowych.
Ostatnio p. Robertowi przybyła jeszcze jedna dumnie nazwana funkcja: „komendanta”
Straży Narodowej, powołanej na apel Prezesa
Wszystkich Prezesów w celu obrony polskich
kościołów przed agresją kobiet, gejów, Sorosa i innych domniemanych wrogów. A chwilę
potem nasz bohater zwrócił się był o ochronę
policyjną jego cennej osoby, zapewne w poczuciu zagrożenia, że ktoś mu przywali torebeczką. A może nawet popsika z pistoletu na wodę,
kto wie. Zaś na dworze zimno i o przeziębienie
nietrudno.
Jakie czasy, tacy husarze.

•

REKLAMA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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Potrzebne talenty,
czy beztalencia?
Zgodnie z ewangeliczną przypowieścią każdy ma jakieś talenty. Jeden zakopie,
drugi rozwinie. Gorzej, jeśli niewykorzystanie zdolności nastąpi z powodu niewiedzy.
W interesie miasta leży pełne wykorzystanie potencjału mieszkańców. Zastanówmy się,
jak to robią gdzie indziej i co z tego dla nas wynika?
Tekst: Zbigniew Brzeziński

K

ielce od 2017 roku reprezentowały
polskie miasta w pracach partnerstwa Jobs and skills in the Local Economy („praca i umiejętności w gospodarce
lokalnej”) Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. Rychło okazało się, że ośrodki mają
te same problemy. W tym gronie warto wymienić negatywny bilans migracyjny i brak
efektywnej gospodarki talentami. To miasta
stanowią dziś o sile starego kontynentu. Tu
mieszka większość ludności i wytwarza się
ponad 85% PKB. Zgodnie z polską prognozą na rok 2050 tylko dwa miasta będą się
rozwijać pod względem demograficznym:
Warszawa (bo jest stolicą) i Rzeszów (bo
jest, cytując prof. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego: „dziurą” zasysającą
słabo zurbanizowany region). Tym większego znaczenia nabiera świadoma gospodarka uzdolnieniami mieszkańców i podjęcie
działań na rzecz przyciągania zdolnych ludzi z kraju.

3xE

Miasta skupione w przywołanym partnerstwie (Berlin, Gandawa, Jelgawa, Miszkolc,
Porto, Rotterdam, Turyn i Kielce) doszły do
wniosku, że rozwiązanie kryje się w idei
trzech „E”: edukacji – odpowiadającej na
bieżące i prognozowane potrzeby lokalnego rynku pracy, doświadczeniu (ang. experience), czyli możliwość wejścia na rynek
zatrudnienia i rozwój w interesującym
nas kierunku, ekspozycji rozumianej jako
łatwy dostęp do aktualnych informacji
rynku pracy: ofert, możliwości podnosze-
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nia kwalifikacji, prognoz. Całość powinien
wspierać otwarty system poradnictwa edukacyjno-zawodowego, z którego pomocy
można skorzystać w dowolnym momencie
życia. Wszystko ma służyć temu, żeby każda ze stron: pracodawcy, kandydaci, szkoły
i uczelnie, podejmowała najlepsze decyzje.

Ćwiczenie czyni mistrza

Kieleckie szkoły podnoszą od lat problem
z miejscami do organizacji praktyk. Może jakimś pomysłem są rozwiązania niemieckie?
Na przykład w Donaueschingen uczniowie
muszą sami zdobyć praktyki: przygotować
CV i napisać list motywacyjny oraz wziąć
udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Pracodawcy określają, ilu praktykantów mogą
w danym roku przyjąć. Rywalizacja o najlepsze firmy jest więc zacięta. O najbardziej
obiecujących uczniów również. Zyskuje na
tym każdy – młodzi ludzie po zakończeniu
szkoły mają podstawowe umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, a firmy szansę
zaprezentowania się potencjalnym kandydatom, co w dobie niżu demograficznego
jest nie do przecenienia.

Co słychać w Polsce?

lokalnego rynku pracy”. Pomysł pojawił się
w momencie, w którym firmy poszukiwały
pracowników w zawodach, w których nie
uczyła żadna ze szkół, oferując inne kierunki, niezwiązane ściśle z lokalnym rynkiem.
Podczas Europejskiego Forum Biznesu
w Katowicach 2019 r. dyskutowano m.in.
o tym, że jeśli zapotrzebowanie na pracowników w jakimś zawodzie zwiększy się
o sto procent w ciągu dekady, a wyszkolenie
jednego trwa osiem lat, to zacząć trzeba już
teraz. Propagowano też tworzenie klas patronackich. Jednym z pionierów tego typu
rozwiązań jest Port Lotniczy Katowice Airport, który jak dotąd skutecznie przyciąga
młodzież z okolicznych miejscowości. Profesor Adam Biela z KUL, zaproponował podczas konwentu w podkieleckiej Cedzynie
wdrożenie powszechnego „Programu nauki pracy dla absolwentów polskich szkół”,
który uczyłby na przykład punktualności
i odpowiedzialności, tak za zlecone zadanie,
jak i powierzone mienie. W Europie i Polsce
są różne pomysły, które warto obserwować
i analizować, żeby znaleźć naszą własną,
kielecką drogę do efektywnej gospodarki
talentami, bez której trudno będzie mówić
o rozwoju miasta.

W Piszu powstał „Piski model edukacji dla

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”.
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spacerkiem po mieście

Trzynastka – pierwsza Sorbona
Bałem się, gdy pierwszy raz, zbity w czeredzie wróbli, stałem na szkolnym placu.
Z olbrzymiej, sięgającej chyba do samego nieba, frontowej ściany zerkał groźnie na
pierwszaków patron przybytku. Potem dowiedziałem się, że to nie byle jaki gość, tylko
sam król Jagiełło. Sympatyczny nawet i ważny, rycerz i wojownik, co to pogonił kota
Krzyżakom.
Tekst: Ryszard Biskup

A

le wtedy był przerażający, ułożony z kolorowej mozaiki, z wydętymi
w grymasie ustami. Strach minął błyskawicznie, gdy zajęła się nami pani Mirosława Pobocha i zaprowadziła do pachnącej
świeżą farbą, kredą i ustawionymi na okiennym parapecie kwiatami. Nie zostało nawet
śladu po jakichkolwiek obawach, gdy zza tego
okna doleciały okrzyki robotników, którzy –
jak to bywało permanentnie w odległych od
dzisiejszych czasach – nie zdążyli z robotami
i kończyli tynkować fasady budynku. – Jóóóóózek, Jóóózek podaj kurrrrwa to wapno! – niosło się nie tylko nad moją pierwszą w życiu
szkołą, ale nad całą okolicą.
Później było już do samego końca edukacji
normalnie, zwyczajnie. Raz na górę, potem
w dół i znowu wzwyż. Wzloty i upadki, radości i smutki, sukcesy i porażki. Nauczyciele,
którzy wbili się w pamięć na całe życie i tacy,
jak ze złego snu, o których – bez większego
powodzenia najczęściej – usiłuję zapomnieć,
że kiedykolwiek byli. Moje szczęście polega
na tym, że tych pierwszych w „trzynastce”
przy Prostej było po prostu więcej. Przede
wszystkim ukochana nad życie, wspaniała,
niezwykła i cudowna Maria Markowiczowa.
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Nauczycielka, która uczyła w szkole nie za
karę i z przymusu, ale z autentycznej potrzeby. Z niezwykłą cierpliwością, z pedagogicznym talentem, z wyobraźnią i szacunkiem
do swoich wychowanków. Lekcje rodzinnego
języka to nie było odrabianie pańszczyzny,
idiotyczne wkuwanie regułek czy mechanicznie kostyczne dyktanda. Do końca życia nie
zapomnę tej frazy podyktowanej przez panią
od polskiego na sprawdzianie w ostatniej klasie, tuż przed końcem roku szkolnego:
„zgrzybiałe gżegżółki w Grzegórzkach
grzmiąc gremialnie żarły żur mnąc wachlarz z grzyw źrebaków”.
Pani Maria była opiekunką szkolnych drużyn
harcerskich, regularnie pędziła całą naszą
klasę na piesze wyprawy do lasów dookoła
miasta. Na biwaki z noclegami w ułożonych
z gałęzi szałasach, bo o namiotach (o ile takie
w ogóle na wyposażeniu szkoły były) nikt
nie słyszał. Albo te ogniska na polach pod
Białogonem. Nigdy tak nie smakowały wygrzebywane z żaru i popiołu, niedopieczone
ziemniaki. Ponad sześćdziesiąt lat temu ta
opiekunka wymyśliła dwudniowy wypad do
Kosińskich, do Ameliówki. Drogi przez dolinę
Lubrzanki do Mąchocic nie było, dotarcie na

piechotę nie wchodziło w grę. Całą drużyną
czekaliśmy godzinami przed szkołą na rozwiązanie tego równania z samymi niewiadomymi. Znalazło się po południu. Pod szkołę
podjechały dwie milicyjne budy, zapakowaliśmy się wszyscy i po dwóch godzinach jazdy wertepami i świętokrzyskim bezdrożem
przed zapadającym zmrokiem dowieziono
nas całych i zdrowych na miejsce. Do rana
siedzieliśmy w kręgu strzelającego w granat
nieboskłonu ogniska, gryźliśmy czerstwe pajdy chleba, popijali ciepłym mlekiem ze świeżego udoju.
Albo taki srogi niczym Katon i groźny jak
Neron, wiecznie znerwicowany matematyk
Rajca, który był surowym, ale sprawiedliwym
giermkiem królowej nauk.
Ulubioną przez absolutnie wszystkich sztubaków rozrywką był zjazd po przymocowanych
przy schodach poręczach. W „trzynastce”,
która była szkołą nową wybudowaną, pod
koniec lat pięćdziesiątych, poręcze nie były
drewniane, ale metalowe, obciągnięte ebonitową taśmą. Ułożoną kaskadowo na dwóch
poziomach: jedna poręcz wyżej od drugiej
o dobre dwadzieścia centymetrów. Po tej pochylni nikt nie zsuwał się na parter okrakiem,
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spacerkiem po mieście

ale siadał elegancko bokiem i dostojnie sunął
z piętra na piętro, aż na sam parter. Zasuwam
kiedyś z impetem, nie małolat, ale stary dwunastoletni byk z piątej, może już nawet z szóstej klasy, a tu mnie cap za kołnierz jakaś łapa.
Otwieram przymrużone z rozkoszy oczęta,
a tu Jezus Maria, obok mnie sterczy Rajca!
– Bilet – wrzeszczy do mnie, zagubionej sieroty. Wystraszony nie na żarty wyciągam
z kieszeni wymamlany i pogięty bilet do autobusu miejskiej komunikacji. Ani powieka
mu drgnęła. Popatrzył mi w gębę przez te
swoje rogowe okulary, sięgnął do marynarki,
wyszperał pudełko zapałek. Wysunął jedną,
przedziurkował patyczkiem podsunięty karteluszek i oddał. – Ważny, ale już skasowany
– mruknął, klepnął otwartą dłonią w wystrzyżoną łepetynę i puścił.
Najważniejsze lekcje dla nas wszystkich,
absolutnie wszystkich chłopaków to były
zajęcia sportowe z Elą Przybylską, młodą i śliczną zawodniczką kieleckiej ligowej drużyny siatkówki. I nadobowiązkowe,
pozalekcyjne, treningi sekcji łucznictwa
prowadzone przez Emilię Pilniakową. Wyciągaliśmy z pakamery ogromne słomianki,
ustawiali pod skarpą i szyliśmy godzinami
z małych łuków, kupionych za własne grosze w sklepie Składnicy Harcerskiej. Marzenia o sławie Robin Hooda zostały brutalnie

zweryfikowane na pierwszych poważniejszych zawodach. Na mistrzostwa okręgu
młodzików nasza opiekunka zaprowadziła
całą reprezentację. Z tymi swoimi młodzieżowymi łukami, ze skręconymi ze sznurka
cięciwami, z przewieszonymi przez ramię,
uszytymi przez matki kołczanami na cztery
drewniane strzały z lotkami z ptasich piór.
Z mosiężnymi grotami zrobionymi z łusek po
pociskach. Z tymi łukami oklejonymi na gryfie kupionym w aptece przylepcem. Taśmą, w
którą każdy wpinał indywidualne celowniki.
Po kilka krawieckich szpilek z kolorowymi,
plastykowymi łepkami. Staliśmy w dziesięciu zbici w gromadę niczym wystraszone po
wiosennej ulewie chude wróble. O pięćdziesiąt metrów dalej ustawiono rząd słomianek
z zawieszonymi kolorowymi tarczami. Pan
Adam Nowakowski, kierownik całych zawodów, sprawdził w swoim zeszycie nasze
personalia. Po tej weryfikacji, zaprowadził
na wytyczoną przez rozpiętą na stalowych
prętach białą taśmę.
– Tam macie strzelać, do tego celu – wskazał

grubym paluchem właściwy kierunek. I poszedł gdzieś za swoimi, pewnie bardzo ważnymi sprawami, bo już go drugi raz w tym
dniu nie ujrzeliśmy. Żadna z wypuszczanych
ze świstem strzał nie doleciała do celu. Jedna
po drugiej ryły grotami trawę boiska. Te tarcze były ustawione przecież tak piekielnie
daleko. Wcześniej, na szkolnym boisku, na
codziennych treningach za salą gimnastyczną, szyliśmy z tych naszych łuków na krótszą
o dwadzieścia, może o trzydzieści metrów odległość. Wstyd, ale nikt się z nas nie śmiał, bo
na trybunach – na całe szczęście nie było nikogo, żadnych kibiców. Tylko pani Ela Przyłucka
od gimnastyki, która nie wiadomo skąd się na
tych zawodach wzięła, dobrotliwie głaskała
każdego z nieboraków po głowie, wycierała
chusteczką do nosa kapiące po policzkach łzy.
– Nie jest tak źle, nie ma się co mazać, za rok
jak pan kierownik Wójcik da pieniądze na
prawdziwe, stalowe łuki, na „maratony”, to im
dopiero pokażemy – studziła emocje.
Do „trzynastki” wróciliśmy ze spuszczonymi
do ziemi głowami.

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.
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miasto od kuchni

polecamy

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gościem
jest Tomasz Pawlusek z restauracji Mo-Ja.

Zacznijmy tradycyjnie. W gastronomii „siedzisz”
od…
Od 1988 roku.

Czyli 22 lata. Kawał czasu!

Składniki
- schab z kością żebrową około 0,8 do nawet jednego kilograma
- mąka pszenna, około 100 g
- jajka, 2 szt.
- bułka tarta, 0,6 kg
- smalec wieprzowy 0,4 kg
- sól, pieprz
Sposób przyrządzenia:
Jeżeli mięso nie jest porcjowane to wytnij
z kawałka około 4-5 kotletów. Uważajmy
by nie obciąć kostki podczas porcjowania.
Najlepsze kotlety schabowe otrzymamy,
gdy zrobimy je bezpośrednio przed podaniem. Jako kucharz zalecam rozpoczęcie pracy od nastawienia dużej patelni
na minimalnym płomieniu. Następnie
wrzucamy smalec – gdy będziemy zajmować się kotletami tłuszcz nabierze odpowiedniej temperatury.
Kotlety ubijamy tłuczkiem, jak tradycyjnego schabowego. UWAGA! Uważajmy,
żeby tłuczek, pracując przy kości, nie oderwał jej.
Roztłuczony kawałek mięsa solimy, pieprzymy i panierujemy zaczynając od mąki.
Następnie jajko i na koniec bułka tarta.
Zanim kotlet trafi na patelnię musi zostać pozbawiony zbędnej bułki tartej.
W tym celu należy go lekko otrzepać, np.
nad zlewem.
Smażymy od dwóch do trzech minut
maksymalnie, z każdej strony na złoty
kolor.

Mo-Ja
Plac Wolności 1/3
25-001 Kielce
tel. +48 538 303 224
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Przejdźmy do smutnej teraźniejszości. Branża
gastro jest w zapaści. Dużo większej niż podczas
wiosennego lockdownu.
Jeżeli jest dzisiaj jakaś restauracja, która sobie dobrze radzi, to podziwiam. Bo raczej nie
ma teraz w kraju lokalu, który bez strachu
patrzy w przyszłość. Zostaliśmy, jako branża,
znokautowani. Tym bardziej, że decyzję ogłoszono w piątek, a weszła w życie od soboty.

Mnóstwo lokali zostało z towarem na zamówione
rezerwacje i imprezy z pustymi lokalami…
Co gorsza zostaliśmy również bez żadnego
wsparcia ze strony rządu czy jakiejkolwiek
deklaracji pomocy. Nic nie słychać chociażby
o zwolnieniu z ZUS czy innych opłat, które
w obecnej sytuacji są tylko kotwicą ciągnącą
przedsiębiorców w dół. Co mam teraz wybrać?
Zakupy, żeby robić w kuchni cokolwiek czy wypłaty dla ludzi? Zostaliśmy z tym sami! Najbardziej przykre jest to, że nie mogę obiecać moim
pracownikom ciągłości wypłat. O sobie nie mówię, bo odkąd otworzyłem lokal rok temu, nie
zarobiłem dotąd dla siebie ani złotówki.
To jest dobry moment, żeby uświadomić ludziom, że gastronomia to długi łańcuch powiązań i zobowiązań. A kiedy restauracja
upada, razem z nią traci po drodze mnóstwo
innych osób. Właściciel lokalu, pracownicy,

Zdjęcia: archiwum

Tradycyjny schabowy z kością

(4-5 porcji)

Przeszedłem wszystkie szczeble kariery kucharza – od pomywacza, po szefa kuchni.
Po pracy w Odyssey pracowałem np. w sieci
Jadłodajni Tempo. Ktoś mógłby powiedzieć:
też mi „awans”, nie ma się czym chwalić. Nie
wstydzę się tego, bo wszędzie, gdzie stawałem
na kuchni, dawałem z siebie wszystko. Mam
zasadę, że jeśli klient przychodzi do mnie
zjeść, to ma dostać to co najlepsze. Nieważne,
czy będzie to fine diningowe danie w pięciogwiazdkowym hotelu, czy mielony w tanim
barze. Taką zasadę wyznaję i tego uczę moich
kucharzy.

TOMASZ PAWLUSEK
W gastronomii od 32 lat. Jako pierwszy Polak ukończył
francuską École Nationale Supérieure de Pâtisserie.
Przeszedł wszystkie szczeble kucharskiej kariery. Pracował
w jadłodajniach i gwiazdkowych restauracjach, był
kucharzem Knorra, szefował kuchni m.in. w Odyssey i Żółty
Słoń. Nie kucharzył tylko na statku, bo żona go nie puściła.
Obecnie prowadzi własną restaurację Mo-Ja.

dostawcy jedzenia czy opakowań na wynos,
producenci żywności i cała reszta… Widać
to chociażby po kieleckim Makro. Jeszcze
miesiąc temu do każdej kasy były ogromne
kolejki, teraz na hali jest raptem kilka osób.
Powiedzmy to głośno – poza naszymi gośćmi
NIKT nam nie pomaga. Robimy co możemy,
uruchomiliśmy śniadania na wynos, gotujemy niedrogie obiady, ale mam świadomość,
że funkcjonujemy z dnia na dzień, bez jakiejkolwiek stabilizacji, która w każdym biznesie
jest kluczowa.
Dlatego namawiam wszystkich, żeby wsparli akcję #wspieramgastro, tak by za pół roku
było gdzie wyjść na kawę, obiad z rodziną czy
lunch. Zamawiajcie jedzenie w Waszych ulubionych lokalach. Bez Waszej pomocy gastro
nie przetrwa!

Godziny otwarcia
Wt - Czw 12:00 - 22:00
Pt - Sb 12:00 - 23:00
Nd - Pn 12:00 - 21:00
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samo zdrowie

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.
Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje
się w Centrum Terapii przy ulicy Kaznowskiego
w Kielcach?

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

To numer jeden na świecie, technologia roku
2020. Wprowadzamy do organizmu kilkanaście razy więcej tlenu niż oddychając
normalnie, co ważne, pod najbardziej przyjaznym ciśnieniem, czyli do 1,8 ATA. Dzięki
terapii hiperbarycznej odzyskamy zdrowie,
siłę i młodość. Osiągamy rezultaty niemożliwe do osiągnięcia w medycynie konwencjonalnej.

Na jakie schorzenia stosuje się komorę
hiperbaryczną?

Komora hiperbaryczna przyśpiesza rozwój
komórek macierzystych, które są najważniejszymi cząstkami ludzkiego organizmu.
W organizmie zadanie komórek macierzystych to odbudowa komórek tkanek i narządów zniszczonych przez infekcje, choroby
czy starość. Organizm ludzki, wyniszczony
przez upływ czasu, choroby czy wpływ szkodliwych czynników cywilizacyjnych, regeneruje swoje tkanki powoli.

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

Fot. archiwum

Co się dzieje w organizmie podczas terapii
hiperbarycznej?

Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu św. Aleksandra w Kielcach.

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

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

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5
lok. U10
25-636 Kielce
tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99
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Leczenie tlenem pod wysokim ciśnieniem
jest pomocne, a nawet wskazane w wypadku wielu chorób, czy urazów. To między
innymi: trudno gojące się rany (owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa), przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów,
reumatyzm, miażdżycowe niedokrwienie
kończyn, choroba wieńcowa (stan po by-passach), choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, wspomaganie terapii łagodzenia
objawów autyzmu, udary mózgowe, migreny, regeneracja organizmu – tu uzyskamy
zwiększenie wydolności organizmu nawet
o 25 procent, leczenie zaburzeń seksualnych: zaburzenia erekcji, obniżone libido,
impotencja, intensywne odmładzanie –
poprzez wzrost komórek macierzystych,
powikłania po złamaniach i urazach, w dermatologii: 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 Towarzystwo Medycyny Hiperbarycznej (European
Underwater and Baromedic Society, www.
eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).

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

W

reszcie. Szczegóły dogadane. Umowa podpisana. Wieloodcinkowy
serial zakończony. Korona przeszła
z powrotem pod skrzydła miasta. Nie oznacza
to oczywiście, iż klub, z dnia na dzień pozbędzie się codziennych kłopotów. Że piłkarze,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczną wygrywać kolejne mecze w swojej klasie
rozgrywkowej. Że klubowa kasa błyskawicznie zapełni się złotówkami, a nowi sponsorzy
ze swoim wsparciem będą pchać się drzwiami
i oknami. Aby gdzieś na końcu tego, wyjątkowo ciemnego tunelu, pojawiło się światełko
nadziei na lepsze jutro – potrzebna jest realizacja dwóch podstawowych kwestii.
Pierwsza to sportowa mądrość prezydenta
i jego otoczenia. Druga – jak najdalej od polityki!
Bogdan Wenta jest bez wątpienia jedną z największych postaci sportowych w kraju. Poznał
– jako zawodnik, potem trener – smak szatni,
prezesowskich gabinetów, korytarzy… Choć
odszedł od sportu kilka lat temu, bez wątpienia, nadal doskonale wie, jak należy poruszać
się po przedsiębiorstwie jakim jest klub sportowy. Wie, jak rozwiązywać najmniejsze problemy. Orientuje się doskonale, co ma wpływ
na atmosferę pracy, podnoszenie umiejętno-

MOIM ZDANIEM

Bez polityki i licytacji?!
Maciej Cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

ści sportowców. Słowem – zna życie sportowe
od podszewki.
Podobnie jest w przypadku jednego z najbliższych pracowników Wenty. Mam na myśli
mojego niedawnego kolegę po fachu, Sławomira Stachurę. Dyrektor gabinetu prezydenta, jako żurnalista nie tylko jeździł z Koroną
po świecie, ale przez wiele lat przyglądał
się z bliska wszystkiemu, co było dobre i złe
w Koronie.
Dziś obaj panowie stają przed ogromnym
wyzwaniem, ale i szansą. Projekt Korona,
może okazać się dla Wenty i jego otoczenia
kluczowym w perspektywie najbliższych lat.
Tyle tylko, że sukces obecnego włodarza Kielc
będzie porażką jego adwersarzy. I tu przecho-

dzimy do sedna. Prezydent przy obsadzaniu
stanowisk w klubie nie powinien strzelać
ślepakami (vide propozycja prezesury dla Kamila Suchańskiego). Każdy wystrzelony nabój
musi trafić w „10”. Odbierać argumenty pseudofachowcom i podpowiadaczom. Przekonywać kibiców do swoich racji. Za nic w świecie
nie może dochodzić do politycznego licytowania swoich racji z miejskimi rajcami. Chociażby dlatego, że żaden z radnych nie ma
wystarczającej wiedzy o funkcjonowaniu klubu na poziomie pierwszej ligi, o ekstraklasie
nie wspominając. Wplątanie jakichkolwiek
politycznych wątków w nowym rozdaniu, będzie dla Korony kolejnym początkiem końca.
A tego Wencie nikt nie wybaczy!

•
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ZWIĘKSZ WYDOLNOŚĆ, POPRAW KONDYCJĘ

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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

