
p i s m o  b e z p ł a t n e
n r  2  ( 4 9 ) / 2 0 2 1
D a t a  w y d a n i a :  1 2  l u t e g o  2 0 2 1 r .

piszą dla was m.in.: 

KOWALCZYK, KIK, MALARZ,

OGONOWSKA-JAROŃ, SOKAŁA

w w w . 2 t k . p l

dziEJE

GŁUPOTY LUDZKIEJ
s.12-13

palCEm pO mapiE

- NICEA
s.16-17

partner wydania

www.centrumterapii.net

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

is
sn

 2
54

5-
21

42

DLACZEGO SZYBKO NIE ODŚNIEŻAJĄ?
TAKIE SĄ ZASADY I PRZEPISY

wiĘCEJ na sTROniE 5





 na dobry początek

3NR 2 (49)/2021

złapane w sieci

Redakcja: „2 tygodnik kielecki”, ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce 
RedaktoR naczelna: Agnieszka Rogalska, tel. +48 696 032 234 
KoreKta, sKład: A Press Reklama: tel. +48 696 032 234  
dystRybucja: Piotr Łypacz dRuk: Drukarnia cyfrowa ingA  
WydaWca: A Press, Agnieszka Rogalska, ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce 
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów nadesłanych.  
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.  
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Tytuł „2 tygodnik kielecki” został  
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach i jest prawnie chroniony.

copyRight: A Press 2019  
Zdjęcia: iStock by Getty Images, zasoby własne, prywatne archiwa autorów, Agencja Gazeta

spis TReŚci / polecamy

liczBa TyGoDnia

8 / spoJRzenia
„Dżender i demony” – Świat, Polska  

w oczach dr. Witolda Sokały.
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„Lokal z dancingiem”,
czyli Ryszarda Biskupa 
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cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

„Jak można rozpoczynać realizację zadania (pierwszy 
etap to wycinka drzew), kiedy nie ma się zapewnio-
nego finansowania na dalsze etapy zmian w parku!? 
Nie ma też żadnej pewności, że pieniądze zostaną nam 
przyznane. To tak, jakbyśmy chcieli modernizować 
swój dom nie mając pieniędzy na budowę nowego, 
ale mimo tego dokonali rozbiórki dotychczasowego”.

5 lutego 2021 r., Kamil Suchański,  
Przewodniczący Rady Miasta Kielce,  

o wycince drzew w miejskim parku i o jego rewitalizacji.

1 – miliard złotych! A może nawet ponad. Szykuje się rekordowy w dziejach 
pozew zbiorowy przeciwko państwu. W imieniu polskiej gastronomii 
przygotowuje go doświadczona warszawska Kancelaria Adwokacko-

Radcowska Dubois i Wspólnicy. Do pozwu ma się przyłączyć co najmniej… tysiąc 
firm, którym rząd zakazał działalności, a nie udzielił wsparcia w pandemii.

Gdy zapytamy dowolny słownik o definicję 
przyzwoitości, to przeczytamy, że mowa w tym 
przypadku o postawie zgodnej z określonymi zasadami 
etycznymi, moralnymi i społecznymi. Choć trudno 
przyzwoitość jednoznacznie zdefiniować, większość 
z nas zazwyczaj nie ma problemu by ocenić, powiedzieć, 
czy ktoś zachował się dobrze, czy wręcz przeciwnie 
i wyszła z niego paskudna natura. Podświadomie 
większość z nas wie, gdzie leży granica przyzwoitości, 
a jednak notorycznie się ją przekracza, bo jest na 
to przyzwolenie, bo nikt nie ustala i nie pilnuje 
norm, nikt nie reaguje, nie wyciąga konsekwencji. 
Niektórzy, ostatnio przekonałem się, że wielu, udaje, 
że przekraczania granic przyzwoitości nie widzi, bo 
z racji partykularnych interesów, po prostu nie chce. 
I uwierzcie mi, są w naszym mieście takie środowiska, 
w których złe zachowanie „uchodzi na sucho”. 
W tym konkretnym przypadku, o którym niżej, 
próbowałem samemu sobie tłumaczyć, że przyzwoitość 
ściśle się wiąże z indywidualnym systemem wartości, 
światopoglądem, kulturą, w jakiej się dorastało, 
środowiskiem, w którym się obecnie przebywa. 
Dlatego coś jednych może oburzyć, a inni pozostaną 
obojętni, nie zareagują, ba, będą udawać, że nie widzą 
i że „w ogóle nie ma sprawy”.
Takie oto myśli naszły mnie, gdy zobaczyłem 
rozstrzygnięcie „komisji” wybierającej kliniki 
uczestniczące w realizacji programu In Vitro dla Kielc. 
Przypomnę. Do 2024 roku miasto przeznaczy na ten 
cel 1,5 mln złotych z miejskiej kasy. Wybrano: Centrum 
Zdrowia Kielce Sp. z o.o z Podzamcza Chęcińskiego, 
Parens Centrum Leczenia Niepłodności z Krakowa, 
klinikę z Sopotu i Białegostoku. Już dzisiaj idę 
o zakład, że największym beneficjentem programu 
będzie firma z Podzamcza Chęcińskiego. 
W czym problem, spytacie… Otóż jednym z lekarzy 
specjalistów pracujących w Podzamczu Chęcińskim 
jest dr Grzegorz Świercz, ginekolog, specjalista 
w leczeniu niepłodności, dzisiaj m.in. społeczny 
doradca prezydenta Bogdana Wenty i, o czym dzisiaj 
mało kto pamięta, konsultant tegoż miejskiego 
programu in vitro… 

Marek Malarz



na skróty z kraju

4 NR 2 (49)/2021

USŁYSZANE

Gościem Roberta Mazurka w Porannej 
rozmowie RMF FM był minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

Mazurek: Tak naprawdę nikt nam nie 
wytłumaczył, dlaczego tak, a nie siak, 
to znaczy, dlaczego akurat centra 
handlowe możemy otworzyć, skoro 
w centrum handlowym, w większym, 
nagle zgromadzi się podczas jednego 
weekendu 2000 ludzi, ale szkoły nie 
możemy otworzyć, albo restauracji, 
w której w reżimie sanitarnym, w pełnym 
reżimie – niech będzie ograniczona liczba 
klientów do 1/3, ale jednak – będą mogli 
pójść. (…) 
Niedzielski: Po prostu te kroki, które 
będziemy wykonywali luzując obostrzenia, 
jeżeli oczywiście ten trend się zachowa, 
spadającej liczby zakażeń, muszą być 
bardzo ostrożne (…).
Mazurek: Raz jeszcze wrócę do pytania. 
(…) to, że centra handlowe można 
otworzyć, a nie można otworzyć szkół, 
nie można otworzyć restauracji, siłowni, 
jest sytuacją niezrozumiałą dla... No 
niemal nikogo. Ludzie naprawdę pytają, 
dlaczego? Niech pan wytłumaczy, bardzo 
proszę, dlaczego. 
Niedzielski: To tutaj bazujemy na wynikach 
badań, które były robione w Stanach 
Zjednoczonych, które pokazują, 
gdzie, w jakich miejscach dokonuje 
się transmisja wirusa. Badania były 
opublikowane przez pismo Nature. 
Można znaleźć zresztą wyniki tych badań 
w Internecie. (…) to jest kwestia po 
prostu pewnych dowodów naukowych... 
Mazurek: Bardzo pana przepraszam, 
pan nie mówi o dowodach naukowych, 
tylko o artykule, w cenionym, ale jednak 
czasopiśmie. (…) jak długo mamy słuchać, 
że ktoś podjął decyzję, bo trzeba być 
ostrożnym? Chcielibyśmy wiedzieć, 
na jakiej podstawie. 
Niedzielski: (…) Oprócz tych przesłanek, 
jak pan to nazywa „z czasopisma”, 
a wg mnie naukowych, to mamy 
potwierdzenie tak naprawdę pewnego 
intuicyjnego spojrzenia, kiedy to ryzyko 
zakażenia jest największe. (…) Więc to 
są po prostu takie pewne oczywistości, 
które potem w tych badaniach są 
potwierdzone intuicyjnie.

 (oprac. red.)

Źródło: RMF FM, 25 stycznia 2021 r.

Otwarte hotele, kina, teatry, 
boiska zewnętrzne, baseny i stoki 
narciarskie – to nowe zmiany w 

rządowych obostrzeniach ogłoszone na 
konferencji prasowej przez premiera 
Mateusza Morawieckiego. Zmiany 
zaczną obowiązywać od dzisiaj i zostały 

AKTUALNIE

wprowadzone warunkowo – na dwa 
tygodnie. Będą na bieżąco weryfikowane 
na podstawie danych m.in. o liczbie 
zachorowań i zajętych łóżek. – Jeśli w tym 
czasie dojdzie do wzrostu zakażeń, zmiany 
zostaną wycofane – zapowiedział powiedział 
Morawiecki.

Co się zmieni?
Od dzisiaj: 
l Otwarte będą hotele i miejsca noclegowe w wielkości do 50 proc. obłożenia miejsc. 

Restauracje hotelowe pozostaną zamknięte, a posiłki będą dostarczane do pokoi.
l Otwarte będą kina i teatry, filharmonie i opery w reżimie sanitarnym również do 50 proc. 

obłożenia miejsc.
l Dopuszcza się aktywność sportową na terenach otwartych - boiskach zewnętrznych, 

kortach tenisowych, basenach i stokach narciarskich. Możliwe będzie uprawianie sportu 
amatorskiego na świeżym powietrzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

l Przypomnijmy, że od 1 lutego otwarte są galerie handlowe przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. Zniesiono też tzw. godziny dla seniorów oraz otwarto muzea i galerie sztuki.

Jakie obostrzenia wciąż obowiązują?
Poniższe zmiany obowiązują od 28 grudnia i pozostaną bez zmian przynajmniej do 28 
lutego:
l Zamknięte są restauracje, bary i puby, posiłki mogą być wydawane tylko na wynos.
l Zamknięte są siłownie i kluby fitness.
l Zamknięta jest część działalności gospodarczych.
l Zakaz organizacji wesel i styp.
l Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich i uczelniach 

wyższych (z małymi wyjątkami).
l Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian.
l W sklepach i kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m kw. 

pomieszczenia.
l Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski komunikacją zbiorową, muszą poddać się 

10-dniowej kwarantannie (od 23.01 zwolnione z obowiązku są osoby posiadające 
negatywny wynik testu na COVID-19).

(oprac. red.)
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Akcja Zima w Miejskim Zarządzie Dróg
Dyżur trwa całą dobę – numer telefonu: 

41 34 02 800.

Poniedziałek, 8 lutego, kierowcy 
w Kielcach zapamiętają na długo. 
Po raz pierwszy od lat zmagali się 

z zalegającym na ulicach śniegiem. Przejazd 
przez miasto stanowił prawdziwe wyzwanie. 
Na drogowców znów spadły gromy. Dostało 
im się nawet od tych, którzy po mieście 
poruszają się pieszo. Niesłusznie.
Otóż do odśnieżania zaangażowany był 
cały sprzęt do zimowego utrzymania dróg, 
a drogowcy postępowali zgodnie z zasadami, 
na jakich odbywa się odśnieżanie dróg, ulic 
i chodników w Kielcach.
Warto więc wiedzieć, że ulice podzielone są 
na trzy kategorie ze względu na priorytet 
odśnieżania. Pierwszy priorytet ma główny 
układ komunikacyjny (wykaz obok). Są to 
głównie drogi krajowe i wojewódzkie oraz te 
ulice, po których porusza się komunikacja 
zbiorowa. To ok. 80 ulic. Zgodnie z przepisami, 
muszą być odśnieżone do trzech godzin 
po ustaniu opadów śniegu.
W drugiej kategorii są ulice o istotnym 
znaczeniu dla układu komunikacyjnego, które 

WARTO WIEDZIEĆ

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego 
ulica 1-go Maja jest już odśnieżona, 
a np. Warszawska jeszcze nie? Otóż 

istnieje „coś” takiego, jak kolejność zimowego 
utrzymania ulic miasta Kielce w sezonie 
2020/2021 r.
Lista ulic odśnieżanych w Kielcach 
w pierwszej kolejności:
1 Maja, 1000-lecia Państwa Polskiego, 
Armii Krajowej, Artwińskiego, Batalionów 
Chłopskich (1 Maja – Malików), Bohaterów 
Warszawy, Czarnowska, Fabryczna, 
Gosiewskiego, Górników Staszicowskich, 
Grunwaldzka (Żelazna – Szajnowicza 
Iwanowa), Hoża (Mielczarskiego – Kolberga), 
Husarska, IX Wieków Kielc, Jagiellońska, 
Jana Pawła II, Jaworskiego, Jesionowa, 
Jeziorańskiego, Kapitulna, Klonowa 
(Jesionowa – Orkana), Kolberga (nawierzchnia 
bitumiczna, łącznie z zakrętem przy parku 
w prawo), Kołłątaja, Krakowska (Jana Pawła II 
– granica miasta), Leonarda, Łopuszniańska, 
Łódzka (Zagnańska – granica miasta), 
Malików, Marmurowa, Massalskiego (z pętlą 
MPK), Miodowicza, Ogrodowa, Okrzei, 
Orkana, Orląt Lwowskich, Paderewskiego, 
Pakosz, Pańska (Fabryczna – Za Walcownią), 
Pawia, Piekoszowska (Mielczarskiego – 
granica miasta), Pileckiego, Piłsudskiego, 
Plac Moniuszki, Plac Niepodległości, Plac 
Piłsudskiego, Podklasztorna (Grunwaldzka 
– Artwińskiego) Podklasztorna (Krakowska 
– do posesji nr 97), Popiełuszki (Tarnowska 
– Ściegiennego), Prosta (Wojska Polskiego 
– Tarnowska), Radomska (Solidarności – 
granica miasta), Sandomierska, Seminaryjska, 
Sikorskiego, Skrzetlewska, Solidarności, 
Starodomaszowska (IX Wieków Kielc – 
Niska), Szajnowicza (Iwanowa – Malików 
– Naruszewicza), Szczecińska, Szpitalna, 
Szybowcowa (Warszawska – granica miasta), 
Ściegiennego (Jana Pawła II – Husarska), 
Ściegiennego (Husarska – granica miasta), 
Tarnowska, Wapiennikowa, Warszawska (IX 
Wieków Kielc – granica miasta), Wincentego 
z Kielc, Witosa, Wojska Polskiego (Wesoła 
– Tarnowska), Wojska Polskiego (Wrzosowa – 
granica miasta), Wrzosowa (Wojska Polskiego 
– Czachowskiego), Za Walcownią, Zagnańska 
(Jesionowa – granica miasta) Zagnańska 
(1 Maja – Jesionowa) Zagórska (Winnicka 
– granica miasta), Zakładowa, Źródłowa, 
Żelazna (Żytnia – Czarnowska), Żeromskiego, 
Żytnia.
Wykaz ulic w drugiej i trzeciej kolejności 
zimowego utrzymania znajduje się na 
stronach Miejskiego Zarządu Dróg.

(oprac. red.) 

łączą się z głównym układem komunikacyjnym. 
Jest ich blisko 160.
Następnie odśnieżane są ulice boczne 
i osiedlowe – około 270 ulic. 
Jeśli zaś chodzi o zimowe utrzymanie 
chodników, to kielecki Miejski Zarząd Dróg 
dopracował się listy chodników, deptaków 
i przejść dla pieszych, gdzie obowiązuje 
odśnieżanie ręczne, ręczno-mechaniczne albo 
mechaniczne. Akcja rozpoczyna się w centrum 
miasta. Szczególnie traktowany jest Rynek 
oraz ulice Sienkiewicza, Mała, Paderewskiego.
Warto pamiętać, że obowiązek odśnieżenia 
chodnika, gdy ten bezpośrednio przylega 
do posesji, spoczywa na jej właścicielu.
Długoterminowe prognozy pogody przewidują 
na szczęście opady śniegu sporadyczne, choć 
mróz ma ponoć trzymać mocno.

(red.)
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okiem posła

Jako fan motoryzacji obserwowałem 
często politykę wielu firm motoryza-
cyjnych, opartą na wypieraniu wad 

własnych produktów. Pomimo udowodnionej 
fuszerki producenci uciekali od wyjaśnień, 
dotyczących wprowadzenia do obrotu złej 
jakości towarów. Stosowano taktykę niezbyt 
sprecyzowanych argumentów, mających ich 
usprawiedliwić w szerokim gronie. Mimo wi-
docznych problemów i defektów z nimi zwią-
zanych, gdzie następstwa nie były możliwe 
do ukrycia, akcje naprawcze prowadzono po 
omacku lub nie prowadzono ich w ogóle.
Te przykłady dotyczyły różnych zagadnień. 
Czasem norm emisji, czasem stali korodującej 
zaraz po okresie gwarancji czy wad w  kon-

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.

strukcji inżynieryjnej. Polityka koncernów 
najczęściej sprowadzała się do łatania i  ma-
skowania problemów, a nie ich rzeczywistego 
rozwiązywania.
Obserwując obecne działania rządu, mogę 
zaryzykować twierdzenie, że mechanizm ła-
tania dziur w  już skorodowanej stali, to naj-
bardziej widoczny wzorzec działania naszego 
rządu. Szereg problemów, z jakim się boryka 
obecna władza, wymaga od nich poważnej 
akcji serwisowej. Jak na złość, co chwilę w ich 
pięknym mechanizmie i jego obudowie poja-
wiają się podstawy do reklamacji lub wymia-
ny sprzętu na nowy.
W połowie stycznia większość Polaków mogła 
z  uśmiechem przypomnieć sobie, czym jest 

zima. To pogodowe zagrożenie nazwano „be-
stią ze wschodu”. Chociaż z punktu widzenia 
szerszego grona, dla Polaków ta sytuacja nie 
stanowi wielkiego wyzwania.
Tymczasem w naszej środkowo-europejskiej 
Polsce, sprawujący władzę poczuli sentyment 
do wschodnich wzorców. „Bestia ze wscho-
du” jest tu już od dawna. Powielając wzorce 
represji, uprzywilejowania wybranych, siły, 
kultu jednostki i  sukcesywnego odbierania 
praw wolnościowych, czuje się u nas, jakby 
upadku komunizmu nigdy nie było. Ludzie 
protestujący na ulicach nie przejmują się 
mrozem, lecz bezpodstawnym użyciem siły 
przez funkcjonariuszy publicznych. Festiwal 
hipokryzji w wyjaśnianiu użycia siły wobec 
strajku kobiet to PR-owa żenada. Lockdown 
w wydaniu rządowym od dawna jest mitem. 
Rządzący sami świecą przykładem jak go ob-
chodzić. Dotarliśmy do momentu, w  którym 
PIS tworzy rzeczywistość na potrzeby wła-
snego funkcjonowania. Co chwilę słyszymy 
o wielkich sukcesach w różnych dziedzinach. 
Ich porażki zakrywane są zasłoną milczenia 
lub nietrafioną argumentacją.
Przekonywanie Polaków, że jest inaczej, jest 
niczym lakierowanie zardzewiałego grata 
pędzlem do malowania ławki. •

Zardzewiały grat

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

Tydzień to dla informacji szmat cza-
su. Wielkie wydarzenia po tygodniu 
bledną i stają się archiwaliami. Kiedy, 

Szanowni Czytelnicy, czytacie ten tekst, mija 
właśnie (co najmniej!) tydzień od jednego 
z wydarzeń w polityce: od konwencji Platfor-
my Obywatelskiej pod hasłem „Czas na zmia-
ny”,odbytej w sobotę, 6 lutego roku bieżącego. 
Przypomnę: słowami swoich liderów Platfor-
ma zaproponowała partiom opozycji „Koali-
cję 276”. Tylu bowiem miejsc w  parlamencie 
potrzeba, by można było dokonywać zmian 
w  naszym kraju przy obecnie urzędującym 
prezydencie. Ale mam głębokie przekonanie, 
że to wszystko już znakomicie znacie i  nie 
chciałbym Wam o  tym przypominać. Chcę 
wskazać część konferencji, która do mnie naj-
bardziej przemówiła. Chodzi mi o  fragment 
wystąpienia Rafała Trzaskowskiego: „Nie ma 
już lewicy, centrum i  prawicy. To podział ze 
starego świata. Musimy to (…) zrozumieć. Dziś 
polityczny świat dzieli się na partie skrajnie 
populistyczne i  partie odpowiedzialne. Po-
pulizm versus odpowiedzialność – oto nowy 
podział świata”. Ten fragment przytaczam nie 
bez powodu. Od jakiegoś bowiem czasu pod-
nosi się w świecie nauki ożywiona dyskusja, 
którą streszczę pytaniem: co to lewica, a czym 

ZZa miedZy

Podział dziaderski

jest prawica? Jestem wśród twierdzących, że 
ten podział jest dzisiaj nie tylko sztuczny, ale 
i całkowicie archaiczny. Podział ten wywodzi 
się z  czasów Rewolucji Francuskiej, a  znako-
micie utrwalił się w  dziewiętnastym wieku. 
Przetrwał wiek dwudziesty i (moim zdaniem) 
skompromitowany przez sowiecką dyktaturę 
i  okołosowieckie autorytaryzmy na przeło-
mie wieków padł. Powiem nawet (używając 
modnego ostatnimi czasy określenia), że stal 
się totalnie dziaderski. Kiedy o  tym mówi-
łem w  swoim kręgu politycznym, w  trakcie 
kampanii parlamentarnej w  2015 roku, to 
nie spotkałem się z  zainteresowaniem – ot, 
kolejny głos w rozmowie. Choć pamiętam też 
moją rozmowę z tego czasu z profesorem Ka-

zimierzem Kikiem na sejmowym korytarzu 
i  dywagacje na temat szans poszczególnych 
ugrupowań w  nadchodzących wyborach 
w  kontekście etykietowania się na osi „le-
wica-prawica”. I po tych kilku latach jeszcze 
mocniej stawiam, że prawidła funkcjonowa-
nia rzeczywistości społecznej trzeba opisać 
na nowo. Bo zauważcie, jak zmieniły swoje 
znaczenie pojęcia opisujące ową rzeczywi-
stość. Spójrzcie na świat, ten w którym żyje-
my. Popatrzcie na Europę, a  zwłaszcza Unię 
Europejską: socjal, pomoc, zasiłki, wyrówny-
wanie szans, itd… A gdzie dochód podsta-
wowy, podatek od robotów, rozwarstwienie 
dochodów (itd…)? Tym się musimy zająć – bo 
pierwszy zyska najwięcej. •
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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
W Chinach opublikowano listę wytycz-
nych dla artystów: nie powinni m.in. 

naruszać etyki, moralności ani dobrych oby-
czajów. Nieco wcześniej Ministerstwo Eduka-
cji oświadczyło, że zamierza zwiększyć liczbę 
nauczycieli wychowania fizycznego i  zinten-
syfikować zajęcia, a  także wprowadzić do-
datkowe obozy paramilitarne, aby zwiększyć 
„męskość” uczniów (którzy ponoć „stali się 
zbyt delikatni, nieśmiali i zniewieściali wsku-
tek uczenia ich głównie przez nauczycielki”). 
Z kolei w  Turcji liderzy prodemokratycznych 
protestów na uczelniach zostali przez mini-
stra spraw wewnętrznych publicznie nazwani 
„dewiantami LGBT”. 

I to różni dzisiejszy cywilizacyjny Wschód od 
Zachodu – że ten drugi zrozumiał już, że ludzie 
mają prawo do szczęścia bez względu na swą 
seksualność, a państwu nic do tego, jak ją mani-
festują – byle płacili podatki. I że role społeczne 
i  zawodowe nijak mają się dziś do genitaliów. 
Dwie kobiety lub dwóch mężczyzn mogą więc 
tworzyć jak najbardziej normalną rodzinę, kobie-
ta nosić spodnie, a nawet być generałem, preze-
sem albo inżynierem, zaś facet, o ile lubi, biegać 
na co dzień w kieckach albo np. zostać pielęgniar-
ką. A w dodatku – że niektórzy nie z własnej woli 
urodzili się z  ciałem, którego płeć nie do końca 
odpowiada płci ich mózgu lub duszy.
Prawa osób LGBTQ zostały ostatnio bardzo 
mocno zaakcentowane przez Joe Bidena – 

Regres edukacyjny

w  jego programowym przemówieniu w  De-
partamencie Stanu, dotyczącym kierunków 
nowej polityki zagranicznej USA. Ameryka 
ma się teraz troszczyć o nie w skali globalnej – 
tak, jak niegdyś o wolność ekonomiczną i de-
mokrację. Zgaduj-zgadula: którzy członkowie 
NATO, poza Turcją, mogą mieć z tego powodu 
problemy?

Polska 
Spokojnie – Polska ma na tę okolicz-
ność tajną broń. Na portalu publicznego 

(a więc z misją m.in. krzewienia wiedzy) Radia 
Kielce można przeczytać, bardzo serio prze-
prowadzony, wywiad z  pewnym księdzem-
-doktorem (jak doktor, to wiadomo, że wiedza 
naukowa pierwszego sortu). Rzecz dotyczy 
wypędzania z ciała złych duchów. Można więc 
liczyć, że jak przyjdzie co do czego, desant paru 
dywizjonów naszych kapelanów na Waszyng-
ton załatwi sprawę. Dowodzić może jeden eu-
roposeł, co to i do bitki z emerytami wyrywny, 
i na diabłach za skórą się zna.
Żarty żartami, ale na koniec rozmowy ksiądz-
-doktor wygłosił cenną myśl: „zło jest bardzo 
krzykliwe, bardzo nośne. Natomiast dobro jest 
ciche, pokorne”. To już wiem, po czym rozpo-
znać demony. •

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Był taki czas, na początku lat 2000, kiedy 
to Kielce uznawane były za miasto aka-
demickie. Studenci stanowili wówczas 

prawie 25 proc. mieszkańców miasta. Jeszcze 
w 2015 roku mieliśmy w mieście dużo ponad 
40 tysięcy żaków. Dzisiaj ok. 20 tysięcy… Co 
się przez te lata wydarzyło?
Na przełomie XX i XXI wieku świętokrzyskie 
szkolnictwo wyższe przeszło etap wzlotu. 
Wśród jego przyczyn wymienić należy dwie 
główne. Pierwsza wiązała się z zaciągiem pro-
fesury z Warszawy, Krakowa i Katowic u progu 
lat 90-tych XX wieku, a  druga była konse-
kwencją oczekiwań i aspiracji ówczesnych sa-
morządowców świętokrzyskich. Inicjowali oni 
i wspierali zakładanie licznych filii zamiejsco-
wych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej, a  następnie Akademii Świętokrzyskiej, 
a  także, byli „zaczynem” prywatnych szkól 
wyższych – w Kielcach, czy w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. W  efekcie, w  2001 roku, studen-
tów w  województwie świętokrzyskim było 
ponad 52 tysiące, co lokowało nasz region 
w polskiej czołówce. 
Innym efektem tego edukacyjnego zrywu był 
awans świętokrzyskiego w zakresie struktury 
wykształcenia jego mieszkańców. O ile w 2001 
roku tylko 9 proc. mieszkańców regionu le-

gitymowało się wykształceniem wyższym, 
o tyle w 2013 roku już 20 proc., a w 2018 roku 
poziom ten zbliżył się w  okolice 30 proc. Sy-
tuowało to nasz region w  tym względzie na 
poziomie lubelskiego i łódzkiego.
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku trend 
zdecydowanie się odwrócił. Liczba studentów 
w naszym województwie z roku na rok mala-
ła, by w 2019 roku zatrzymać się na liczbie 22 
tysięcy. Wiązało się to wyraźnie z ogólnokra-
jową tendencją – procesy depopulacyjne i spa-
dek liczby młodzieży w  wieku studenckim. 
Nadto preferowanie studiowania w  bardziej 
renomowanych uczelniach Warszawy i Krako-
wa i w końcu rosnąca liczba polskiej młodzie-
ży, wybierającej studia i  stypendia w  innych 

krajach Unii Europejskich, dopełniły reszty. 
W świętokrzyskiej edukacji na szczeblu wyż-
szym pojawił się regres. Kandydatów na stu-
dia z regionu jest mniej, młodzież z pozostałej 
części kraju z przyjazdem do Kielc już się nie 
garnie. Towarzyszy temu zjawisko coraz to 
większego napływu młodzieży z  zagranicy. 
Głównie z Ukrainy. W 2020 roku liczba studen-
tów zagranicznych w  Kielcach przekroczyła 
pierwszy tysiąc. 
Kielce przechodzą z wolna do edukacyjnej de-
fensywy. Można tylko wierzyć w to, że jest to 
etap przechodzenia z ilości w jakość, co stano-
wić by mogło dobry punkt wyjścia. Miasto cze-
ka na nowego, wielkiego animatora kolejnego 
zrywu edukacyjnego. •

Dżender i demony
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Przedłużający się lockdown jest dla branży 
turystycznej zabójczy. Wszędzie słychać 
o  zamykanych restauracjach i  hotelach, 

na sprzedaż wystawiane są stacje narciarskie. 
Krótka analiza ostatnich danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wskazuje, że w Święto-
krzyskiem, w stosunku do grudnia 2019 r., prze-
ciętne zatrudnienie zmniejszyło się praktycznie 
w każdej gałęzi gospodarczej regionu. 
Niestety, w sferze usług, w największym stop-
niu spadło w branży „zakwaterowanie i gastro-
nomia”. Aż o 17,1 proc. 
Na ostatnim posiedzeniu komisji senackiej 
omawiano założenia specustawy odszkodo-
wawczej dla przedsiębiorców. Przedstawiciele 
branży hotelarskiej podsumowali dotychczaso-
wą pomoc, która trafiła do podmiotów świad-
czących usługi noclegowe. Wliczając Polski 
Fundusz Rozwoju 2.0, pokryła ona tylko ok. 15 
proc. ponoszonych przez firmy kosztów stałych, 
które zostały i  tak bardzo zredukowane. Prze-
paść między stratami hoteli, a środkami pomo-
cowymi jest ogromna. 
Nie pomaga w  poprawie tej sytuacji wsparcie 
regionalne dla przedsiębiorców, które w  więk-
szości nie trafiło do firm stricte turystycznych, 
ale do przedstawicieli innych usług, nie zwią-
zanych z obsługą turystów. Nie dziwmy się za-
tem, że firmy szukają sposobu, żeby przetrwać. 

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

Jedyny cel: przetrwać

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.

Media informują o  uruchomieniu działalności 
przez restauracje w formie Muzeum Kapsli czy 
Galerii Sztuk Mięsa. Jedna z restauracji zamie-
niła się w studio telewizyjne, a goście stają się 
aktorami. Pomysłowość Polaków jest silniej-
sza od każdych zakazów czy ograniczeń. Jasny 
i czytelny system wsparcia dla branż zagrożo-
nych upadkiem byłby skutecznym impulsem 
uspokojenia nastrojów oraz szansą na wypra-
cowanie wspólnej „mapy drogowej” do wyjścia 
z niespotykanego wcześniej kryzysu. 
W tej trudnej sytuacji każde wsparcie dla przed-
siębiorców nabiera szczególnego znaczenia. 
Szczecińscy nauczyciele postanowili wesprzeć 
pracowników gastronomii poprzez przekazanie 
lokalom części swoich „trzynastek” w  ramach 

akcji „Szczecińskie szkoły dla gastronomii”. 
Ogólnopolska akcja #ZmienTerminNieOdwołuj 
zachęca wszystkich klientów do tego, aby nie 
odwoływali dokonanych rezerwacji podróży 
czy hoteli, lecz po prostu zmienili termin na 
późniejszy. Samorządy wprowadzają obniżki 
stawek podatków od nieruchomości dla przed-
siębiorców turystycznych, doraźnie organizują 
kiermasze i sprzedaż potraw czy produktów od 
lokalnych firm, informują oraz promują ofertę 
gastronomiczną na wynos. Zanim biurokra-
tyczne tryby zmielą pomoc dla branży z kolej-
nej tarczy, lokalnych przedsiębiorców warto 
wspierać nawet drobnymi zamówieniami. Soli-
darne przejście przez pandemiczny kryzys bę-
dzie naszym wspólnym zwycięstwem. •

w edukacji nigdy nie jest nudno. 
Najnowsza publikacja MEiN 
i  ORE „Edukacja dla wszystkich” 

na chwilę oderwała środowisko oświatowe od 
tematu szczepień, proponując ramy rozwiązań 
legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej 
jakości kształcenia włączającego dla wszystkich 
osób uczących się. Pod tym pięknie brzmiącym 
tytułem kryją się wnioski zapisane na 188 stro-
nach, nie mające zbyt wiele wspólnego z  ideą 
edukacji włączającej. Można odnieść wrażenie, 
że autorzy publikacji tworzyli ją w oderwaniu 
od realiów, w  których funkcjonują polskie 
szkoły powszechne, które nie posiadają ani spe-

cjalistycznego sprzętu, ani specjalistów. Choćby 
z  tego względu nie mogą zagwarantować 
odpowiednich warunków do nauki uczniów 
o  specjalnych potrzebach. Warto pamiętać, 
że z  kształceniem specjalnym wiążą się dużo 
większe koszty, za uczniem niepełnosprawnym 
powinna iść wyższa subwencja oświatowa 
i dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone 
na przystosowanie budynków szkół. Tę kwestię 
jednak pominięto. Czyżby szukano w  ten 
sposób oszczędności? Czy ministerstwo zrzuci 
problem finansowania na samorządy?
Dokument zakłada, że szkoły powszechne 
powinny stać się placówkami przystosowanymi 

dla uczniów o  specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych oraz, że część kompetencji poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych przejęłyby tzw. 
Centra Pomocy Rodzinie. Nie jest dookreślone, 
czym konkretnie miałyby się one zajmować.
Autorzy w edukacji włączającej, zdają się widzieć 
wspólne uczestnictwo w procesie edukacyjnym, 
bez względu na poziom intelektualny, fizyczny, 
psychiczny, emocjonalny itp., podczas gdy środo-
wisko stale zajmujące się zagadnieniami niepeł-
nosprawności i nauczaniem uczniów o potrzebie 
kształcenia specjalnego, rozumie to pojęcie jako 
współistnienie na płaszczyźnie społecznej, a nie 
stricte dydaktycznej. Pracownicy oświaty zgod-
nie obawiają się, że dziecko z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, może nie poradzić sobie w szkole 
ogólnodostępnej, nawet w klasie integracyjnej. 
Klasy są zbyt liczne, specjalistów brakuje, a  do 
tego dochodzą problemy rówieśnicze. Obecnie 
w szkołach powszechnych i specjalnych obowią-
zuje też inna podstawa programowa, a projekt 
zakłada wspólną dla wszystkich uczniów, 
niezależnie od ich sprawności intelektualnej, co 
budzi duży niepokój. Zabrakło najważniejszego 
głosu - rodziców, którzy powinni decydować, do 
jakiej szkoły wyślą dziecko. Bez nich edukacja 
włączająca nie istnieje. •

Na pewno włączamy?
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TeksT: Ryszard Biskup

Krytykanci, malkontenci i  mądrale za-
raz się odezwą, takie stwierdzenie jest 
nieuprawnione, bo dalej były przecież 

ważne ulice - Chęcińska z kościołem garnizo-
nowym i  Karczówkowska z  kilkoma, jeszcze 
z proweniencją dziewiętnastowieczną, kamie-
nicami i  ruchliwym przejazdem kolejowym. 
Nie mówiąc o ważnej arterii komunikacyjnej, 
jaką była Krakowska, ulica nie tylko z  ka-
mieniołomem i  wapiennikami, ale również 
z parterowymi chałupami i traktem w stronę 
Chęcin i dalej, dalej do Jędrzejowa. Albo dwie 

duże fabryki za torami – „Iskra” ze świeca-
mi zapłonowymi i  łożyskami oraz „Społem” 
z octem, drożdżami i musztardą. 
Wszystko to – oczywiście – prawda, ale za no-
wym ceglanym blokiem, za ostatnimi krzewa-
mi miejskiego parku był jednak inny świat, niż 
w centrum miasta. Odmienny od slumsów, od 
głównej ulicy, od placów, bazaru, harmidru i tło-
ku w zaułkach starówki. Dlaczego więc akurat 
w tym miejscu zlokalizowano nową restaurację, 
przy pustym wygonie ulicy Waligóry, pozosta-
nie słodką tajemnicą ówczesnych dysydentów. 

Przytulny lokal z  ogromnymi witrynami 
otrzymał nazwę w  wyniku konkursu ogło-
szonego przez „Słowo Ludu”. Z ponad dwustu, 
zgłoszonych przez mieszkańców Kielc, propo-
zycji, zaakceptowano neutralną, ale kojarzącą 
się bezsprzecznie z regionem - „Jodłową”. Stu-
dencki kabaret „Yeti”, jaki do łez rozśmieszał 
wówczas kielczan, natychmiast zareagował 
spopularyzowanym przez rozgłośnię radio-
wą songiem, o tym, że jakby Żeromski żył, to 
niewątpliwie swojej ostatniej noweli nadałby 
tytuł „Puszczam się w Jodłowej”. 

„Jodłowa” na samym końcu ulicy Buczka to ostatnia z restauracji na poziomie, w jakie 
wzbogaciły się nowe, inne Kielce w czasach gomułkowszczyzny. Usytuowana była co 
nieco na uboczu, bo przecież zaraz za wybudowanym blokiem przy skrzyżowaniu Równej 
i Buczka… miasto praktycznie się kończyło. 

Lokal z dancingiem

Fo
t: 

ar
ch

iw
um



spacerkiem po mieście

11NR 2 (49)/2021

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; +48 577 663 099
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POZBĄDŹ SIĘ MIGRENY

Tak źle absolutnie nie było, bo nocne życie 
w latach sześćdziesiątych w Kielcach było sier-
miężne i jakby to wprost powiedzieć, oględnie, 
dalekie od rozpusty. Sama „Jodłowa” przebojem 
znalazła się w gastronomicznej czołówce mia-
sta, zasłynęła przede wszystkim ze znakomitej 
kuchni i ze spokojnych dancingów. Prawda jest 
taka, że gdy chciało się panience zaimponować 
i  nakłonić niewinne dziewczę do przychylno-
ści, lepszego miejsca jak parkiet w kameralnej 
restauracji przy Buczka nie było. Przyćmione 
światło, śnieżnobiałe obrusy na stołach, obszer-
ne miejsce do tańca, no i ta znakomita kuchnia. 
Przez długie lata pamiętałem doskonale smak 
bryzolu z  pieczarkami, przyozdobionego du-
szoną cebulą steku, zarumienionego rumszty-
ku czy wołowiny w sosie chrzanowym. 
Zupy miały smak zupy, to nie były polewki 
z koncentratów, ale potrawy przyrządzone na 
wywarze, doprawione zawsze świeżymi ja-
rzynami, ugotowane jak trzeba, ze smakiem. 
W „Jodłowej” na smakoszy i amatorów czeka-
ły – pierwszy raz w Kielcach – melby, cassaty 
czy wiedeński sernik. Wódeczkę do stolika po-
dawano, jeśli nie w butelce, to w błyszczącym 
srebrnym pojemniku, wypełnionym po sam 
brzeg kostkami lodu. Jeżeli w  pięćdziesiątce, 
to nie w literatkach, ale w zgrabnych, zmrożo-
nych tak, że lód parzył w palce, w kieliszkach 
na nóżce. No i ten kwartet muzyków, którzy do 

południa szlifowali talent na próbach w filhar-
monii, a  od dwudziestej sprawiali, że parkiet 
był pełen wtulonych, wpatrzonych sobie głę-
boko w oczy, par. 
Dancingi odbywały się trzy dni w tygodniu: we 
wtorek, czwartek i w sobotę. Opłata za wejście 
za przeszklone drzwi nie zwalała z  nóg, było 
najtaniej w całych Kielcach. Bilety wydzierane 
z bloczka sprzedawała pani Guzerowa, która na 
co dzień prowadziła ukrytą zaraz przy wejściu 
szatnię. Na tańce goście powinni przychodzić 
elegancko, z szykiem i pod krawatem. Kto nie 
posiadał tego elementu garderoby, mógł ele-
gancki zwis męski wypożyczyć u pani z szatni 
za kilka głupich groszy. Największym powo-
dzeniem u elegantów cieszyły się krawaty na 
gumce, które były nie tylko w dużym wyborze, 
ale przede wszystkim nie wymagały motania 
pod szyją skomplikowanego węzła. 
Do południa w  lokalu było zazwyczaj pu-
sto jak w  stepie, personel czekał na klientów 
w aneksie przed zapleczem kuchennym, przy 
stolikach siedziało pięć, może czasem osiem, 
osób. Ruch zaczynał się od południa, gdy na 

opustoszałą Równą zajeżdżały autokary tury-
styczne z  wycieczkami z  całej Polski. Kierow-
cy parkowali swoje pojazdy na ulicy, głodni 
maszerowali do „Jodłowej”, zajmowali miejsca 
przy stolikach i  rąbali obowiązkowy zestaw, 
aż im się uszy trzęsły. Zastrzeżeń do serwisu 
z  pieczarkowej, fileta z  kurczaka z  frytkami 
i zestawem surówek oraz kompotu z suszu, nie 
zgłaszał absolutnie nikt. 
Jedyny incydent, jaki mnie dopadł w  tej re-
stauracji, wydarzył się nie na obiedzie, ale 
przy śniadaniu. Chłop z  Radzionkowa spytał 
mnie co dostanie na poranną przekąskę. Obu-
rzył się, gdy zgodnie z  prawdą odpowiedzia-
łem, że dzisiaj – twaróg. 
– Co, kurwa, co? Jaki twaróg, co znowu za twa-
róg, ja żem dziecko jakie jest, żeby twaróg wpie-
przać z rana?! – rozdarł się na całą salę. 
Gdy kelnerka Krysia rozniosła talerzyki, chwy-
cił jeden, podsunął mi pod nos i znowu wrza-
snął: 
– No i  cóżeś mi tu chopie pieprzył, że mamy 
twaróg. Jaki twaróg, jaki twaróg!? Przecie to 
jezd syr!   
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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.

Dzieje  
głupoty ludzkiej
Spośród wielu głupich ludzkich czynów w przeszłości, nikt nam, żyjącym w XXI wieku 
(z czego wielu z nas zna języki obce, ma wyższe wykształcenie, w Polsce - 4.5 mln osób!), 
w erze bezpośredniego dostępu do wiedzy – pierwszeństwa w głupocie na pewno nie 
odbierze!

TeksT: Krzysztof Sowiński

Są publikacje, które mówią o ludzkiej głu-
pocie. Wspominało o  niej w  przeszłości 
dziesiątki pisarzy i publicystów. Czy pa-

miętacie Państwo „Faraona” (1895) Bolesława 
Prusa? W tym studium władzy uczeni kapłani 
manipulują ludem, jako narzędzia używając 
„zaćmienia słońca”. 
Czy logicznym następstwem tamtej, nie może 
być manipulacja przy użyciu bezobjawowej 
pandemii? I na tej bazie dopiero, transfer tok-
syn na ogromną skalę przy użyciu tzw. szcze-
pionek? 
Wielu powie „spiskowa teoria”. Zapomina-
jąc jednak jak „elity” w  minionych wiekach 
obchodziły się z  „niepotrzebnymi ludźmi”. 
Wspomnijmy… 
Na przykład zarazek ospy wykorzystywali już 
Spartanie przeciwko obleganym Ateńczykom, 
„biali” przeciwko Indianom. Niemcy na różne 
sposoby mordowali „niepotrzebnych” ludzi na 
przemysłową skalę w obozach zagłady. Zale-
całbym zatem jednak roztropność.
O nieroztropności ludzi, także elit, w  tym 
naukowych - w  „Dziejach głupoty w  Polsce. 
Pamflety dziejopisarskie” (1947) pisał także 
Aleksander Bocheński. 
„Jeśli historycy propagują błędne koncepcje po-
lityczne, przyjmuje je także naród, co prowadzi 

go do kolejnych klęsk” – diagnozował autor 
„Dziejów. 
„Zdaniem Bocheńskiego, owe zgubne tendencje 
wyrażały się w  braku realistycznego podejścia 
do polityki, rozumianej jako gra interesów, na 
którą wpływają co prawda czynniki emocjonal-
ne, ale w której nie mają one decydującego zna-
czenia” - ocenia tę publikację historyk, Ariel 
Orzełek.
Nie trzeba być myślicielem wielkiej miary, 
żeby zauważyć, że lud nazywany teraz oby-
watelami w  swojej większości jest nadal… 
głupi. Generalnie „wierzy”, zamiast używać 
rozumu. Np. w  podział sceny politycznej na 
lewicę i prawicę. Wierzy, że Unia Europejska 
zadba o  interesy Polaków (bardziej niż oni 
sami mogliby to zrobić), a NATO, w istocie USA 
- o  nasze bezpieczeństwo. A  teraz w  obliczu 
rozpętanej przez media histerii „pandemicz-
nej” – np. wielu, nie tylko starców, w  Polsce 
wierzy, że współcześni eugenicy, których twa-
rzą jest Bill Gates, wymyślili dla nich podawa-
ny w strzykawce eliksir nieśmiertelności.
Zjadliwą historię polskiej głupoty, głównie 
klasy politycznej - upublicznił także Andrzej 
Rodan („Historia głupoty w  Polsce”, 2017, II 
tom, I 2014). Wydawca tak pisał o tej pracy: 
„[…] Są to dzieje głupoty od demonów przeszło-

ści, bitwy pod Grunwaldem, liberum veto, przez 
wszystkie powstania, wsteczną i  kołtuńską rolę 
Kościoła jako piątej kolumny Watykanu, aż do 
komiczno-groźnego starego kryptogeja, który 
rządzi krajem, poprzez działania jego niedo-
uczonych, tępych sługusów […]”.
Niestety, ze współczesnych polityków dosta-
je się tylko w „Dziejach”, ludziom związanym 
z jedną partią - PiS-em. A szkoda. Pozostali też 
zasługują. 
Podobnie jak Rodan działa (tylko w USA) Tom 
Phillips, autor książki zatytułowanej „Prawda. 
Krótka historia wciskania kitu” (2020). Ten np. 
z lubością masakruje tylko Donalda Trumpa. 
Autor „Prawdy…” mówi o  tzw. „wieku post-
prawdy”. Także o  fake newsach. Wymienia 
m.in. wyjątkowe brednie, w  które uwierzy-
li Amerykanie. I  konkluduje: „Największym 
zmartwieniem związanym z  fake newsami nie 
jest to, że ludzie w nie wierzą. Gorsze jest to, że 
przestali wierzyć w prawdziwe wiadomości”. 
Ale… Przy okazji posługuje się także poję-
ciami wymyślonymi przez mainstream do 
stygmatyzowania oponentów, do zabijania 
debaty i  samodzielnego myślenia. I  dodaje: 
„Płaskoziemcy i antyszczepionkowcy już nie wie-
rzą ekspertom. Internet zmienił nasze codzienne 
życie w dezinformacyjne pole bitwy”. 
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Co jest prawdziwą wiadomością wg Phillip-
sa? Oczywiście - to co podadzą jako prawdę 
wspomniani eksperci (ale szczególni eksperci, 
wyznaczeni przez globalistów). Eksperci tacy, 
jak prof. Andrzej Horban (główny doradca 
premiera Mateusza Morawieckiego do spraw 
COVID-19.), który twierdzi, że wirus nie jest 
zaraźliwy np. w  Lidlu, ale już jest zaraźliwy 
na stokach narciarskich i etc. M.in. na bazie tej 
„naukowej” opinii – rząd w Polsce kontynuuje 
ludobójczy lockdown.
Generalnie, jak zauważyło już sporo „płasko-
ziemców”, wirus jest bardzo selektywny - roz-
nosi się tylko w miejscach, które są związane 
z kapitałem polskim, a nie w miejscach, które 
są własnością korporacji. Mimo absurdalno-
ści, nie tylko tych narracji byłego ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskiego, wspomnia-
nych: Horbana, Morawieckiego czy obecnego 
szefa od zdrowia w  Polsce, Adama Niedziel-
skiego i  etc., popiera je nadal ponad połowa 
dorosłych Polaków.
Jak mogło dojść do tego, ze mamy wokół aż 
tyle głupich osób? 
Z badań socjologów (E. Aronson, „Człowiek 
istota społeczna”, 2020) wynika, że około 80 
proc. ludzkiej populacji, to osoby „zewną-

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

www.centrumterapii.net
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ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

trzsterowalne”. A  tylko około 8 proc. samo-
dzielnie analizuje informacje, które do nich 
docierają. Te 80 proc. uległo teraz pod wpły-
wem medialnej psychozy wirofobii. Te oso-
by jednak próbują swój lęk racjonalizować, 
najczęściej posługując się takim argumen-
tem - „skoro cały świat zarządza restrykcje, 
to musi być coś na rzeczy, więc lepiej nosić 
maseczkę, dać się zaszczepić, a przy „okazji” 
pozwolić sobie odebrać swoje prawa kon-
stytucyjne, środki do przeżycia i  mienie”. 
Odwołują się jednak do jednego z  najsłab-
szych, jeśli chodzi o metodologię naukową - 
argumentu większości! Jego ułomność m.in. 
wykazali już: Arystoteles (IV p.ne., w „Topik” 
oraz w  „O dowodach sofistycznych”), J. Lock 
(wiedzę na ten temat czerpał od Arystote-
lesa) w  „Rozważaniach dotyczących rozu-
mu ludzkiego” (1690), szczegółowo omówił 
w  „Erystyce, czyli sztuce prowadzenia spo-
rów” (1864) A. Schopenhauer.
Przed laty śp. cybernetyk społeczny, dr hab. 
Józef Kossecki, przeanalizował sposób na 
ogłupienie całych społeczeństw – i  okazało 
się, że nie jest to aż tak trudne – głównie na-
leży usunąć z programów nauczania wszyst-
ko co jest związane z… logiką. Co – jak warto 

zauważyć – w Polsce dzielnie czyniły wszyst-
kie ekipy rządzące od 1945 roku i robią to do 
dziś.
Nie łudźmy się, „pandemii” ten rząd nie za-
kończy nigdy. Jak mówi jeden z publicystów, 
występujący pod pseudonimem Egon: „Reżim 
będzie zwodzić i  okłamywać naród tak długo, 
jak tylko się da. Gdyby powiedzieli prawdę, że 
lockdown jest planowany dotąd, dopóki nie wy-
kończy się klasy średniej, a  maski jako symbol 
podporządkowania się zostaną na zawsze, to 
ludzie by się zbuntowali i roznieśli to całe towa-
rzystwo w pył i proch. A tak to zawsze pozostaje 
nadzieja, że kiedyś to wszystko się skończy”. I po-
intuje, wskazując cel „pandemii”: „Nie skończy 
się, dopóki z chaosu nie wyłoni się Nowy Porzą-
dek Świata w postaci cyfrowego komunizmu”.
Ale książki - o  tym, jak miliardy ludzi zwol-
niły się z  myślenia i  „uwierzyły” w  narracje 
o  „pandemii”, w  następstwie uległy dyktatu-
rze sanitarnej – muszą dopiero powstać. 
Całość zakończmy refleksją blogera Macieja 
Matusiewicza: „Ludzie, Was nie dziesiątkuje ja-
kiś tam ultra zakaźny mikropotworek. Nie dobija 
Was tylko zdetonowana służba zdrowia. Głównie 
zabija Was wasza własna tępota. Wieszacie się 
na sznurze splecionym z własnej głupoty”.
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K iedy Redaktor Naczelna zapropono-
wała, bym w najnowszym numerze 2 
tygodnika kieleckiego napisał o  bez-

sensie zamykania gastronomii, pomyślałem: 
OK, siadam i piszę. 
Ale… im dłużej myślę nad tym, dlaczego nie-
miłościwie nas wyzyskujący uparli się, by 
dokonać masowego mordu na polskiej ga-
stronomii, tym bardziej czuję się jak Kubuś 
Puchatek szukający w słoiku miodku. Pamię-
tacie? Im bardziej Kubuś tego miodku szukał, 
tym bardziej go tam nie było. 
I podobnie jest z  szukaniem sensu zakazu 
działalności lokali gastronomicznych. Na-
prawdę nie wiem, czemu rządzący czują taką 
nienawiść do ludzi, którzy lubią spędzać czas 
z  przyjaciółmi przy zastawionym stole. Cze-
mu aż tak nienawidzą ludzi, którzy zamiast 
siedzieć w domu i korzystać z zasiłków, wolą 
wziąć swój los we własne ręce? Czemu uparli 
się, by doprowadzić do bankructwa tak wiele 
rodzinnych biznesów, chociaż rodzina i jej do-
bro są odmieniane na wszystkie możliwe spo-
soby w oświadczeniach i wystąpieniach? Czy 
zdają sobie sprawę, że gastronomia to nie tyl-
ko właściciel lokalu, ale również cały łańcuch 
osób, które są wzajemnie zależne? Pracow-
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TAK UWAŻAM

surdalne decyzje, często wzajemnie się wy-
kluczające. Polska gastronomia nie wyjdzie 
z  tej walki zwycięsko. Odbudowa szkód po-
trwa lata. Nie dziwię się więc, że coraz więcej 
lokali postanawia się otwierać, nie czekając 
na zniesienie absurdalnych obostrzeń. Mając 
do wyboru walkę w sądzie lub stratę dorobku 
życia i  zwalnianie pracowników, wybierają 
otwarcie lokalu (dodajmy, że w ścisłym reżi-
mie sanitarnym) i narażenie się na szykany. 
Bo nie mają już nic do stracenia i przestają się 
bać. A tam, gdzie kończy się strach, zaczyna 
się wolność. Czego sobie i Państwu życzę. •

nicy kuchni, kelnerzy, dostawcy produktów, 
rolnicy, producenci opakowań, pracownicy 
hurtowni, etc.? A wreszcie, że za każdą oso-
bą zatrudnioną w  gastronomii stoi jeszcze 
jej rodzina? I przeciw tym ludziom rzucono 
cały dostępny aparat represji – Policję, Urząd 
Skarbowy, Sanepid, a ostatnio nawet Straż Po-
żarną i nadzór budowlany. 
I cóż, że procesy sądowe owi przedsiębior-
cy wygrywają, a  kary na nich nakładane są 
przez sądy umarzane? Rząd uparł się, że nie 
odpuści, bo straciłby twarz. Tyle, że tę twarz 
stracił już wielokrotnie przez chaotyczne i ab-

Jak Kubuś Puchatek
Michał Skoczek
(Żorż Ponimirski), twórca bloga Street Food Polska, na łamach 2 tygodnika kieleckiego oprowadza nas 
po kulinarnych Kielcach. Tym razem w zupełnie innej roli.
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palcem po mapie

Nicea
największe miasto  

Francuskiej Riwiery
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.

Nieformalna stolica Lazurowego Wy-
brzeża. Idealne miasto dla turystów. 
Przez większość dni w roku świeci tu 

słońce, a klimat jest łagodny. Nicea…
Położona jest na wąskiej przestrzeni między 
stromymi wzgórzami, a długą na siedem ki-
lometrów plażą nad Baie des Anges, czyli Za-
toką Aniołów.
To właśnie tu, wzdłuż morskiego brzegu, 
biegnie jeden z  najsławniejszych w  świecie 
bulwarów – Promenade des Anglais, czyli Pro-
menada Anglików. Znajdziemy tu najdroższe 
hotele, ekskluzywne bary i restauracje. 
Na szczęście, by poznać Niceę, nie wystarczy 
spacer bulwarem. Trzeba zobaczyć chociażby 
Stare Miasto czy wzgórze z  ruinami zamku. 
O  licznych muzeach nawet nie wspomnę… 
To wręcz obowiązek. Muzeum André Masséna 
(Musée Masséna), poświęcone jednemu z naj-
sławniejszych i najlepszych wodzów napole-

ońskich, Muzeum Sztuk Pięknych (Musée des 
Beaux Arts) z  kolekcją dzieł impresjonistów 
i  postimpresjonistów, m.in. Moneta, Sisleya 
i Bonnarda. Po prostu… polecam.

Starożytny kurort 
Historycznie Lazurowe Wybrzeże (Côte d’A-
zur), zwane też Riwierą Francuską, należy do 
Prowansji, jednak najczęściej traktuje się je 
jako osobny region turystyczny, najliczniej 
odwiedzany przez turystów w  całej Francji. 
Najbardziej znana, najgęściej zaludniona 
i zabudowana, jest wschodnia część regionu: 
od Cannes po granicę z Włochami. Tu leżą Ni-
cea, czy też Monako z Monte Carlo. Nicea jest 
znakomitym punktem wypadowym do zwie-
dzania tej części Lazurowego Wybrzeża.
Początki Nicei, to 300 r. p.n.e. Powstała tu 
wówczas kolonia grecka Nikaja, założona 
przez przybyszów z  Marsylii. W II połowie 

palcem po mapie

XVIII w. zaczęli tu pojawiać się pierwsi turyści, 
zazwyczaj arystokracja angielska. Z czasem 
miasto stało się popularnym miejscem wypo-
czynku. Warto zaznaczyć, że Nicea i wszystkie 
okoliczne regiony zostały trwale przyłączone 
do Francji dopiero w 1860 r. Wcześniejsze losy 
tych terenów były bardzo burzliwe, a  karty 
historii są wypełnione licznymi wojnami i bi-
twami. 
Na początku XX wieku osiedlali się tu artyści, 
m.in. Marc Chagall i Henri Matisse. W 2001 r. 
Nicea gościła liderów zjednoczonej Europy. 
Podpisano wówczas traktat nicejski, refor-
mujący Unię Europejską. W Nicei ostatnie 
lata swojego życia spędził Sławomir Mrożek. 
Zmarł 15 sierpnia 2013 roku. Mieszkał w cen-
trum, przy Avenue des Fleurs.
W 2016 r., w  trakcie odbywających się we 
Francji mistrzostw Europy w  piłce nożnej, 
grała tu reprezentacja polskich piłkarzy. 

Promenada anglików 
Nazwa sławnej promenady pochodzi z czasów, gdy do Nicei 
przybywało wielu arystokratów angielskich, spędzających tu 
w łagodnym i ciepłym klimacie zimy z dala od dżdżystych chłodów 
Wysp Brytyjskich.

atrakcje
Najważniejsze atrakcje Nicei to Stare Miasto z jego wąskimi uliczkami 
i licznymi straganami prowansalskimi, Promenada Anglików (ulubione 
miejsce spacerów mieszkańców), Wzgórze Zamkowe, skąd rozciąga się 
przepiękny widok na miasto oraz okolice Starego Portu i Plac Garibaldiego.
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w świecie sportu

REKLAMA

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

Teoretycznie, wszystko zapięte na ostatni 
guzik. Korona wyszła z  poślizgu, który 
przez trzy lata fundowali niemieccy wło-

darze. Właścicielem piłkarskiej perełki stolicy 
województwa znów jest poważny inwestor, czy-
li Miasto Kielce. Z roli głównego sponsora do-
skonale wywiązuje się firma Suzuki. Jej polski 
szef dokłada wszelkich starań, by w klubowej 
kasie była odpowiednia ilość banknotów z pod-
pisem prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
Dzięki niemu drużyna poleciała na obóz do 
Turcji. Jest też nowy, znający się na finansach 
prezes – już chwalony, w zakulisowych rozmo-
wach przez pracowników. Jest nowa dyrektor 
marketingu, pełniąca także funkcję rzeczni-
ka prasowego – chwalona jeszcze bardziej niż 
prezes!!! Analizując i  porównując bieżącą sy-
tuację, z tą, która miała miejsce kilka miesięcy 
wstecz – trudno oprzeć się wrażeniu, że klub 
z  zakrętów drogi powiatowej wjeżdża na pas 
skierowany ku autostradzie! Zapomniałbym! 
Po stronie zysków dodać należy również kwotę 
2,6 mln. zł., które wpłynęły za transfery trzech 
wychowanków – Daniela Szelągowskiego, Iwo 
Kaczmarskiego i Wiktora Długosza do Rakowa 
Częstochowa. W tym miejscu kończy się jed-
nak rozdział peanów, a  zaczyna zdecydowa-
nie ważniejszy rozdział – „życie”. „Życie” pisze 

i realizuje się o wiele trudniej. Jego treść zależy 
w  głównej mierze od wyników i  prezentowa-
nych przez futbolistów umiejętności. A czytel-
nicy (czytaj kibice) są w  Kielcach wyjątkowo 
wymagający. Ekstraklasa przyzwyczaiła ludzi 
do oglądania, smakowania, analizowania oraz 
komentowania futbolu na zdecydowanie wyż-
szym, niż pierwsza liga, poziomie. Przykładem 
– mecze minionej jesieni. Nawet te zwycięskie 
nie zawsze przynosiły pozytywne opinie. Nie 
jestem zwolennikiem krytyki po zwycięstwie, 
ale doskonale rozumiem zachowania fanów, 
których w trakcie oglądania konkretnego me-
czu „zęby bolały”. Dlatego, stoję na stanowi-
sku, że błędem jest wysyłanie zawoalowanych 
informacji, że „celem jest szybki powrót do 

MOIM ZDANIEM

Cele dla Korony

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

najwyższej ligi rozgrywkowej”. Świat się nie za-
wali, jeśli Korona pozostanie w pierwszej lidze 
na następny sezon. Dziś klub – moim zdaniem 
– ma dwa inne priorytety – utrzymanie w  III 
lidze rezerw oraz utrzymanie drużyny U-18 
w  Centralnej Lidze Juniorów! Te dwie ekipy 
stanowić będą o niedalekiej przyszłości klubu, 
jego sile sportowej. W obu jest wielu niezwykle 
utalentowanych chłopaków, utożsamiających 
się z regionem. Jeśli klubowi sternicy nie zapo-
mną o nich, zapewnią godziwe warunki, a tym 
samym pomogą w  utrzymaniu status quo – 
Korona wjedzie na autostradę. Brak pomysłu 
może być bardziej bolesny niż się wydaje. Może 
znów zepchnąć klub na drogę „piątej kolejności 
odśnieżania”. •








