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Kielce, 17 stycznia 2021 r.

Family Bistro na kieleckim Czarnowie przy ulicy Opielińskiej, to pierw-
sza restauracja w Kielcach otwarta mimo zakazu, 18 stycznia 2021 r.

Kielce – stok narciarski "Telegraf", 23 stycznia 2021 r.

ABSURD GONI ABSURD
NIEZALEŻNIE OD TEGO, KTO RZĄDZI

wiĘCEJ na sTROnaCH 3, 4, 10, 14-15
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8 / SPoJRZENiA
„Lo-ko-mo-tywa…” – Świat, Polska  

w oczach dr. Witolda Sokały.

12-13 / SPACERKiEM Po MiEŚCiE
„Kolorowe litery w mroku”,

czyli Ryszarda Biskupa 
wspomnienia sprzed lat.
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1, 2, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24

CyTAT TyGoDNiA

oD REDAKToRA

„Małpki. Genialny pomysł przemysłu alkoholo-
wego, jak uzależnić Polaków za 5 zł z hakiem. 
W Polsce rocznie sprzedaje się, uwaga: około 1 mld 
małych buteleczek, 3 mln każdego dnia, z czego 
600 tys. między 6 a 12 rano. To tylko pokazuje, że 
wobec alkoholu zachowujemy się jak barbarzyńcy. 
Traktujemy wódkę jak bułki czy kiełbasę, jak nor-
malny artykuł spożywczy”.

Prof. Witold Zatoński, 
internista i epidemiolog, ekspert zdrowia publicznego. Przez 

wiele lat kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowo-
tworów Centrum Onkologii w Warszawie. 

Więcej na stronie 4.

35 000 – około. Tyle łącznie osób umiera 
w Polsce z powodu wszystkich chorób 
odalkoholowych.

Żródło: www.medonet.pl
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W Polsce od lat absurd goni absurd. Niezależnie od 
tego, jaka formacja polityczna rządzi. Przykłady braku 
wiedzy, wyobraźni, mówiąc wprost – niekompetencji, 
docierają do nas każdego dnia. I to nasza wina, to my ich 
wybieramy.
Polska rzeczywistość ostatnich dni? Na szczepienia 
senior powinien się zapisać już, choć do końca marca 
szansy na szczepienie nie ma, bo… szczepionek nie ma. 
Obostrzenia, które wprowadzane zostały nielegalnie, 
są, bądź zaczynają być gremialnie nieprzestrzegane. 
Na dodatek władza, która te ograniczenia wprowadziła, 
tychże sama nie przestrzega. Urzędnik wozi się za 
publiczne pieniądze na trasie dom – praca – dom, 
a inny znowu powoduje wypadek „pod wpływem”. 
Przedsiębiorca z kolei  może się przebranżowić, 
a „prokurator nie musi być prokuratorem”. Dodajmy 
też, że ten, kto rozpoczął działalność gospodarczą np. 
w grudniu 2019 roku, jest wyjęty spod jakiegokolwiek 
prawa (no oczywiście poza ZUS), bo nie ma do czego 
porównać swoich dochodów (?) i o rządowych tarczach 
pomocowych może jedynie posłuchać. 
Każdy z nas doda do tej wyliczanki swoje spostrzeżenia. 
Absurd goni absurd.
Od lat życie nam układają lub chcą układać, ludzie, 
którzy w większości zawsze żyli z publicznych pieniędzy. 
Nie mają np. pojęcia, co w Polsce oznacza prowadzić 
działalność gospodarczą, z czym to się wiąże. 
„Gospodarka, głupcze”. Ten cytat autorstwa Jamesa 
Carville’a był jednym ze sloganów kampanii wyborczej 
Billa Clintona w 1992 roku. Niewątpliwie powinien 
wybrzmieć z całą mocą i dzisiaj. Gdyby tak się stało, 
to oczywistym by się stało, że w pierwszej kolejności 
powinni być szczepieni ci, którzy pracują i utrzymują 
cały ten polski interes: ludzie od 25 do 65 lat. A seniorami 
na wszelkie sposoby powinniśmy się zaopiekować… 
już w marcu 2020 roku.
Na koniec… Mark Twain, amerykański pisarz, satyryk, 
humorysta, zwany ojcem literatury amerykańskiej, 
autor powieści Przygody Tomka Sawyera, Przygody 
Hucka i Książę i żebrak rzekł, iż: „Polityków i pieluchy 
należy wymieniać jak najczęściej z tego samego 
powodu”.

Marek Malarz

21 stycznia br. w wieku 97 lat zmarł Henryk Chmielewski znany jako „Papcio 
Chmiel” – twórca „Tytusa, Romka i A’Tomka”, uczestnik Powstania Warszawskiego 
i żołnierz Armii Krajowej.
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PRZECZYTANE

Prof. Witold Zatoński jest internistą 
i epidemiologiem, ekspertem 
zdrowia publicznego. Przez wiele 

lat kierował Zakładem Epidemiologii i 
Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii 
w Warszawie. Dla Onet.pl mówił o swoich 
obserwacjach i badaniach dotyczących 
zdrowia Polaków. 

„Istnieje coś takiego, jak kompetencje 
zdrowotne, które w przypadku większości 
Polaków są dramatycznie niskie”. 

„Osiągnęliśmy rekordowy szczyt spożycia 
alkoholu w historii – nigdy nie wypiliśmy 
tyle alkoholu, ile w 2020 r. Niebywały 
przyrost konsumpcji doprowadził do 
niebywałych efektów, czyli epidemii chorób 
odalkoholowych, a w efekcie do pogorszenia 
stanu zdrowia Polaków i zahamowania 
długości życia w ostatnich latach”.

„Nie wiadomo, dlaczego na początku XXI wieku 
nasi politycy wpadli na absolutnie samobójczy dla 
narodu pomysł i porzucili założenia wynikające z 
ustawodawstwa antyalkoholowego przyjętego z 
inicjatywy Solidarności. W 2001 r. reklama piwa 
powróciła do telewizji, a rok później akcyza na 
napoje spirytusowe została obniżona o 30 proc. 
Wzrost spożycia alkoholu poszedł jak burza”.

„Nie ulega żadnej wątpliwości, że tak, jak 
rak płuca jest wskaźnikiem dla palenia 
papierosów, tak alkoholowa marskość 
wątroby jest najlepszym wskaźnikiem dla 
ekspozycji na alkohol. Wystarczy spojrzeć na 
kobiety, u których ze względów kulturowych 
częstość picia była dość rzadka. W 2002 r. 
z powodu alkoholowej marskości wątroby 
umarło około 100 kobiet, w 2017 r. – tysiąc! 
Łącznie z powodu wszystkich chorób 
odalkoholowych umiera rocznie około 35 tys. 
osób. To więcej niż z powodu koronawirusa”. 

„Ponad 80 proc osób, które umierają z powodu 
koronawirusa skończyło 70. rok życia, 
natomiast wśród umierających z powodu 
chorób odalkoholowych 80 proc. jest w wieku 
20-65 lat. „Dziadersi” są więc mądrzejsi i nie 
chcą umierać, natomiast generacje pracujące 
zaczynają życie dwoma „małpkami”.

„Prawda naukowa jest taka, że koronawirus 
nie jest czynnikiem, który wpłynął na 
konsumpcję. Badania, które się ukazały 
pokazują, że niektórzy zaczęli pić, inni przestali, 
a jeszcze inni piją tak, jak pili”.

(oprac. red.)

Źródło: medonet.pl

Poznaliśmy wysokość składek 
z działalności w 2021 r. Jest „drożej”. 
Więcej do ZUS zapłaci przeszło 1,5 mln 

polskich mikroprzedsiębiorców. 
Jak wiemy, niezależnie od tego, czy w danym 
miesiącu przedsiębiorca zarobił, czy też 
nie, do ZUS pieniądze obligatoryjnie musi 
przesłać. Największa grupa, około miliona 
osób, prowadzących działalność gospodarczą, 
zapłaci miesięcznie 1 457,49 zł (pełna 
składka z dobrowolnym ubezpieczeniem 
chorobowym), czyli o 26,01 zł miesięcznie 

WAŻNE

więcej niż dotychczas, czyli rocznie wzrost 
obciążeń wyniesie 312 zł. 
W przypadku grupy około 300 tys. 
przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność, preferencyjna składka przez 
pierwsze dwa lata od startu (po upływie 
półrocznego okresu, gdy płacą tylko składkę 
zdrowotną) wyniesie 647,59 zł i będzie 
o 38,45 zł wyższa od składki w 2020 r. 
Oznacza to wzrost obciążeń na starcie 
działalności o 461,40 zł rocznie.

(red.)

Przez pandemię przestaliśmy spełniać 
ekonomiczne kryteria wejścia do strefy 
euro i obecnie, nawet gdyśmy chcieli, 

nie mamy formalnych możliwości przyjęcia 
wspólnej waluty. 
Deficyt finansów publicznych poszybował 
w 2020 r. do 8,9 proc. PKB. To efekt 
uruchomienia programów pomocowych 
dla polskiej gospodarki. Bruksela wprawdzie 
zapowiedziała, że przymknie oko na wystrzał 
deficytu w czasie pandemii. Nie zmienia to 
jednak faktu, że tak duża dziura znacząco 
odbiega od unijnego limitu wynoszącego 
3 proc. PKB.
Ponoć niewiele lepiej ma być w 2021 r., bo 
deficyt ma znowu sięgnąć ok. 8 proc., a powrót 
do 3 proc. PKB może potrwać kilka lat. 

WARTO WIEDZIEĆ

Podobnie z poziomem długu – granicę 60 proc. 
PKB mogliśmy przekroczyć już w 2020 r., 
a w 2021 r. dług ma rosnąć dalej.
Tym samym Polska przestanie spełniać dwa 
kryteria fiskalne wejścia do strefy euro. 
Nie wypełniamy też warunku stabilności cen. 
O ile bowiem inflacja w Polsce była w ubiegłym 
roku bardzo dotkliwa (w niektórych 
miesiącach najwyższa w UE), i tak też będzie 
w 2021 r., o tyle ceny w strefie euro zmierzały 
wprost w odwrotnym kierunku – deflacji.
Zdaniem ekonomistów, powrót do sytuacji, 
gdy będziemy spełniać ekonomiczne kryteria 
konwergencji, może potrwać co najmniej kilka 
lat, i na tyle też zamknęło się nam formalne 
okienko przyjęcia euro w Polsce.

(oprac. red.)

Źródło: Rzeczpospolita
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Młodzi muzycy z Kielc odnoszą sukcesy. 
Podczas III Międzynarodowego 
Konkursu Muzycznego „Nouvelles 

Etoiles” w  Paryżu, jedynymi laureatami 
z Polski zostali uczniowie ZPSM w Kielcach. 
Zwyciężczyniami sekcji instrumentów dętych 
zostały: Gabriela Chrząszcz, laureatka I 
miejsca i nagrody specjalnej „Bright Bows” 
w kat. D, z klasy oboju Emilii Ogonowskiej-
Jaroń oraz Maja Górecka, laureatka II 
miejsca w kat. C (pierwszej nagrody w kat. 
C nie przyznano) z klasy oboju Janusza 
Pietrzyka. W sekcji skrzypcowej III miejsce w 
kat. C zdobył Franciszek Idzik, uczeń z klasy 
Agnieszki Mróz, a IV miejsce zajął Kamil Mazur 
z klasy Marii Cywickiej.

Gabriela: konkursy umożliwiają mi słuchanie 
gry innych uczestników, z którymi lubię 
rywalizować. Łączenie nauki w  dwóch szkołach 

Miasto Kielce wyludnia się. W 2020 
roku urodziło się 1544 młodych 
kielczan, umarło 2 671 osób. 

W listopadzie ub. roku zmarło 511 osób 
(w 2019 r. było to 252). W grudniu także 
odnotowano wzrost do roku poprzedniego. 
Zmarły 372 osoby, podczas gdy w 2019 r. 
319. 
Gdy zsumujemy 2020 rok, okaże się, 
że zmarło 2 671 mieszkańców Kielc. 
Tymczasem w 2020 roku na świat przyszło 
1 544 młodych kielczan, natomiast rok 
wcześniej urodziło się 20 dzieci więcej.
Wydaje się, że ten, trwający od lat, trend 
jest nie do zatrzymania. Pisze na ten 
temat debiutujący na łamach „2 tygodnika 
kieleckiego” prof. Kazimierz Kik. Polecamy. 
Strona 8.

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ

jest trudne, nieraz brakuje czasu zarówno na  
naukę jak i grę, ale sukcesy to wynagradzają 
i motywują do  dalszej nauki i rozwoju.
Maja: najbardziej lubię grać na oboju i  mam 
wielką radość z konkursów. Znajduję też czas 
na tenisa i taniec towarzyski. Chciałabym 
kiedyś zagrać na jednej scenie ze swoim 
nauczycielem, panem Januszem i wystąpić 
z orkiestrą.
Franciszek: uwielbiam konkursy, dzięki nim 
poznaję innych uczestników, słucham jak 
grają. Cieszą mnie sukcesy, ciężka praca nie 
idzie na marne.
Kamil: lubię konkursy, dzięki nim spotykam 
się z kolegami i poznaję nowe miejsca. Trudno 
jest połączyć naukę w SP i PSM. Wiem, że 
cały wysiłek zaowocuje w przyszłości. Pragnę 
zostać zawodowym muzykiem. Poza grą, 
tańczę i  śpiewam.

EJO

Liczba mieszkańców Kielc

2016 rok – 189 989

2017 rok – 188 495

2018 rok – 186 833 

2019 rok – 185 161 

2020 rok – 183 110 

2050 rok – ok. 130 000 (prognoza)

Gabriela Chrząszcz

Franciszek Idzik

Maja Górecka

Kamil Mazur

UWAGA SMOG

Kielce znajdują się w czołowej 50 
europejskich miast. To dane Barcelona 
Institute for Global Health. Niestety, 

statystyki dotyczą miast z najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem w Europie. 
Stolica województwa świętokrzyskiego 
okupuje 44 miejsce. Dane dotyczą drobnego 
pyłu zawieszonego, znanego jako PM 2,5. 
W czołowej 50 rankingu znalazło się tylko, 
bądź aż, 15 polskich miast.  I niestety, wśród 
nich są także Kielce, na bardzo wysokim, 44. 
miejscu. 
Średni roczny poziom cząsteczek PM 2,5 
wynosi w stolicy województwa 19,1 µg/
m3. Co ciekawe, ranking podał także, 
ile osób mogłoby uniknąć śmierci, gdyby 
powietrze w Kielcach było na umiarkowanym 
poziomie. Z zestawienia wynika, że gdyby 
zanieczyszczenia były na akceptowalnym dla 
WHO poziomie, to zmarłoby 122 osób mniej. 
Natomiast przy najniższym poziomie zgonów 
byłoby 202 mniej. 

(oprac. red.)

DO ZAPAMIĘTANIA
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okiem posła

Pięć lat temu zacząłem swoje starania, 
aby przeznaczyć tereny z niedoszłego 
lotniska w  Obicach pod strefę inwe-

stycyjną. Wtedy moja propozycja była przyj-
mowana sceptycznie ze względu na jeszcze 
złudne nadzieje na budowę lotniska. 
Dziś już nie słychać głosów przeciwnych 
tej koncepcji. To bardzo dobrze, ponieważ 
jesteśmy posiadaczami unikalnego terenu 
na skalę europejską. Około 600 hektarów 
działki pod inwestycje to łakomy kąsek dla 
dużych przedsiębiorców, jak i  możliwość 
utworzenia strefy inwestycyjnej. Korzyści 
płynące z uwolnienia potencjału tego miej-
sca mogą być nie do przecenienia. Nowe, do-
brze płatne miejsca pracy, nowe biznesy czy 

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.

rozwój infrastruktury to tylko wierzchołek 
góry lodowej, ponieważ tak naprawdę taka 
inwestycja odbiłaby się praktycznie w  każ-
dym aspekcie funkcjonowania naszego re-
gionu.
Dlatego w złożonej w grudniu zeszłego roku 
interpelacji do premiera Mateusza Mora-
wieckiego zapytałem szefa rządu o  możli-
wość odkupienia terenów w  Obicach przez 
Skarb Państwa i zorganizowanie tam strefy 
inwestycyjnej w ramach rządowej inicjaty-
wy. Odpowiedź do dziś jeszcze nie nadeszła. 
To nowe podejście, ponieważ daje możli-
wość obejścia impasu, który przez ostatnie 
lata skutecznie hamował powstanie inwe-
stycji.

To nie koniec historii, ponieważ również pod 
koniec 2020 roku prezydent Kielc zapropo-
nował odkupienie terenów w  Obicach sa-
morządowi województwa świętokrzyskiego 
i  Skarbowi Państwa. Ostatnio, odpowiedział 
na tę propozycję marszałek województwa 
świętokrzyskiego. Oferta prosta: nierucho-
mość po dawnym szpitaliku dziecięcym przy 
ulicy Langiewicza w Kielcach o powierzchni 
ponad dwóch hektarów w zamian za tereny 
niedoszłego lotniska.
Czy to oznacza, że jesteśmy blisko końca 
tej wieloletniej telenoweli lotniskowej? Czy 
to dużo, czy może za mało? Na razie pod-
chodzę do tej propozycji z  umiarkowanym 
optymizmem. Ewentualne decyzje powinny 
być poprzedzone realną wyceną wartości 
działek, które będą przedmiotem zamiany. 
Transakcja musi być korzystna dla obu stron 
i  prowadzić nas do uporządkowania sta-
nu właścicielskiego, a  w  dalszej kolejno-
ści – uzbrajania terenów i  oferowania ich 
dużym firmom z  kapitałem do inwestowa-
nia w  Świętokrzyskiem. Przed nami ciągle 
ogrom pracy i  czasu potrzebny do zrealizo-
wania tego projektu. Jednak jedno nie ulega 
wątpliwości- rozpoczął się dialog, a to pierw-
szy krok do sukcesu. •

Obice – krok do sukcesu

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

Początek roku minął (co rzecz jasna 
zaskoczeniem nie jest) pod znakiem 
ważnych wydarzeń. Epidemia i  szcze-

pienia, transfery z  partii do partii (czyli ru-
chu), karne zsyłki prokuratorów, zhakowane 
roznegliżowanymi kobiecymi zdjęciami twit-
terowe konto  ważnego rządowego posła. Dla 
felietonisty tematów, że ho-ho! Dzisiejszy mój 
felieton odbędzie się w innej poetyce jednak. 
Po co i na co tak – przeczytajcie do końca, bo 
tam wyjawię powód. A będę pisal nie o czym 
innym jak o  bucolandii. I tak: bucolandia – 
kraina zamieszkała przez buców. Bucolandię 
odkryłem jakiś czas temu metodą bezkry-
tycznego olśnienia. Wędrowałem w  owym 
czasie po drabinie życia i  była to drabina 
zawodowego oraz politycznego awansu pio-
nowego mianowicie. Drabina ta dla większo-
ści ludów tego świata jest znana i znany jest 
kierunku wędrówek po niej czyli dół-góra 
i  góra-dół. Na początku najczęściej do góry. 
Potem bywa różnie. Na ogół naturalną koleją 
rzeczy, w  różnym komforcie i  z  różną szyb-
kością, ale jednak w dół.  I mnie się zdarzyło 
tak wędrować. Uprzedzam jednak, że jako 
praktykujący strażak pilnie obserwowałem 
swoją drabiniastą podróż w górę pamiętając 
o drodze w dół. Ale ad rem. Wyruszyłem więc 

ZZa miedZy

O bucach z bucolandii

onegdaj po owej drabinie społecznej w górę. 
Wszedłem nieco, nieznacznie a nawet trochę 
rozglądając się wokoło ciekawie. Patrzę i  co 
widzę? No bucolandia. Bucolandia w  pełnej 
okazałości i  krasie! Do tego, co zrozumia-
łe, pełna buców przeróżnego autoramentu. 
Male, duże, średnie, ujawnione, napuszone 
a bywa, że i zakonspirowane. I wszystkie je-
den w  drugiego – buce. Poznać buca może-
my ogólnie po nabuceniu. Przechodząc do 
szczegółów: buc przede wszystkim musi być 
ważny i  ważność swoją okazywać – przede 
wszystkim tym, którzy są na drabinie niżej 
od niego. Bo wśród jego cech jest i „robienie 
w portki” wobec buców wyżej stojących. Spo-
śród słów buc uważa tylko jedno. To słowo JA, 

odmieniane na wszelkie sposoby. Buc zawsze 
podkreśla swoją wyjątkowość w  celu udo-
wodnienia swej wyjątkowości właśnie. Kocha 
splendory, zaszczyty oraz deklaracje uwiel-
bienia. Śmiertelną obrazę buca stanowi brak 
powitania (lub tylko brak wymienienia tytu-
łów) na nawet totalnie pierdołowatym kon-
wentyklu. Jeśli buc wykona swój obowiązek, 
zawsze powie: dałem ci (niemal z  własnej 
kieszeni), załatwiłem, a nie otrzymałeś bo tak 
mówi przepis lub procedura. I dlatego dzisiaj 
o bucolandii piszę, żebyście Drodzy Czytelni-
cy wiedzieli czemu bucom dokuczam. A moje 
doświadczenie życiowe podpowiada mi, że 
wśród władzy wszelakiej buców wielki ci do-
statek… •
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Zdaniem senatora

Do refleksji
KRzYSztof MAReK SłoŃ
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro Senatorskie, Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25

22 stycznia 1963 roku wybuchło Po-
wstanie Styczniowe. Największy 
w XIX w. zryw wolnościowy nasze-

go Narodu skierowany przeciwko carskiej Rosji 
– jednemu z naszych zaborców. Powstanie było 
też związane z Kielcami. Choćby przez Karczów-
kę, gdzie nieopodal murów do dziś tkwi obelisk 
z  krzyżem upamiętniającym powstańców. Po 
klęsce powstania, car, z  zemsty, przeznaczył 
klasztor do likwidacji. Przez nieuwagę władze 
pozwoliły, by pozostał w  nim jeden zakonnik, 
ostatni bernardyn z klasztoru – o. Kolumbin To-
maszewski. Samotnie, przez 50 lat, opiekował się 
on tym naszym skarbem i uratował go przed ru-
iną. Zmarł w 1914. Nie doczekał wolnej Ojczyzny. 

W Kielcach jest krótka uliczka, poświęcona inne-
mu Wielkiemu Polakowi związanemu z Powsta-
niem Styczniowym – Romualdowi Trauguttowi.
Do powstania przyłączył się on wiosną 1863 
roku, jako dowódca oddziału, a  potem emisa-
riusz rządu do państw zachodnich. Traugutt, 
człowiek niezwykłej wiary, heroizmu i  modli-
twy, mówił do powstańców : 
„Nie na podboje idziemy, ale na odbiór wydziera-
nego nam dobra Boskiego. Dobrem Boskim jest 
wolność. Wygraną będzie ocalenie duszy narodu. 
Jeżeli przegramy rzeką krwi naszej popłyną inni ku 
wolności”. 
Kilka miesięcy później powierzono mu władzę 
nad całym powstaniem.

Wiosną, 1864 roku, działającego w  konspiracji 
w Warszawie Traugutta, aresztowała policja. Był 
ostrzegany, mógł uciekać. Do przyjaciół mówił:
„Jestem naczelnikiem odpowiadającym za Naród. 
Nie o mnie tu chodzi!”. 
Zdradził go jeden z  najbliższych współpracow-
ników. Traugutt, choć był w  śledztwie torturo-
wany nikogo nie wydał. 5 sierpnia 1864 roku 
został stracony na stokach warszawskiej cyta-
deli. Zdrajcom i oprawcom wybaczył. Miał 38 lat. 
Ponad 30-tysięczny tłum, płacząc i  szlochając, 
upadł na kolana i pożegnał bohatera. W niebo 
uniósł się śpiew „Boże coś Polskę” zagłuszany 
bezskutecznie przez carską orkiestrę grającą 
walca „Na stokach Mandżurii”. 
Proces beatyfikacyjny Traugutta rozpoczął się 
w 1918 roku. Przerwała go wojna, a po niej pró-
bował go wznowić kardynał Stefan Wyszyński. 
Nie było jednak zgody komunistycznej „władzy”, 
by gloryfikować bohatera walczącego z Rosją, co 
prawda carską, ale jednak Rosją.
Ze wzruszeniem wspominam postać tego boha-
tera, patrioty, wodza, wciąż mając nadzieję, że 
jego życie stanie się przykładem dla tych, którzy 
idą do samorządu, do parlamentu, do polityki, 
chcą rządzić lub przejmować władzę, chcą prze-
chodzić do historii Polski.
Jak Traugutt? •

Zdaniem ministra

Próba dla wszystkichPrzyszło nam niewątpliwie żyć w  cza-
sach wielkiej próby, spowodowanej 
bezprecedensową pandemią. Próbie tej 

poddane zostały instytucje państwowe, ale 
przede wszystkim obywatele, którzy najsilniej 
odczuwają skutki tego szczególnego okresu. 
Czas próby jest też czasem miary człowieczeń-
stwa. Nikt nie powinien pozostać osamotniony 
– zwłaszcza grupy szczególnie podatne na na-
ruszenia ich praw człowieka, jak osoby starsze, 
czy też dotknięte niepełnosprawnością, osoby 
ubogie, bezdomne, borykające się z chorobami 
przewlekłymi. 
Oparciem dla obywateli winny być instytu-
cje państwowe, które obok działań bezpo-
średnio związanych ze służbą zdrowia muszą 
podejmować akcje wspierające świadomość 
społeczeństwa, np. informowanie obywateli 
o przysługujących im prawach, których katalog 
uległ i  ulega zmianom powodowanym rozwo-
jem pandemii oraz upowszechnianie wiedzy na 
temat sposobów jej rozprzestrzeniania się, czy 
też metod walki z nią i jej skutkami. 
Za najważniejsze uważam potrzebę wsparcia 
akcji mających na celu przekonanie obywateli, 
co do zasadności szczepień przeciw COVID-19, 
czuwania nad równym dostępem obywateli 
do szczepień i niewykluczaniem żadnej z grup, 
np. osób dotkniętych bezdomnością. W trakcie 

pandemii znalazły się one w jeszcze trudniejszej 
sytuacji. 
Okres po pandemii niewątpliwie będzie wyma-
gał zwrócenia szczególnej uwagi na prawa ekono-
miczne i społeczne, co oczywiście nie może odbyć 
się kosztem praw obywatelskich i politycznych. 
Ostatni rok wywołał przeróżne zmiany na ryn-
ku pracy – zmniejszenie liczby ofert pracy, zwol-
nienia, zmiany sposobu zatrudnienia, czy też 
świadczenia pracy. Niektóre z tych zmian ujaw-
niły istnienie luk prawnych, które wymagają 
pilnego uregulowania, zwłaszcza że pewne tren-
dy w sposobie świadczenia pracy, jak np. praca 
zdalna mogą okazać się długotrwałe. Przecież 
coraz częściej słyszy się, że nawet po zakończe-
niu epidemii nie wrócimy już do pracy stacjo-

narnej w wymiarze jak przed pandemią, a praca 
zdalna, ciesząca się zainteresowaniem pracow-
ników i pracodawców, zagości na naszym rynku 
pracy w o wiele szerszym wymiarze. 
Najbliższe miesiące będą wymagać prawnego 
wsparcia pracowników, których sytuacja za-
wodowa, w  związku z  pandemią, zmieniła się 
na niekorzyść. Zdarzają się bowiem przypadki 
zupełnie świadomego łamania przez praco-
dawców przepisów prawa pracy pod pozorem 
konieczności dostosowywania się do warunków 
wywołanych przez koronawirusa.
Rzecznik Praw Obywatelskich, mimo braku ini-
cjatywy ustawodawczej, może poprzez wystąpie-
nia generalne, spotkania i  rozmowy próbować 
oddziaływać na sferę tworzenia prawa. •

PIotR WAWRzYK
Urodził się w 1967 r. w Kielcach. Absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP. Wiceminister spraw zagranicznych.
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Świat wokół nas

Ja to wYtłUMaCZĘ

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

Świat
Rok temu prognozowałem tutaj, że 
w  roku 2020: Amerykanie i  Chińczycy 

będą dzielić świat między siebie, kosztem 
mniejszych graczy (sprawdziło się); że Trump 
obroni stołek (pudło, ale wtedy trudno było 
jeszcze przewidzieć skutki „czarnego łabę-
dzia”, czyli pandemii i  nieudolnych działań 
w jej obliczu); no i że „buldogi pod dywanami 
Kremla będą się gryźć coraz zacieklej”.
To też się sprawdziło – vide afera z Nawalnym. 
Facet nie jest ani idealistycznym męczenni-
kiem, ani idiotą, więc jeśli: 1) raz po raz wyko-
rzystuje informacje, do których dostęp mogą 
mieć tylko insajderzy z  aparatu bezpieczeń-
stwa, 2) dobrowolnie wraca po tym do Rosji 

i daje się aresztować – to znaczy, że w tak zwa-
nym „Putinie zbiorowym” notowania „Putina 
indywidualnego” lecą na łeb, na szyję. Kto, jak 
i  kiedy da Wowie Władimirowiczowi mata, 
jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, że nie 
ma co nadmiernie się cieszyć, bo jakiś nowy 
gensek na Kremlu – to zawsze nowe otwarcie 
w relacjach Rosji z Zachodem (i wiadomo, czy-
im kosztem). 
Co zaś do Trumpa: szkoda, że pod wieloma 
względami niezła prezydentura (wewnątrz 
USA: debiurokratyzacja i  ożywienie gospo-
darcze, w  polityce zagranicznej:  np. mocne 
popchnięcie naprzód procesów pokojowych 
na Bliskim Wschodzie) została „przykryta” ża-
łosnym finiszem. Rozbici i  skłóceni Republi-

Lo-ko-mo-tywa…

Demograficzny dryf

kanie łatwo się teraz nie podniosą, Demokraci 
jak na razie nie mają recept wykraczających 
poza „anty-trumpizm”, Unia już proponuje 
Bidenowi nowy, transatlantycki „pakt za-
łożycielski” (czyli: „kochani Amerykanie, 
zajmujcie się dalej naszą obroną za swoje pie-
niądze”), a  coraz bardziej nacjonalistyczno-
-autorytarny Xi Jinping „lubi to”.

Polska 
Przed rokiem prorokowałem, że na 
krajowym podwórku zaostrzy się wal-

ka frakcyjna w obozie Zjednoczonej Prawicy. 
I stało się, bo dziś już ani „zjednoczona” (co wi-
dać, słychać, a nawet czasami wyraźnie czuć), 
ani „prawica” (no, chyba, że pod tym pojęciem 
rozumieć kurczowe trzymanie się księżej su-
tanny, ksenofobię, zahamowania seksualne 
i brak umiejętności zarządzania czymkolwiek 
– ale uprzejmie informuję, że to nie jest po-
prawna definicja). Było też coś o dorzynaniu 
MiSiów, ale i  o  tym, że mimo wszystko no-
towania PiSu nie spadną tak, jak powinny. 
Bo przegrać wciąż nie za bardzo będzie z kim.
Serdecznie życzę Państwu i sobie więcej opty-
mizmu we właśnie rozpoczętym roku 2021. 
I  żeby światełka w  tunelach nie okazały się 
reflektorami lokomotywy. •

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pesymiści piszą, że do końca XXI wie-
ku „ubyć” może nawet 70 milionów 
mieszkańców Europy. Problem dotyczy 

niemal wszystkich państw europejskich, ale 
na zasadzie, że „im bardziej na wschód, tym 
bardziej”. Ponoć, dramatu jednak nie ma, bo 
w sukurs przyjść ma imigracja z Afryki, Bli-
skiego Wschodu i  z  Azji, nadrabiając z  nad-
wyżką wszelkie ubytki… 
Polska stanowić może jeden z najbardziej ja-
skrawych przykładów procesu depopulacji. 
Do końca tego wieku w  naszym kraju może 
być już tylko 20-23 miliony mieszkańców – ta-
kie są zapowiedzi.
Tymczasem Świętokrzyskie, najmniejsze 
z polskich województw, już dziś wygląda pod 
tym względem słabo. Stanowiąc 3,7% teryto-
rium kraju, reprezentuje zaledwie 3,3% jego 
mieszkańców. Perspektywy rysują się w czar-
nych barwach. Świętokrzyskie będzie jednym 
z  najszybciej wyludniających się regionów 
Polski. Do 2050 roku, liczba mieszkańców 
spaść może poniżej 1 mln.
Przypadłość ta dotyczyła będzie także stoli-
cy regionu. Liczba mieszkańców Kielc spaść 
może do ok. 130 tysięcy.
Co stanowi główne przyczyny tego negatyw-
nego trendu dla świętokrzyskiego?
Na plan pierwszy wybija się rosnące, ujem-

ne saldo migracji wewnętrznej i zewnętrznej 
mieszkańców regionu. Małopolska, łódzkie 
i mazowieckie to główne kierunki wyjazdów, 
głównie młodych mieszkańców świętokrzy-
skiego. Wyjeżdżają oni również za granicę. 
Jadą na studia, po których na ogół tam zosta-
ją. Mają perspektywy, lepszą pracę, wyższe 
zarobki.
Po drugie, wraz ze wzrostem emigracji we-
wnętrznej i  zewnętrznej młodych, mamy 
w regionie mniej małżeństw, rodzi się mniej 
dzieci, a  liczba zmarłych zaczyna przeważać 
nad nowonarodzonymi.
Na miejscu trzecim wymienić trzeba przy-
padłość wspólną dla całej Europy. Chodzi 
o spadającą rodność europejskich kobiet. Dla 
zachowania obecnego stanu ludności Europy 

niezbędne jest urodzenie (statystycznie) 2,1 
dziecka na kobietę. W województwie święto-
krzyskim jest to 1,2 – 1.3. I jest to jeden z naj-
niższych wskaźników w Polsce. 
I po czwarte… Pod uwagę wziąć należy po-
ziom ekonomicznej wydolności regionalnej 
gospodarki. Przykładem niech będzie rok 
2020, kiedy to bezrobocie w kraju zatrzyma-
ło się na poziomie 6,2%, a w świętokrzyskim 
przekraczało 8,3% i rosło. A co gorsze, najbar-
dziej koncentrowało się w rozwiniętych regio-
nach województwa.
Świętokrzyskie z wolna się wyludnia, a Kielce 
dawno już wyszły z etapu dynamicznego roz-
woju. Stanowić to powinno główny przedmiot 
troski władz lokalnych i regionalnych. 
Troski tej nie dostrzegam. •
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Niemal równocześnie z  białą rzeczy-
wistością przybyły do nas rządowe 
zakazy zabraniające korzystania 

ze stacji narciarskich, z  wyłączeniem profe-
sjonalnych zawodników, czasem członków 
kadry narodowej. Zakazom narciarskim to-
warzyszyła także blokada obiektów nocle-
gowych. Zamknięte dla celów rekreacyjnych 
były także baseny i  aquaparki. A działo się 
to w czasie przerwy świąteczno-noworocznej 
oraz ferii szkolnych, po raz pierwszy od wielu 
lat, zarządzonych w jednym terminie dla ca-
łego kraju. 
Zakazy są dla przeciętnego Polaka czymś ob-
cym, dziwnym i  złym. Zawsze stara się zna-
leźć sposób, żeby je ominąć. Tak też stało się 
w tym przypadku. Okazało się, że w kilka dni 
kadra narodowa pływaków powiększyła się 
o kilka tysięcy procent, a następcy Otylii Ję-
drzejczak czy Pawła Korzeniowskiego miesz-
kają tuż za rogiem. Polska stała się także 
potęgą w  sportach alpejskich. Zawodników 
przybywało każdego dnia, czasem rozpo-
czynali treningi jeszcze przed wpisaniem do 
kadry zawodniczej. Była wicepremier Emi-
lewicz, wraz z  synami, rozpoczęła już przy-
gotowania do kolejnych zimowych igrzysk 
olimpijskich. W jednym z hoteli na Pomorzu 
pojawiło się ponad 200 szachistów w każdym 
wieku. Królewska gra stała się popularna 

MOIM ZDANIEM

Jacek kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

TAK TO WIDZĘ

Jakoś to będzie?

Zima panie sierżancie!

EMILIA OGONOWSKA-JAROŃ
m.in.: artysta muzyk oboista, wokalistka, pedagog, członek wielu organizacji pozarządowych. Koncertuje 
w kraju i zagranicą, zasiada w jury konkursów, prelegent w trakcie koncertów i festiwali. Na co dzień uczy 
oboju i kameralistyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, 
prowadzi bloga e-muzycy.pl. Jest wiceprezesem Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej.

w wygodnych i dobrze wyposażonych obiek-
tach noclegowych. Zawiódł serwer Polskiego 
Związku Przeciągania Liny. Liczba chętnych 
do zapisania się do organizacji przerosła 
oczekiwania działaczy. Za 50 zł rocznej skład-
ki można stać się zawodnikiem i... legalnie 
korzystać z zamkniętych siłowni. 
W ostatnich dniach ferii towarem deficytowym 
stały się tradycyjne sanki. Górki w mniejszych 
i  większych miastach zaroiły się od miłośni-
ków saneczkowego szaleństwa. Co ciekawe, 
także w wysokich górach saneczkarze tłumnie 
okupowali profesjonalne stoki, nie zachowując 
przy tym „dystansu społecznego”. Wszędzie 
tam, gdzie przybywali fani sportów zimowych 
i  letnich pojawiali się dzielni funkcjonariusze 
policji oraz przedstawiciele Sanepidu. Dysku-

sje prowadzone czasem przed kamerami, na-
grywane z  pomocą telefonów komórkowych 
pokazały, że wątpliwa podstawa prawna wpro-
wadzenia ograniczeń nastręcza policjantom 
problemy w egzekwowaniu zapisów rozporzą-
dzeń. Dziś coraz częściej w lokalach gastrono-
micznych, stacjach narciarskich, hotelach obok 
właścicieli czy pracowników obsługi, ważne 
funkcje pełnią prawnicy. 
Pamiętajmy jednak, że jak mawiał starszy 
sierżant Władysław Lichniak, tytułowy funk-
cjonariusz z komedii ”Wiosna Panie Sierżan-
cie!”: „Milicjant to zawsze powód znajdzie, jak 
chce”. Uważajmy zatem na siebie, licząc że za-
kazy, czasem absurdalne, znikną i będziemy 
mogli cieszyć się ponownie z  wolności oraz 
pełnej miłości do sportów wszelakich. •

C haos komunikacyjny, wynikający ze 
zmiennego przekazu rządowego na 
temat sytuacji w  polskich szkołach 

i przedszkolach zalewa nas szybciej niż trze-
cia fala koronawirusa. Brak klarownych wy-
tycznych dla organów prowadzących, nagłe 
zmiany organizacji roku szkolnego, niespójne 
komunikaty dotyczące testów i  szczepień 
osłabiają kondycję polskiej edukacji. Tego 
kolosa na glinianych nogach podtrzymuje 
tylko determinacja nauczycieli i dyrektorów. 
Jakoś jeszcze funkcjonuje, jakoś się udaje, 
jakoś pracujemy. Zdalnie, hybrydowo i  sta-

cjonarnie, jednak wciąż bez jednej spójnej 
ogólnopolskiej platformy edukacyjnej, bez 
rzetelnych materiałów, zgodnych z  aktualną 
podstawą programową, bez odpowiedniego 
sprzętu, psychologicznego wsparcia, bez 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, 
bez narzędzi, gwarantujących konstytucyjne 
prawo do równego dostępu do edukacji. 
Absurdalna jest sytuacja nauczycieli i obsługi 
w  przedszkolach. Od maja ub. r. pracują oni 
nieprzerwanie, bez środków ochrony osobi-
stej, w  bezpośrednim kontakcie z  licznymi 
grupami, bez możliwości zachowania jakie-

gokolwiek dystansu i egzekwowania od pod-
opiecznych podstawowych zasad higieny. Nie 
otrzymali żadnego wsparcia od rządu i samo-
rządów, które prowadzą placówki. Podobnie 
zresztą potraktowano pracowników żłobków. 
Pominięto ich nawet w programie masowego 
testowania pedagogów wczesnoszkolnych. 
Co dalej? Rozsądnym byłoby stopniowe po-
wracanie do normalności, ale po zaszczepieniu 
wszystkich chętnych nauczycieli. Tymczasem, 
planowane jest szczepienie nauczycieli w gru-
pie I, ale dopiero po seniorach i służbach mun-
durowych, gdy w  innych krajach pracownicy 
oświaty szczepieni są zaraz po medykach. 
MEiN proponuje remedium na poprawę 
sytuacji – nauczanie stacjonarne klas I-III 
w  „bańkach szkolnych” i  choć pomysł godny 
uwagi, na chwilę obecną jest pozbawiony 
sensu. Uczniowie stykają się w  autobusach 
szkolnych, szatniach, a  po lekcjach prze-
siadują w  świetlicach. Nauczyciele innych 
specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna 
przechodzą z sali do sali. Niestety w dalszym 
ciągu z  edukacją w  pandemii pracownicy 
oświaty, rodzice, uczniowie i  samorządy 
muszą radzić sobie sami, idąc do walki z wi-
rusem pod sztandarem „Jakoś to będzie”. •
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W styczniu przedstawione zostały 
wyniki badań przeprowadzonych 
dla Sektorowej Rady ds. Kompe-

tencji Sektora Komunikacji Marketingowej. 
Dotyczą one obecności na rynku pracy osób, 
które ukończyły już 50 rok życia. 
Od świata stereotypów
Okazuje się, że istnieje wiele barier mental-
nych, związanych z zatrudnianiem tej grupy 
i  zakorzenionych stereotypów. Na przykład, 
że jej przedstawiciele niechętnie chcą się do-
kształcać, mają wysokie oczekiwania doty-
czące stanowiska i wynagrodzenia, z trudem 
odnajdują się w  młodych zespołach, a  wy-
kształcenie uzyskali na tyle dawno temu, że 
jest mocno nieaktualne. Do tego gorzej znają 
języki obce i nie mają wystarczających kom-
petencji cyfrowych. Całość sprawia, że można 
mówić nawet o  cichym pozwoleniu na dys-
kryminację tej grupy.

Poprzez świat faktów
Tymczasem w  opinii ekspertów przywoła-
nych we wspomnianym raporcie, sytuacja 
jest dokładnie odwrotna. Przedstawiciele 

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”.

„srebrnej” generacji niosą ze sobą bogate do-
świadczenie życiowe, etos pracy, wysokie 
zdolności interpersonalne, kontakty zawodo-
we, samoświadomość i... gotowość do nauki. 
Przeżyli już niejedną zmianę organizacyjną, 
czy technologiczną, więc te nie są dla nich 
szokiem. Na koniec grudnia w Miejskim Urzę-
dzie Pracy w Kielcach zarejestrowanych było 
6092 osoby. Z tego grona co trzecia ukończyła 
już 50 rok życia.

W stronę rozwiązań
W wziąwszy pod uwagę prognozy demogra-
ficzne GUS, grupa osób, które ukończyły już 50 
rok życia, będzie rosła na rodzimym rynku pra-
cy w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Warto 
więc zacząć budować zespoły wielopokolenio-
we lub przynajmniej przygotowywać się do 
tego. Dobrym rozwiązaniem może być mento-
ring, w którym doświadczona kadra dzieli się 
swoimi umiejętnościami, chłonąc jednocześnie 
nowinki od młodszych. Pozwala to na zbudo-
wanie trwałych więzi w zespole, pełne wyko-
rzystanie potencjału „starej” kadry i  szybszą 
adaptację w zakładzie nowych pracowników.

Firmy, obawiające się oczekiwań dotyczą-
cych wynagrodzeń ze strony tej grupy 
kandydatów, mogą uzyskać wsparcie za po-
średnictwem MUP. Dofinansowanie do płacy 
zatrudnionej osoby bezrobotnej z  grupy 50+ 
wynosi 1300 złotych miesięcznie i  może być 
wypłacane przez rok, lub nawet przez dwa 
lata w  przypadku zatrudnienia osoby, która 
ukończyła już sześćdziesiątkę.

I przekwalifikowań
Jak zauważył specjalista w  dziedzinie karier 
w  branży marketingu, Paul Arden, analizu-
jąc „kreatywny krąg życia” w  wieku 50 lat 
następuje przełom, a  lata 50-60 to okres wy-
myślania siebie na nowo. Na przykład dzięki 
projektowi „Kierowca kategorii D zawód pil-
nie poszukiwany – etap III”, osoby bezrobot-
ne, które należą już do „srebrnej generacji”, 
mogą zostać kierowcami autobusów.
W dynamicznie przeobrażającym się świecie, 
w czasie, który eksperci określają terminem: 
Praca 4.0, jedno pozostaje pewne. Wszyscy i to 
bez względu na wiek, musimy być otwarci na 
zmiany!

Po pięćdziesiątce!
TeksT: Zbigniew Brzeziński

Szukasz pracownika o wysokich zdolnościach interpersonalnych, lojalnego 
i rozumiejącego, czym jest etos pracy? Zatrudnij kogoś z pokolenia silver!

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293
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TeksT: Ryszard Biskup

Były wmontowane w  ściany, ukryte za 
witrynami sklepowymi jarzeniówki. 
Rzucały w  ciemnościach, co prawda 

jaskrawy, ale przecież upiorny, trupi jak w   
prosektorium nad ranem, poblask. Bo komu 
się chciało w tych siermiężnych czasach inwe-
stować w  światła rozpraszające mrok, skoro 
kieleckie ulice w centrum rozjaśniały, zawie-
szone na rozciągniętych od ściany do ściany 
kablach, oprawione w metalowe ample, żółte 
światła? 
Mogę się mylić (może to było trochę wcześniej, 
albo znacznie później), ale krótko po uroczy-
stych obchodach Millenium Państwa Pol-
skiego, prawie równocześnie w błyskającymi 

w ciemny nieboskłon fajerwerkami, wystrze-
lonych przez żołnierzy z jednostki wojskowej 
ze Stadionu, do Kielc zjechali instalatorzy 
z  Krakowa. Z  setkami długich, szklanych ru-
rek, z  aparatami spawalniczymi, zwyżkami 
zamontowanymi na ciężarówkach „stara”. Na 
miejscu, przy kamienicach w centrum, wygi-
nali pod płomieniem palnika okrągłe kształt-
ki, montowali całą plątaninę elektrycznych 
kabli, wciągali na dachy czasowe sterowniki, 
pokryli dachy i frontony domów mleczno-bia-
łą plątaniną. 
22 lipca, gdy zapadł zmrok, szaro-bure, pro-
wincjonalne Kielce zmieniły się w Las Vegas! 
Nagle wszystko było świecące, barwne, mru-

czące kolorowym jak zapaska opoczyńska 
gazem, niczym przeciągający się na stole 
w  kuchni, oswojony kot. To była Ameryka, 
inny świat, Europa przyfrunęła na prowincję 
do Kielc. Pryncypalną ulicą, po chodnikach, 
bo jezdnią tłukły się samochody, w lewo i pra-
wo, zadzierając głowy, spacerowały całe rodzi-
ny, w kałużach jak w monstrualnej wielkości 
lustrze, odbijała się błyszcząca w  nocy tęcza 
zawieszonych nad sklepami reklam. Nieco 
później, już po upadku dziadka w  prochow-
cu, a  na początku dekady przystrzyżonego 
jeża, czyli po zmianie z  cholery na dżumę, 
w Kielcach pojawiły się cztery ruchome neo-
ny. Pierwszy zamontowano nad pijalnią wody 

Moda na neony w Kielcach  przyszła jakoś tak w połowie lat sześćdziesiątych. Wcześniej 
– jak mi się wydaje, jak sobie przez mgłę przypominam, mrok w pobliżu sklepów, witryn 
restauracji, nad dachami domów, rozjaśniały co najwyżej lampiony. 

Fo
t: 

ar
ch

iw
um

Kolorowe litery 
w mroku 
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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.

REKLAMA

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

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

tel. 41 336 95 99; 604 099 153

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

POZBĄDŹ SIĘ MIGRENY

mineralnej, w  której, jeśli ktoś miał ochotę, 
mógł kupić „buskowiankę”, „kryniczankę”, 
„słotwinkę”, śmierdzącego na trzy metry „zu-
bera” czy słoną jak wszystkie nieszczęścia 
„marię”. Całą fasadę ozdobiła szklanka z imi-
tującymi bąble kółeczkami, z kłującą chmury 
rurką, odzwierciedlającą słomkę do pociąga-
nia łyków wody. W nocy każdy bąbel zapalał 
się i gasł, jakby buzowała woda wlana do ażu-
rowego naczynia. 
Druga animacja ozdabiała położony ze sto 
metrów dalej sklep z  instrumentami mu-
zycznymi. W prostokątnej ramie sterczał dłu-
gowłosy gitarzysta. Co dwadzieścia sekund 
zapalały się i gasły prążki na portkach instru-
mentalisty, podnosiła się i opadała gitara, co 
w  ciemnościach sprawiało wrażenie, że mu-
zyk, przebierając palcami po gryfie instru-
mentu, tańczy. 
W znacznej odległości od centrum, ale za to 
w środku osiedla KSM-u, na Zagórskiej, rucho-
my neon zachęcał do wizyty w kawiarni „Sa-
mantha”. To nie była wyszukana, ekscytująca 
publiczność konstrukcja czy rozpalająca wy-
obraźnię instalacja. Za dnia plątanina kabli 
i  poskręcanych we wszystkie kierunki rurek 
budziła skojarzenie, że zatrudnieni przy za-
montowaniu tego neonu fachowcy pracowali 
nad swoim dziełem w stanie głębokiego upo-
jenia. Wszystko było przecież pogmatwane, 

poskręcane, rzucone na ścianę byle jak i byle 
gdzie. Nawet przy dużym wysiłku intelek-
tualnym sterta instalacji nie przypominała 
nic sensownego. Ale gdy nadciągnął zmrok 
i błysnęły gwiazdy na niebie, neon udowod-
niał sens abstrakcji. Na fasadzie pawilonu 
handlowego pojawiało się bowiem magiczne, 
kuszące feerią kolorów, drgające zachęcająco, 
pawie oko. 
Najbardziej dynamiczny neon zainstalowano 
natomiast na bocznej ścianie hali widowisko-
wo sportowej. Artysta od neonowej reklamy 
tak umyślnie powyginał kształtki, że stworzył 
całą opowieść. Zawodnik z trójskoku wsadzał 
w  obręcz zawieszonego pod samym dachem 
kosza piłkę. Sportowiec świecił na biało, miał 
nałożone czerwone majtki i  zieloną podko-
szulkę, piłka była - jak należy, czerwona. Fazy 
czasowe na tym neonie założono cztery, ale 
czy projektant się pomylił, czy monterzy coś 
poplątali albo czy wyszło coś jak zawsze, ten 
jeden ruchomy kielecki neon ciągle zawo-
dził - nie odpalał jeden element. Instalatorzy 
z Krakowa z początku reklamację przyjmowa-

li, usuwali usterki, przez tydzień wszystko hu-
lało jak należy. Potem znów gasło. Kierownik 
hali sportowej przy Waligóry znalazł wreszcie 
salomonowe rozwiązanie i  szwankujący, ru-
chomy neon po prostu odłączył od napięcia. 
Na podobny pomysł nie wpadła natomiast dy-
rekcja największego w mieście hotelu „Łyso-
góry”. Położoną naprzeciw dworca kolejowego 
placówkę ozdobił neon zamówiony przez 
miasto. Na dachu pyszniły się w dzień wiel-
kie jak woły żółte litery ustawione w piękny 
napis „Witamy w Kielcach”. Neon świecił dwa 
dni, potem spaliła się instalacja litery „l”. Wy-
chodzących z tunelu kolejowego przybyszów 
przez kilka miesięcy witał pulsujący w mroku 
napis ”Witamy w  Kiecach”. Co z  jednej stro-
ny budziło zrozumiałe zdziwienie, z  drugiej 
śmiech. Z  czasem wszystkie cztery ruchome 
szyldy wyłączono z eksploatacji. Gdy okazało 
się, że bez neonów można się spokojnie obyć, 
gasły jeden po drugim. Najdłużej trzymał się 
ten umieszczony na skrzyżowaniu ulic Sien-
kiewicza i  Staszica, nad domem towarowym 
„Puchatek’.
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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.

Urządzamy się w d…e
Wobec fałszywej, nieweryfikowalnej w kategoriach metody naukowej, strategii walki 
„naszego rządu”  z tzw. pandemią - w wyniku czego tenże rząd ogłasza niekończące się m.in. 
ludobójcze lockdowny - buntują się kolejni Polacy. Nie ma niestety wśród nich tzw. artystów.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Do nielicznych miłośników wolności, do-
tąd skutecznie pacyfikowanych przez 
wyspecjalizowane państwowe mundu-

rowe formacje, ostatnio dołączają stojący już 
nad przepaścią restauratorzy. W  Kielcach na 
razie protestuje kilku – są szykanowani i  za-
straszani przez miejscową policję i  tzw. sane-
pid. W  innych częściach Polski buntowników 
jest na szczęście znacznie więcej. Niestety 
wśród osób protestujących przeciwko okrada-
niu nas z  wolności, zdrowia i  dorobku życia, 
przeciwko zarządzaniu nami z  psychopatycz-
ną konsekwencją strachem i poczuciem winy 
– nie ma artystów, w tym aktorów.
Za to gwiazdy polskiego ekranu i  main stre-
amowego teatru haniebnie rezonują globali-
styczne propandemiczne matryce i  frazesy. 
Zaś ci pomniejsi - swoje frustracje wyrażają na 
portalach społecznościowych. Jak nigdy dotąd 
modne stały się wywiady. Liczni aktorzy robią 
je z innymi… kolegami i koleżankami aktora-
mi. Czy to coś ciekawego? Niestety to bardzo 
mocno „branżowe” rozmowy, przywołujące na 
myśl grupy wsparcia, a nie platformy dysku-
sji o sztuce w czasie „zarazy”. A dominującym 
językiem tych wywodów jest, ten już tyle razy 
krytykowany - postpsychoanalizy (nota bene 
– zdumiewa jak to się zagnieździło w ludziach! 
Niebywałe!). Ale nie to jest najgorsze! Poraża 
zgoda tych aktorów na ten „pandemiczny” 
fałsz. Ta ich niemoc do szukania prawdy na 
własną rękę i oporu!
A przecież kiedyś ludzie z  takiej Pomarań-
czowej Alternatywy (przypomnę młodszemu 
pokoleniu, że to był antykomunistyczny ruch 
happeningowy) kruszyli ironią mury tota-
litaryzmu. A  dziś… Na portalach społecz-
nościowych widać zdjęcia aktorów w  masce 

– symbolu tresury społecznej i bezradnie pyta-
jących – „kiedy to się wszystko skończy?!”.
Więc im odpowiem - to dopiero początek! I to 
Wy pozwoliliście na to, wtedy kiedy po raz 
pierwszy założyliście, wbrew literze nauki, 
maskę na twarz! Reszta to już tego konse-
kwencje.
A teraz… Właśnie przedstawicielka nowego 
bidenowskiego rządu w  USA – stwierdziła, 
że będzie forsować ideę noszenia… już nie 
jednej, ale dwóch masek! Niewątpliwie i  nas 
– jako kraju zewnątrzsterowalnego – także bę-
dzie to dotyczyć. Oczyma wyobraźni już widzę 
zdjęcia aktorów masowo podporządkowują-
cych się i tej nowej „dyrektywie”.
Niedawno moi młodzi przyjaciele z grupy Co-
vid-1984 borykając się m.in. z brakiem rekwi-
zytów teatralnych, zorganizowali happening 
na ulicach Kielc – przeciwko zamachowi stanu 
w  Polsce pod pretekstem „pandemii”. To byli 
tylko tzw. amatorzy. A  w  tym samym czasie 
„zawodowe” aktorki z naszego teatru „uczyły” 
ludzi (na propagandowych filmikach) jak za-
kładać maski i trzymać tzw. dystans społeczny. 
Prawda, że to przeraża?
„To, że jesteśmy w  dupie to jasne. Problem 
w  tym, że zaczynamy się w  niej urządzać” – 
pisał niegdyś Stefan Kisielewski w  czasach 
starej komuny. W czasach niewątpliwie nowej, 
nasi ulubieńcy znani nam ze scen, realizują 
i to proroctwo dawnego mistrza. Jeszcze lepiej 
się „urządza” dyrekcja Teatru Żeromskiego 
w Kielcach? A może się tylko czepiam i żądam 
niemożliwego? „Piórem” specjalistki ds. mar-
ketingu zawiadamia: „[…] przygotowujemy się 
do realizacji prapremiery pt. „Expiria” w cho-
reografii Agnieszki Kryst”. Dalej, że to będzie: 
„studium kobiecego ciała”. Prawda, że odkryw-

cze i  na czasie? Później, że to „Koprodukcja 
z Nowym Teatrem w Warszawie oraz Art Sta-
tions Foundation z Poznania”. Szykuje się dłu-
ga zatem… lista płac. Jak zwykle.
Jakie jeszcze ma propozycje „Żeromski”? 
Warsztaty aktorskie dla dzieci. Oczywiście on-
line. I  także online wykład jakiejś reżyserki. 
Ale… Mimo „pandemii” jak się wydaje – dyrek-
tor placówki Michał Kotański ma szansę zreali-
zować wszystkie zaplanowane premiery! To, 
że widz ich nie zobaczy, zdaje się mało komu 
przeszkadza.
Dominuje hasło: „Zaproś teatr do domu!”. Więc 
biegnę przypomnieć, że w domu to ja mam Net-
flixa i np. rewelacyjnie, perfekcyjnie nakręco-
ne filmy (jak jest to np. w przypadku „Czarnego 
lustra”), oparte na rewelacyjnych i  mających 
związek z tzw. rzeczywistością w tym „pande-
mią” i jej konsekwencjami, absolutną kontrolą 
ludzi – scenariuszach. Produkcje parafilmowe 
naszego teatru wyglądają przy tym marnie, 
amatorsko, a na dodatek poruszają (nie pierw-
szy to już raz) tematy… banalne. Mam tutaj 
na myśli chociażby „Dropie”, spektakl oparty 
na powieści Natalki (ten infantylizm… czy to 
znak rozpoznawczy sztuki epoki trockizmu? 
Wspomnę, że wywołana Natalka ma 33 lata) 
Suszczyńskiej, w reżyserii Anny Mazurek.
Jest to, mówiąc językiem Bocheńskiego – beł-
kot. I co, najgorsze wtórny. Dajmy tego próbkę: 
„Przeżywałam kolejne dni według harmono-
gramu: makaron z pesto, leżenie aż do zaśnię-
cia, spanie aż do wybudzenia, a potem kolejne 
odcinki Świata według Kiepskich”. (Tzw. czyta-
nie tej propozycji dostępne jest na fanpage’u 
teatru i na yt). 
Trochę, ale jedynie trochę, to jednak i broni się 
ten „nasz” teatr. Np. zrealizowanym słuchowi-
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skiem dokumentalnym pt. „Harcerz na wojnie” 
w  reżyserii Tanji Miletić-Oručević (dostępny 
na yt). Tekst propozycji został oparty na wspo-
mnieniach ojca (Jan Kinastowski, bohater tej 
propozycji) Anny Kinastowskiej, „zaś tło histo-
ryczno-społeczne lat 20. XX wieku kreśli histo-
ryk dr Marek Maciągowski”. (Tak, nota bene to 
ten sam historyk, który nie bał się kiedyś na-
pisać rzetelnego eseju o trudnych relacjach pol-
sko-żydowskich w Kielcach, szkoda, że tę pracę 
naukową odrzucili niegdyś twórcy w  swoim 
manipulacyjnym tworze zatytułowanym 
„1946”). Słuchowisko – jest pozornie nudnawe, 
monotonne, nie pokazuje bohaterstwa w stylu 
amerykańskich produkcji o  herosach, niczym 
w polskim filmie „nic się nie dzieje”. Ale… za-
miast tego… ujawnia przykrą codzienność 
wojenną – głód (mamy wiele opisów potraw 
z tamtej epoki), brud, zmęczenie, wyczerpanie, 
zwątpienie, traumy, rany, pobyty w szpitalach 
polowych, śmierć kolegów i  cudowne ocale-
nie głównego bohatera audycji. To ostatnie 
jest przypomnieniem fundamentalnej kwestii 
(metafizycznej?) w naszym kręgu cywilizacyj-
nym – czy o naszym życiu decyduje przypadek, 
czy przeznaczenie? To jest pytanie dotyczące 
współczesnego sporu – przypadek, czy Logos?
Reasumując ten cały ustęp. „Wykorzystamy” 
szansę na odrodzenie sztuki słuchowiska?
Jak widać, niewiele dzieje się wśród „artystów”. 
Dla sprawiedliwości dodam, że w  innych pla-
cówkach kultury w  mieście – także mamy 
bezradne „czekanie na normalność”, albo ra-
czej na tzw. nową normalność. Tymczasem ja 
rozmarzyłem się o  nowej Pomarańczowej Al-
ternatywie… w  Kielcach. Ale nie sądzę, żeby 
coś takiego zaistniało. Bowiem nad wolność 
współcześni rewolucjoniści-artyści, tak bar-
dzo identyfikujący się na scenie z biedą, „wy-
kluczeniem”, prekariuszami, prekariuszkami 
i  prekariusz(wstaw odpowiednią końcówkę, 
albo jej reprezentację braku) – dziś przekłada-
ją… mieszczański komfort.
Jak dotychczas tylko jeden ze znanych mi akto-
rów, tęskniący za żywym kontaktem z widzem, 
zapowiedział, że wystąpi „chociaż to nielegal-
ne” (wspomnę – że nielegalne to są zakazy 
płynące od premiera) z monowypowiedzią np. 
w  „Lidlu” przy Warszawskiej. Prosił mnie, że-
bym mu pomógł szukać adekwatnego tekstu. 
Przyszło mi do głowy, żeby mógłby zacząć od 
zaadresowanego do miejscowych przedstawi-
cieli rządu wiersza Czesława Miłosza, zaczyna-
jącego się tak:
„Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając”.
I miejmy nadzieję, że dzisiejsi „nasi” przywód-
cy polityczni skończą tak jak to obrazuje ostat-
nia linijka tego tekstu. Zasłużyli na to. 

Zakopane – Krupówki  
– sobota, 23 stycznia 2021 r.

Szczyrk, 4 stycznia 2021 r.

Dystans, dezynfekcja, maseczka…
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego go-
ściem jest Maksymilian Materna, kielecki re-
staurator. 

Zacznijmy tradycyjnie. W gastronomii siedzisz od... 
…od 20 lat. 

Jak to się stało, że DJ został knajpiarzem? 
Początkowo pracowałem za barem oraz jako 
manager muzyczny. W Krakowie…

Muzyka Ci nie wystarczała? 
W tym krakowskim klubie funkcjono-
wała kawiarnia, więc pierwszy kontakt 
z  serwowaniem jedzenia miałem właśnie 
w klubokawiarni. Oraz, nieco później, w klu-
borestauracji. Wiem, że brzmi to śmiesznie, 
ale tak było – w  jednym miejscu funkcjono-
wał klub muzyczny, kawiarnia i  restauracja. 
I  tak przeczłapałem prawie dwa lata. Podpa-
trywałem pracę managerów, którzy zajmowa-
li się gastronomią w klubach i restauracjach, 
a przy okazji pracowałem jako kelner, selek-
cjoner, DJ. 

I przyszedł taki moment, kiedy wróciłeś do Kielc 
z Krakowa w 2010 roku…
… i  w  2012 roku udało mi się namówić ro-
dzinę, by zainwestowali w  lokal o  nazwie 
Bohomass. Lokal wystartował rok później. Po-
czątkowo miał to być stricte klub muzyczny, 
okazało się jednak, że otworzyliśmy malutką 
kuchnię, stworzyliśmy pierwszy w  Kielcach 
burger joint i… zażarło. Do 2015 roku działali-
śmy w „małym” Bohomassie, później otworzy-
liśmy duży Bohomass i tam już skończyły się 
żarty. Prowadziliśmy kuchnię z prawdziwego 
zdarzenia. Od śniadań, przez street food, po 
obiady i kolacje. 

Co sądzisz o obecnej sytuacji w gastronomii? 
Moim zdaniem nie poradzi sobie, jeśli 
lockdown potrwa dłużej. Kompletnie nie 
rozumiem, dlaczego rząd tak uczepił się ga-
stronomii i  kultury. Doprowadził do sytu-
acji, w  której możemy mówić już o  ruinie. 
W przypadku gastronomii jedzenie na dowóz 

to promil tego, co restauracje mogły zarobić 
wcześniej. Więc albo otworzymy się nie cze-
kając na zezwolenie od rządu, albo ten rynek 
upadnie i będzie się odradzał latami. 

Uważasz, że akcja #otwieraMY, polegająca na 
otwieraniu lokali mimo narzuconych obostrzeń ma 
sens? 
Będzie miała sens tylko i  wyłącznie w  jed-
nym wypadku – jeśli WSZYSCY się otworzą. 
Pojedyncze knajpy będzie bardzo łatwo „od-
strzelić”. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że 
nowy lokal o nazwie Moo oficjalnie otworzy-
my 5 lutego. I nie będę czekał na inne lokale. 
Nie pozwolę na to, żeby ta paranoja dotyka-
jąca gastronomię trwała dłużej, by niszczyła 
nas finansowo. 

Jak dzisiaj widzisz przyszłość kieleckiej i nie tylko 
gastronomii? 
Na pewno nikt nie wyjdzie z  lockdownu 
wzmocniony. I na pewno spadnie zaintereso-
wanie w inwestowanie w tę gałąź gospodarki. 
Trzymam kciuki za tych, którzy przetrwają.

Ciasto do pizzy

Składniki
- 600 g mąki typ 00
- 300 ml + jeden kieliszek zimnej wody
- 1 g suchych drożdży
- 15 ml oliwy extra virgin
- 15 g soli

Przygotowanie
1. Do miski wlewamy zimną wodę, a na-
stępnie dodajemy mąkę i drożdże. Wyra-
biamy wstępnie ciasto.
2. W kolejnym kroku dolewamy kieliszek 
wody, wsypujemy sól i dalej wyrabiamy 
przez ok. 5 min.
3. Na końcu dolewamy oliwę i wyrabia-
my całość do momentu, aż oliwa zostanie 
wchłonięta przez ciasto (ok. 12-15 min.) 
i odstawiamy przykrywając je szczelnie, 
aby odpoczęło przez ok. 1h.
4. Porcjujemy ciasto na kawałki po około 
250g (nie rwiemy, odcinamy).
5. Formujemy kulki, zamykając ciasto od 
spodu, smarujemy cienko oliwą i przy-
krywamy szczelnie, by nie wyschło.
6. Po ok. 4h wypoczynku w ciepłym miej-
scu, gdy kulki zwiększą swoją objętość 
dwukrotnie, są gotowe do użytku, lecz 
ciasto będzie smakować najlepiej po kolej-
nych 12-48h w lodówce, należy pamiętać, 
aby ciasto rozkręcić dopiero wtedy, gdy 
osiągnie temperaturę pokojową.

MaksyMilian Materna
kielecki restaurator. Właściciel pizzerii The Ser, klubu 
muzyczno-koncertowego Bohomass Lab, resturacji MOO, 
której otwarcie zapowiada na 5 lutego.
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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

ABC tlenoterapii
Na najczęściej zadawane pytania związane z korzystaniem z terapii hiperbarycznej 
odpowiada  Paula Malarz, fizjoterapeuta, w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

Jak długo trwa zabieg w komorze hiperbarycznej?
Pojedynczy zabieg trwa 45 minut, do tego 
dochodzi czas sprężania i rozprężania, każdy 
po około 10 minut. Całkowity czas spędzony 
w komorze wynosi mniej więcej 60-65 minut. 
Możliwe jest również łączenie maksymalnie 2 
zabiegów w  jednej sesji terapeutycznej (wy-
bierane często przez pacjentów ze względu na 
maksymalizację efektu leczniczego w trakcie 
jednej sesji, jak i  oszczędność czasu na do-
jazdy). Zabieg podwójny trwa 90 minut (2x45 
min.), oczywiście plus czas sprężania i rozprę-
żania.

 Jaka ilość zabiegów jest wskazana, by można było 
zauważyć efekt terapii?
W przypadku hiperbarii tlenowej specjaliści 
określają ilość 5 zabiegów jako minimalną, by 
doświadczyć pierwszych efektów leczniczych 
terapii. Jej efekt jest ściśle związany z rodza-
jem schorzenia i aktualnym stanem ogólnym 
organizmu. Choroby chroniczne i  stany cho-
robowe ostre wymagają dłuższych sesji reha-
bilitacyjnych niż zabiegi stosowane w celach 
profilaktycznych. Pacjent z cukrzycą, mający 
duże problemy krążeniowe, po amputacji 
palca w  zespole stopy cukrzycowej, będzie 
potrzebował 20-30 zabiegów, by efektywnie 
wspomóc gojenie się rany. Inny, mający np. 
problemy reumatologiczne, zauważy, być 
może, znaczącą różnicę już po 10 zabiegach. 
Jest to sprawa bardzo indywidualna. Bardzo 
często pacjenci, widząc pozytywne i lecznicze 
działanie komory, przedłużają sobie sesje te-
rapeutyczne o kolejne pakiety.

W jakich ramach czasowych powinno się wybrać 
wykupiony pakiet zabiegowy?
By zabiegi przyniosły oczekiwany leczniczy 
efekt trzeba je wykonywać codziennie. Czyli 

np. pakiet 10 zabiegów: od poniedziałku do 
piątku, codziennie przez 2 tygodnie, z  prze-
rwą na sobotę (albo razem z sobotą) i niedzie-
lę. Ewentualnie można zdecydować się na 
zabiegi podwójne, wtedy czas trwania całego 
pakietu skróci się odpowiednio do 5 dni.

Jak wygląda sam zabieg?
Do zabiegu nie trzeba się specjalnie przygo-
towywać, najważniejsze, by nie wnosić do 
komory żadnych rzeczy osobistego użytku, 
jak zegarki czy biżuteria. Należy też zrezy-

gnować z makijażu, kosmetyków czy kremów, 
nie lakierować włosów, paznokcie powinny 
być pomalowane co najmniej 2 dni wcześniej, 
a ruchome akcesoria medyczne, takie jak np. 
aparaty słuchowe, trzeba ściągnąć. Pacjent 
powinien być ubrany w bawełniane ubranie, 
a przed sesją skorzystać z toalety. Podczas za-
biegu, korzystający z terapii ma założoną ma-
skę tlenową, przez którą oddycha. Może np. 
czytać książkę. Wielu śpi. Przez cały czas jest 
monitorowany przez fizjoterapeutę, z którym 
ma kontakt wzrokowy przez właz komory, jak 
i głosowy przez interkom.

Czy dzieci również mogą być poddawane 
zabiegom?
Tak. Dzieci poddawane terapii, to najczęściej 
dzieci z  zaburzeniami neurologicznymi, czę-
sto ze spektrum autyzmu lub autyzmem, ale 
także padaczką lekooporną czy innymi scho-
rzeniami, np. mózgowym porażeniem dzie-
cięcym.

Jak przeprowadza się terapię w przypadku małych 
dzieci?
Małe dzieci wchodzą do komory z  opieku-
nem, najczęściej z  mamą. Sama terapia jest 
przeprowadzana dokładnie tak, jak w  przy-
padku osób dorosłych. Zdarza się jednak, 
że dziecko, mimo przebywania w  komorze 
z mamą, poprzez płacz i niezadowolenie daje 
znać, że sytuacja jest dla niego niekomfor-
towa. Często wtedy próbuje ściągnąć sobie 
maseczkę tlenową, co osłabia efekt zabiegu. 
W  takiej sytuacji, aby oszczędzić malucho-
wi stresu, zaleca się wykorzystywać na za-
bieg czas drzemki poobiedniej, bądź terapię 
wieczorną porą, gdy dzieci już śpią.  Starsze 
dzieci umilają sobie czas terapii oglądaniem 
i słuchaniem bajek.

MGR PAulA MAlARz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
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Czy można korzystać z terapii mając np. 
w kręgosłupie wstawiony implant?
Tak, wstawione/wkręcone elementy stałe (jak 
implanty) nie są przeciwwskazaniem do ko-
rzystania z hiperbarii tlenowej.

Jakie są przeciwwskazania do terapii?
Głównymi, bezwzględnymi przeciwwska-
zaniami do stosowania terapii tlenowej są: 
nieleczona odma opłucnowa oraz przyjmo-
wanie leków cytotoksycznych, takich jak 
bleomycyna, doksorubicyna, disulfiram itd. 
Za przeciwwskazania względne, czyli wy-
magające wcześniej konsultacji z  lekarzem, 
uważa się również ciążę, astmę, rozedmę czy 
choroby obturacyjne płuc, epilepsję, przewle-
kłe zapalenie zatok, ostrą infekcję górnych 
dróg oddechowych, gorączkę, klaustrofobię, 
rozsianą chorobę nowotworową, rozrusznik 
serca, zapalenie nerwu wzrokowego. W przy-
padku innych schorzeń, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości, warto zawsze zasięgnąć opinii 
swojego lekarza prowadzącego, by wykluczyć 
ewentualne przeciwwskazania do przeprowa-
dzenia zabiegu hiperbarycznej terapii tleno-
wej.

Czy osoby z nadciśnieniem również mogą 
korzystać z zabiegów?
Owszem, jednak ciśnienie musi być wyrów-
nane, pacjent nie powinien również mieć 
klaustrofobii, czy lęku przed zabiegiem.

Czy można terapię hiperbaryczną przeprowadzać 
po przebytej operacji?
Tak, mamy pacjentów, którzy pragnąc przy-
spieszyć proces gojenia ran, zgłaszają się na 
terapię krótko po przebytej operacji. W takim 
przypadku sugerujemy jednak konsultację 
z lekarzem prowadzącym leczenie.

Wskazania / zalecenia 
do skorzystania z tlenoterapii

- terapia po COVID 19 (również 
bezobjawowym)

- ratunek przed smogiem

- trudno gojące się rany / stopa cukrzycowa

- popromienne uszkodzenie kości i tkanek 
miękkich

- przewlekłe zmęczenie

- niedotlenienie tkanek i choroby z tym 
związane

- fibromialgia

- choroby układu krążenia: miażdżyca, 
nadciśnienie, itp.

- ogniska udarowe

- choroby układu nerwowego: ADHD, 
choroby Alzheimera, Parkinsona, SM, itp.

- autyzm – tlenoterapia hiperbaryczna 
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, 
pobudzenie do pracy uśpionych komórek 
mózgowych oraz tworzenie się nowych

- obrzęki

- zaburzenia potencji

- wspomaganie leczenia niepłodności

- spowolnienie procesów starzenia 
(komórek i organizmu)

- wspomaganie leczenia po zabiegach 
medycyny estetycznej i zabiegach 
chirurgicznych

- infekcje bakteryjne

- anemia

- depresje

- choroby autoagresywne

- przewlekłe stany zapalne

- niektóre zaburzenia immunologiczne

- przewlekłe choroby skóry: łuszczyca, 
trądzik, pokrzywka wysypka, rumień, AZS

- grzybice

- wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości

- zaburzenia układu pokarmowego (w tym 
problemy z wchłanianiem)

- zatrucie tlenkiem węgla (zaczadzenie) / 
zator gazowy

- przeszczepy skórne

- nagła głuchota

- martwica główki kości udowej

- złamania / urazy stawów i tkanek miękkich

- owrzodzenia, odleżyny, oparzenia

- regeneracja po chemioterapii (min. 
6 tygodni po jej zakończeniu)

- borelioza

Czy można poddać się terapii tlenowej z chorobą 
serca bądź innymi schorzeniami krążeniowymi?
Tak, choroby układu krwionośnego nie są 
przeciwwskazaniem do przeprowadzenia 
zabiegów hiperbarii tlenowej, w razie wątpli-
wości radzimy skonsultować się z  lekarzem, 
który prowadzi leczenie.

Czy zabieg hiperbarii tlenowej jest bezpieczny?
Nasza komora hiperbaryczna posiada sze-
reg zabezpieczeń, pozwalających na w  pełni 
bezpieczne i  komfortowe przeprowadzanie 
terapii. Dodatkowo ciśnienie 1,5 ATA, wyko-
rzystywane podczas zabiegu, jest ciśnieniem 
najbardziej przyjaznym dla człowieka.

Jaki dyskomfort można odczuwać podczas 
sprężania powietrza w początkowej fazie zabiegu?
Dla pacjenta przebywającego w  komorze od-
czucia są podobne do tych podczas zmian wy-
sokości w trakcie lotu samolotem: parę prostych 
ćwiczeń, polegających na ziewaniu, przełyka-
niu śliny, czy też zatkaniu nosa, ust i wydmu-
chiwaniu powietrza, pozwala na wyrównanie 
ciśnienia w uszach. Po 2-3 zabiegach organizm 
przyzwyczaja się do tych zmian na tyle, że 
dla ogromnej większości pacjentów zmiany 
ciśnienia nie są już tak wyraźnie odczuwalne. 
W fazie sprężania podnosi się nieznacznie tem-
peratura w komorze, co jest niwelowane przez 
podłączoną do komory klimatyzację.

Czy osoby z klaustrofobią mogą korzystać 
z komory?
Silna klaustrofobia jest przeciwwskazaniem 
do korzystania z komory. Jednak zwykły lęk 
czy strach przed przebywaniem w  komorze 
bierze się najczęściej z braku informacji, jak 
przebiega taki zabieg i jakich doznań należy 
oczekiwać, i mija najczęściej po 2-3 zabiegach.
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Z dobrodziejstw terapii hiperbarycznej korzystał m.in. Mirosław Dreszer, trener 
bramkarzy Korony Kielce.
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Kalabria  
– kraina na czubku  

włoskiego buta
Nakazy, zakazy, obostrzenia, kwarantanna – te słowa opisują w jakich czasach przyszło 

nam żyć. Obecnie nie pojedziemy bez przeszkód tam gdzie chcemy i kiedy chcemy. 
Dla kochających podróże pozostają wycieczki palcem po mapie. Kiedyś jednak ten 

czas ograniczeń z pewnością minie i warto do tej normalności, także wyjazdowej, być 
przygotowanym. Na łamach „2 tygodnika kieleckiego” podpowiemy, gdzie warto zajrzeć.
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TeksT: Marek Malarz

MareK Malarz
dziennikarz. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu, AGB Metro, Życiu. Twórca i swego czasu redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Uwielbia 
podróże i zazwyczaj odkrywa miejsca mało popularne, lecz warte odwiedzenia.

Zd
ję

ci
a:

 a
ut

or

Mówi się, że to zapomniany region 
Włoch. Może i tak… Jedno natomiast 
jest pewne – czeka tu na nas wiele 

niespodzianek. To jedyny region Włoch, na 
którego terenie znajdują się aż trzy górskie 
parki narodowe: Pollino, Sila oraz Aspromon-
te. Dla tych, którzy lubią odkrywać i  wciąż 
szukają nowych doznań, to raj na ziemi. 
W skład Kalabrii wchodzi pięć prowincji: Reg-
gio di Calabria, Cosenza, Krotona, Vibo Wa-
lentia i  Catanzaro, które jest stolicą regionu. 
O ile miejscowości nadmorskie (np. Tropea, 
o której piszę niżej) są często tłumnie odwie-
dzane, o tyle środek regionu jest górską, dziką 
krainą. Są tam miasteczka-widma, opustosza-
łe, w  których czas dawno się zatrzymał. Te 
zamieszkane zaś, to z kolei prawdziwe perełki 
z niesamowitą atmosferą. Polecam kilka. 
Diamante
Stolica peperoncino leży na tzw. Riwierze 
Cedrowej. Do lat 80. ubiegłego wieku było to 
zwykłe rybackie miasteczko nad wybrzeżem 
Morza Tyrreńskiego. Niczym szczególnym się 

nie wyróżniało do momentu, kiedy przybył 
tu Nani Razzetti, malarz z  Mediolanu. Przy-
jechał razem z zaproszonymi przez siebie 83 
artystami z całego świata. Mieszkańcy oddali 
ściany swoich domostw w ręce malarzy, dzię-
ki czemu powstała niezwykła galeria sztuki 
na powietrzu. Na szarych ścianach domów 
pojawiła się niezliczona ilość murali o bardzo 
różnorodnej tematyce. Dzisiaj, spacerując wą-
skimi uliczkami, podziwiać możemy dzieła, 
zarówno te posiadające dużą wartość arty-
styczną, jak i nieco kiczowate. 
Cirella
Blisko Diamante, na wzniesieniu, znajdują się 
niezwykłe ruiny – miasteczko-widmo Cirella 
Vecchia. Opuszczone zostało w  1806 r. Jego 
mieszkańcy przenieśli się wówczas w dogod-
niejsze miejsce, tworząc nową Cirellę.
Scalea
W okolicach Reggio warto też odwiedzić Sca-
lea. To typowe, średniowieczne miasteczko 
nad Morzem Tyrreńskim, położone na wzgó-
rzu „wykutym” w  skale. Wąskimi, krętymi, 
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brukowymi uliczkami, dojdziemy do ruin 
normandzkiego zamku. 
Stilo
Obowiązkowym punktem podróży po Kalabrii 
jest Stilo. Na wzgórzu, ponad uprawami oli-
wek i winorośli, znajduje się stara osada, któ-
rej domostwa wybudowane zostały z ciemnej 
skały. W X w. była ona ważnym bizantyjskim 
centrum religijnym. Pustelnicy i bracia zako-
nu bazylianów, mieszkający w  okolicznych 
jaskiniach, wybudowali tu sławną Cattolicę 
– jeden z najważniejszych i zupełnie wyjątko-
wy zabytek regionu, który przetrwał do dziś 
w prawie nienaruszonym stanie. 
Tropea
Następna na liście jest Tropea. To najpopu-
larniejsze miejsce wypoczynkowe w Kalabrii. 
Morze ma tu kolor intensywnie turkusowy, 
a  stare miasto wygląda jak przyklejone do 
urwiska na wysokiej skale. Miasteczko może 
się poszczycić jedną z  najbardziej malowni-
czych piaszczystych plaż w Kalabrii.

Język
Jeśli wybieramy się do Kalabrii, dobrze jest znać język włoski, gdyż angielski jest tu mało 
popularny. Podstawę komunikacji stanowi dialekt calabrese. To mieszanka słów włoskich, 
greckich, łacińskich, arabskich, a także francuskich, niemieckich i hiszpańskich. W regionie 
często można usłyszeć język albański i grecki. Największą mniejszością narodową w Kalabrii są 
Albańczycy.

DoJazD 
Najszybciej dostaniemy się tu samolotem. Dwie godziny lotu i jesteśmy na lotnisku Lamezia 
Terme. Lotnisko położone jest przy dużym węźle komunikacyjnym łączącym główne drogi 
w regionie. Główną drogą Kalabrii jest autostrada Delle Calabrie A3. Podobnie jak drogi lokalne, 
wiedzie przez góry, przez mosty, wiadukty zawieszone między górami i długie tunele. Po Kalabrii 
wspaniale podróżuje się pociągiem i – co istotne – niedrogo. Trakt kolejowy ciągnie się nad 
samym morzem wzdłuż całego kalabryjskiego wybrzeża Morza Tyrreńskiego i Morza Jońskiego. 
Atrakcją regionu jest podróż piękną trasą przez góry Sila zabytkową kolejką z Camigliatello 
Silano do San Giovanni in Fiore.

Smaki i zapachy
Kilka najważniejszych typowych produktów kalabryjskich i zarazem podstawa większości dań 
regionu, to peperoncino, czerwona cebulka, cedr, lukrecja, figa i bergamotka. Wszystkie one są 
dumą Kalabryjczyków. Smakują i pachną bardzo intensywnie i specyficznie, mają swoją tradycję, 
symbolikę, świadczą o temperamencie mieszkańców Południa i ich przywiązaniu do tradycji. 
Zapewniam: Kalabria gwarantuje niezapomniane widoki, smaki, zapachy i przeżycia.



w świecie sportu

REKLAMA

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

Nowe miotły rozpoczęły sprzątanie. 
W siedzibie Korony trwa polerowa-
nie miejsc pracy. Na Ściegiennego 

wrócił Marek Mierzwa. Dobrze, bo to facho-
wiec mający na koncie wiele sukcesów. Tre-
nerem rezerw będzie Dariusz Kozubek, 
Koroniarz z  krwi i  kości. To kolejny plus 
nowych władz. O kolejnych transferach pra-
cowniczo piłkarskich nie piszę, bo nie znam 
ani nowych ludzi, ani nowych futbolistów. 
Jedyne, co mogę uczynić, to trzymać kciuki 
za pozytywną realizację projektu… 
Niestety, nie wszystkie ruchy kadrowe, 
–  a  właściwie forma ich przeprowadzania 
– przynoszą klubowi splendor. Przykładów 
jest kilka. Najbardziej jaskrawy nazywa 
się Marek Paprocki. Do byłego wiceprezesa 
można mieć wiele uwag, można krytykować 
jego działalność, ale czy od razu wszystko 
co robił, należy „potępiać w  czambuł”? Tak, 
Paprocki nie był lubiany w środowisku, ale 
bądźmy sprawiedliwi – wiele jego działań 
utrzymywało klub na ekstraklasowej po-
wierzchni! 
Fatalnie też potraktowano kilkukrotnego 
„strażaka” Korony. Za kulisami mówi się 
wprost – „Sławomira Grzesika zwolniono, bo 

miał w  klubie najwyższą licencję trenerską 
UEFA Pro”. 
Wieść gminna niesie, że „kolejnym, który po-
żegna się ze swoją pracą będzie Robert Sta-
chura”. Ponoć, parol na sternika KKP Korona 
zagiął jeden z urzędników! Niebawem mają 
powstać dokumenty mocno komplikujące 
funkcjonowanie klubu KKP Korona! 
Rozstanie z  człowiekiem, który nadzorował 
budowę czegoś znacznie poważniejszego, 
o mocniejszych fundamentach niż pierwszo-
ligowa drużyna byłoby samobójem! Przecież 
Stachura i  jego ludzie zbudowali bardzo do-
bry, jak na kieleckie warunki, system szko-
lenia młodzieży! To Stachura i  jego ludzie 

doprowadzili do tego, że młodzież Korony nie 
ma sobie równych w  województwie. Że jak 
równy z równym walczy w rozgrywkach cen-
tralnych, zdobywa medale mistrzostw Polski, 
a najlepsi gracze systematycznie powoływani 
są do reprezentacji Polski!
Właściciel klubu ma prawo dokonywać swo-
ich, takich a nie innych wyborów. Ma prawo 
decydować o  personaliach. Trzeba jednak 
w  tym piłkarskim gąszczu poruszać się mą-
drze. Nie należy być „najmądrzejszym z mą-
drych”. Za takiego, przez ostatnie lata, uważał 
się Krzysztof Zając. Jak i  czym skończyło się 
jego zarządzanie klubem, kibice doskonale 
pamiętają… •

MOIM ZDANIEM

Najmądrzejsi?

Stół Therma Top
to wszechstronny, dwusegmentowy stół 

do masażu z podgrzewanym blatem, który 
poprawia krążenie, zwiększa witalność, 

łagodzi zmęczenie i napięcie.

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy

– relaksacyjny
– sportowy

– tkanek głębokich
Hypervolt Plus Bluetooth

umożliwia wykonanie masażu dokładnie 
takiego jakiego potrzebujesz. 

To 3 stopnie intensywności wibracji 
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę) 

i 5 wymiennych głowic.

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






