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Kielce, 19 lutego 2021 r. Jakość powietrza w Kielcach była zła. Niebezpiecznie.

SMOG GORSZY NIŻ COVID

W KIELCACH KAŻDEGO ROKU UMIERA PRZEDWCZEŚNIE OK. 250 OSÓB, W POLSCE 46 TYSIĘCY
WIĘCEJ NA STRONIE 18

na dobry początek

złapane w sieci

16 lutego (wtorek) 2021 r.
Dolna stacja Szczyrk Mountain Resort.

Fot. Twitter (Bielskie Drogi)

Fot. archiwum

12 lutego (piątek) 2021 r.
Zakopane. Krupówki.

OD REDAKTORA

CYTAT TYGODNIA

„Histeria wokół Krupówek jest wprost groteskowa. Oburzeni chyba zapomnieli, że nie ma zakazu
chodzenia po ulicach, nie ma zakazu śpiewania na
ulicach, a zarażenie się na ulicy jest ekstremalnie
mało prawdopodobne”.

Łukasz Warzecha,
polski dziennikarz, publicysta, komentator polityczny.
17 lutego 2021 r.
Źródło: Twitter

LICZBA TYGODNIA

7,5

– miliona złotych!. Rocznie. Tyle kosztuje miasto Kielce nauczanie
religii. Na koszt ten składa się przede wszystkim utrzymanie
blisko 120 etatów księży i katechetów zatrudnionych jako
nauczyciele z pełnymi prawami „Karty Nauczyciela”. W skali całego kraju to koszt
ok. 1,5 mld zł i 30 tys. etatów. Warto wiedzieć, że dyrektorzy szkół nie posiadają
wpływu na dobór kadry. Tymczasem, jak pokazują sondaże, większość Polaków
uważa, że religia nie powinna być nauczana w szkołach.

Swego czasu, bodaj w roku 1997, krążył w sieci pewien
tekst. Źródło, to ponoć któraś z francuskich gazet.
Mogliśmy przeczytać: „Oto znajdujemy się w świecie
absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie
w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu
żyje poza granicami kraju, i w którym co 3 mieszkaniec
ma 20 lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów
niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny
robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej
niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza
ceny trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie
nie ma biedy, a obcy kapitał się pcha drzwiami
i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się
trzyletnim zarobkom, a mimo to, trudno znaleźć miejsce
na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści,
a w którym święta kościelne są dniami wolnymi
od pracy”.
Polska to dziwny kraj. A że społeczność tworzą ludzie,
można śmiało rzec: „Polacy są dziwni”. Oczywiście nie
wszyscy, ale znakomita większość, jak najbardziej.
I tak sobie ostatnio pomyślałem, że z pewnych względów
bardziej wolałem tamtą Polskę, niż tę dzisiejszą.
Otóż my, Polacy, zmieniliśmy się. Mamy 2021 rok. Razi
mnie wiele. Z ostatnich tygodni? Chociażby, że np. dzisiaj
Polacy są gotowi protestować przeciw podatkowi od
reklam, który dotyczyłby tylko wielkich koncernów
medialnych, a w sprawach, które ich dotyczą, życia
na co dzień, milczą. Mam tu chociażby na myśli jedną
z najniższych na świecie kwot wolnych od podatku,
czy jedną z najwyższych w Europie inflacji, bądź też
wprowadzane bezpodstawnie zakazy i nakazy związane
z wirusem, na temat którego nowych wieści już wszyscy
mają dość. W ostatnich latach wprowadzono nam ponad
30 nowych podatków, niekiedy zwanych opłatami. Są
i tacy, którzy naliczyli ich ponad 40. Od nowego roku
mamy wyższe stawki za prąd. Z dnia na dzień drożeje
wszystko. Aha, ktoś wykazał, że lokomotywy tanieją…
I tak można dowolnie wymieniać. I co? Protestów brak.
Siedząc przed telewizorem, budujemy własny obraz
rzeczywistości. Z przekazów medialnych nie jesteśmy już
w stanie wyłapać prawdy i tego, co jest dla nas naprawdę
ważne. Idiociejemy?
Marek Malarz

SPIS TREŚCI / polecamy
8 / SPOJRZENIA

„Klatki z tombaku” – Świat, Polska
w oczach dr. Witolda Sokały.
12-13 / SPACERKIEM PO MIEŚCIE

„Lokal kategorii niskiej”,
czyli Ryszarda Biskupa
wspomnienia sprzed lat.
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o tym się mówi

Złapane w sieci
USŁYSZANE

Widział pan zdjęcia pokazujące to, co działo się
w ostatni weekend w Zakopanem?

Gościem Roberta Mazurka w Porannej
rozmowie w RMF FM był profesor Robert
Flisiak, lekarz chorób zakaźnych i członek
Rady Medycznej przy premierze.

Tak, widziałem. I muszę przyznać, że mnie to
mocno zaintrygowało i zaciekawiło. Nie tylko
jako człowieka, ale też jako naukowca.

Dlaczego? Ze względu na skalę?
Mazurek: Gdyby pana pytano, to czy
zamknąłby pan granice albo hotele dla
młodzieży?
Flisiak: Zamykanie granic nie ma sensu, bo
przecież widzimy, co się dzieje naokoło. To,
że u nas jest trochę mniej w tej chwili niż
w Czechach czy na Słowacji, to nie znaczy,
że za tydzień, dwa, nie będzie odwrotnie,
więc takie huśtawki z zamykaniem granic,
to jest przesada. Europa jest otwarta
i w obecnej sytuacji nie mamy warunków
do tego, żeby uszczelnić granice. Nie
oszukujmy się.
Mazurek: Jest pomysł, by zakazać noszenia
przyłbic oraz szali, chust, itd. Mają się
podobno ostać bawełniane maseczki.
No i oczywiście maseczki chirurgiczne.
(…) Co odpowiedzieliście ministrowi
Niedzielskiemu? Jakie jest stanowisko
Rady Medycznej w sprawie rzeczonych
przyłbic?
Flisiak: Ja wiem, co ja osobiście radziłem.
Powiedziałem: owszem, powinniśmy
ograniczyć rodzaj przysłon do tych,
które mają uzasadnienie pod względem
epidemiologicznym, medycznym, natomiast
musimy znieść obowiązek noszenia masek
i wszelakich przysłon w miejscach, gdzie
ryzyka transmisji nie ma. Czyli przykładowo
w lesie, parku, czy nawet na ulicy, gdy nie
ma dużej liczby ludzi.
Mazurek: Ale sformułowanie na „ulicy, gdy nie
ma dużej liczby ludzi” jest sformułowaniem
wyjątkowo, powiedziałbym, płynnym.
Flisiak: Więc precyzyjnie możemy to
określić. Dwa metry odległości. Ten
dystans został już dawno sprecyzowany.
(…) Nie ma sensu, żeby zakładać maskę,
zmuszać do zakładania maski w środku
Puszczy Białowieskiej.
Mazurek: Pytanie o restauracje i siłownie.
Czy pan uważa, że nadal powinny być
zamknięte, czy też w przypadku pewnych
rygorów sanitarnych można by je
otworzyć?
Flisiak: Restauracje tak, bo łatwo tam
kontrolować jest. Co do siłowni, nie wiem
(…) być może jest tak, że siłownia siłowni
nierówna.

Nie, nie o to chodzi. Na zdjęciach i filmach z Krupówek widziałem, że bawiło się tam nocami maksymalnie kilkaset osób w jednej grupie. Tymczasem w ten weekend na Podhalu było minimum
kilkadziesiąt tysięcy turystów. Ludzie nagrani to
więc jakiś mały procent wszystkich, jacy pojechali w góry.

(oprac. red.)
Źródło: RMF FM, 22 lutego 2021 r.

To pod względem psychologiczno-socjologicznym także nic nowego. Ludzie mają bo-
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Właśnie reakcja tych ludzi. Przyjechali oni do
Zakopanego w pierwszy weekend, gdy rząd
trochę poluzował obostrzenia pandemiczne
i, jak to się mówi kolokwialnie, „puściły im hamulce” lub „zerwali się ze smyczy”.

To takie dziwne?
Właśnie nie! To bardzo stare zjawisko obserwowane przez psychologów czy socjologów.
Nazywa się z angielskiego „acting out”. Chodzi
o to, że społeczeństwo od blisko roku musi
mierzyć się ze skutkami pandemii, czyli licznymi
obostrzeniami i kolejnymi zakazami. Ogólnie ludzie muszą się samokontrolować i ograniczać.
Oczywiście nie zawsze tego właśnie chcąc. I teraz poluzowano nam obostrzenia i ludzie mogli
wyjechać na weekend. Poczuli wolność i dodatkowo w jakiejś mierze stali się anonimowi.
Na wakacjach człowiek uznaje, że może więcej,
bo przecież ludzi obok nie zna i być może nigdy
ich już nie zobaczy. Na Krupówkach zachowuje
się więc inaczej, niż gdyby miał robić imprezę
we własnym mieszkaniu w bloku. Wówczas bowiem sąsiedzi wskazywaliby go palcem.

Do czego to można porównać?
Np. do dzieci czy młodzieży w pierwszych
dniach po zakończeniu roku szkolnego. W tym
pierwszym tygodniu wakacji zazwyczaj jest
najwięcej wypadków wśród młodych, bo ci są
tak spragnieni wolności, że łapią ją „każdym
oddechem”, czasem robiąc po prostu rzeczy
głupie. (…)

Znamienne jednak, że z tego, co obserwowaliśmy
na Krupówkach, ludzie, którzy tam byli bawili
się w miarę spokojnie i w przyjaźni dopóki nie
zobaczyli… policji. Wówczas atmosfera wesołego
festiwalu zmieniała się w agresję kierowaną
w stronę mundurowych.

Fot. Wikipedia

Co więc tam Pana zaintrygowało?

Profesor Zbigniew Nęcki – polski psycholog społeczny,
profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki,
mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji, założyciel
i wieloletni kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

wiem dość obostrzeń, jakie nałożono na nich
w związku z pandemią i policję utożsamiają
z władzą i aparatem reperkusji, która ma ich
karać. Dlatego widok policji powodował w ludziach agresję. Tak działo się zawsze, od starożytności począwszy, gdy władza zbytnio uciskała społeczeństwo. W tym wypadku ludzie
względem policji pozwalali sobie nawet na więcej, bo wchodziła też w grę psychologia tłumu.
Wiadomo, że w tłumie jesteśmy silniejsi.

To doprowadzi do tego, że rząd ponownie zamknie
miejsca turystyczne…
I tu właśnie dochodzimy do, moim zdaniem, najciekawszej rzeczy. Jeśli rząd to zrobi, to będzie
bardzo odważny… To, co się działo w weekend
w Zakopanem pokazuje bowiem, że my Polacy
jako społeczeństwo jesteśmy już tak zmęczeni
tym, że przez pandemię rząd nam ciągle czegoś zakazuje (czasem słusznie czasem nie), że
jesteśmy o krok od wybuchu rewolucji! To się w
historii już zdarzało, że małe incydenty potrafiły
przerodzić się później w duże zamieszki, które
kończyły się nawet na rewolucjach. Ludzie tak
długo byli zamknięci w domach, że teraz, gdy
poczuli trochę wolności – nawet w postaci
możliwości wyjazdu w góry na narty – nie będą
absolutnie chcieli jej już oddać.
Rozmawiał: Tomasz Mateusiak
Źródło: Gazeta Krakowska, 15 lutego 2021 r.
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ZAPROSZENIE

na skróty z Kielc

Zadbaj o siebie i bliskich
WARTO WIEDZIEĆ

Źródło: https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

N

ajlepsze kieleckie liceum, to LO im. św. Jadwigi Królowej. Coraz
lepsze jest VI LO im. Juliusza Słowackiego. To dane z tegorocznego
rankingu „Perspektyw”, uznawanego za najbardziej miarodajne
zestawienie polskich liceów i techników – dane za 2020 rok. Pod uwagę
brane są wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych
oraz sukcesy w olimpiadach. Tym razem ranking objął blisko 4 tysiące szkół.
Po raz kolejny na dobrej pozycji znalazł się „Nazaret”. Szkoła zanotowała
wprawdzie spadek o sześć miejsc, ale wciąż jest najlepsza w Kielcach
i w regionie . Zajmuje obecnie 12 miejsce w kraju.
W drugiej „100” znalazły się inne kieleckie szkoły.
Na 102 miejscu uplasowało się VI LO im. Juliusza Słowackiego, po raz
kolejny poprawiając swoje miejsce w rankingu.
Miejsce w rankingu utrzymało II LO im. Jana Śniadeckiego. Awans
zanotowało I LO im. Stefana Żeromskiego.
Warto odnotować, iż awans aż o 167 miejsc, w porównaniu z rokiem
poprzednim, zanotowało IV LO im. Hanki Sawickiej.
Pierwsze miejsce w rankingu zajęło XIV LO im. Stanisława Staszica
z Warszawy. 					
(oprac. red.)

Z TYM ZAPROSZENIEM

10% RABATU NA CAŁY ASORTYMENT

• OLEJKI CBD
• SUSZ KONOPI CBD
• AKCESORIA DO WAPORYZACJI

• KOSMETYKI Z KONOPI
• PRODUKTY KONOPNE
• E-LIQUIDY

CBD i CBDa o organiczne związki chemiczne z grupy Kannabinoidów,
występujące w Konopiach.
W przeciwieństwie do tetrahydrokannabinolu (THC), nie mają działania
psychoaktywnego, nie uzależniają i są w 100% legalne.

Ciekawe

Przeprowadzone dotychczas badania naukowe, pokazują następujące
prozdrowotne działania CBD:
• przeciwbólowe
• antybakteryjne
• antydepresyjne
• przeciwlękowe
• redukujące stres
• relaksujące
• bezsenność
• przeciwskurczowe

• przeciwzapalne
• antyoksydacyjne
• wspomaga rozwój kości
• przeciwdrgawkowe
• przeciwwymiotne
• przeciwnowotworowe
• neuroprotekcyjne
• immunosupresyjne

Dodatkowo wspomaga organizm przy problemach skórnych takich jak:
AZS, łuszczyca, egzema, trądzik, pokrzywka, grzybica, świąd, oparzenia,
przebarwienia i wiele innych.

Zapraszamy na darmowe konsultacje:

Fot. archiwum

Sensi Hemp

REKLAMA

W kieleckim oddziale Narodowego Banku Polskiego działa
„drobniakomat”. Nie będzie już problemu z zalegającymi drobnymi
monetami. A i pieniądze ze skarbonki świnki szybko można zamienić
na banknoty. (red).
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ul. Sienkiewicza 66
Sobota: 11:00–15:00
Poniedziałek – piątek: 11:00–17:30
518 144 790

sensihemp.kielce
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spojrzenia

okiem posła

Nieudolni z PiS
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.

W

ydawać by się mogło, że o pisowskim, fatalnym prowadzeniu spółek skarbu państwa powiedziano
już niemal wszystko. Jednak przypadek kiedyś
Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan”, a obecnie Autosan Sp. z o.o., zasługuje na oddzielną
wzmiankę.
O Autosanie zrobiło się głośno w marcu 2016
roku, kiedy to hucznie włączono spółkę w struktury Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas konferencji prasowej, ówczesna premier Beata
Szydło, zapowiadała świetlaną przyszłość dla
fabryki. Później wizje produkcji elektrycznych
autobusów malował nam sam Jarosław Kaczyński. Miesiąc miodowy trwał jednak krótko, ponieważ już w 2017 roku Autosan stał się

obiektem drwin, gdy okazało się, że firma o 20
minut spóźniła się ze złożeniem oferty w przetargu na autobusy dla wojska. Dopiero po interwencji ministra obrony narodowej, Antoniego
Macierewicza, przetarg umorzono i po obniżeniu wymagań ze strony wojskowych, rozpisano kolejny, zwycięski dla sanockiej firmy. Czy
to był szczyt zarządczych niekompetencji PiS?
Niestety dla nas wszystkich, NIE!
W 2018 roku ma miejsce kolejna wpadka. Krosno zamówiło w Sanoku osiem nowych wozów
dla lokalnego przedsiębiorstwa komunikacji
miejskiej. Termin realizacji przewidziany był
na 1 października 2018 roku. Termin wielokrotnie przekładano, ostatecznie fabrykę
wizytował nawet zespół przedstawicieli kro-

okiem senatora

Szach i mat!
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

K

to gra w szachy, ten wie, że to wciąż
najbardziej strategiczna gra wszechczasów. Im ktoś jest lepszym graczem,
tym więcej potrafi zaplanować swoich ruchów
„w przód” i przewidzieć odpowiedzi przeciwnika. Żeby tak grać, potrzeba lat ćwiczeń, nauki
na przykładach partii arcymistrzów, analizy
i praktycznego zastosowania wypróbowanych
schematów. Amatorzy i młodzi adepci szachów
cieszą się, że potrafią poruszać poszczególnymi
figurami, zaplanować jeden czy dwa ruchy i zastawiać proste pułapki na rywala. Jednak taka
strategia w pojedynku z doświadczonym szachistą okazuje się niewystarczająca i prowadzi
szybko do „mata”.
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Wielokolorowa opozycja, w swoich działaniach
mało korzysta z mądrości i nauki szachowej
strategii. Jej ruchy są przewidywalne i szablonowe, nastawione na krótkotrwałe zdobycze figur
czy pozycji. To być może na pierwszy rzut oka
wydaje się atrakcyjne i nęcące, ale tak czy inaczej każdy ruch przybliża do nieuchronnej porażki i zakończenia partii. Ten czy ów zawodnik
cieszy się, że zdobył figurę, że pionka wymienił
na skoczka (prościej mówiąc konia), że udało mu
się wzmocnić lewą stronę szachownicy, podczas
gdy zapomniał o centrum i prawej flance. Doświadczony przeciwnik cierpliwie znosi te harce
i w pewnym momencie zaczyna realizować swój
przemyślany plan, wciągając amatora w zgubną

śnieńskich władz, który oceniał, czy firma jest
w stanie wywiązać się z kontraktu. Ostatecznie
wozy pojawiły się w Krośnie dopiero w kwietniu 2019 roku.
Na kolejny powód do trafienia na pierwsze strony gazet nie trzeba było długo czekać, tym razem za sprawą prokuratury(!), która to wszczęła
postępowanie mające wyjaśnić nietypowe
problemy w Autosanie. W sierpniu prokuratorzy poinformowali, że muszą przeanalizować
kilkadziesiąt kontraktów na zakup autobusów.
Powodem miało być sprzedawanie autobusów
poniżej kosztów ich produkcji. W ten sposób
firma mogła pochwalić się wygranymi przetargami nawet mimo braku jakichkolwiek zysków
z tego tytułu. Efekt? W latach 2016-2019 Autosan wygenerował straty w wysokości około 65
mln zł.
Po takiej czteroletniej reanimacji rządowej
i obiecywaniu gruszek na wierzbie przyszedł
czas na smutne zderzenie z rzeczywistością. Autosan został wystawiony na sprzedaż. Za 90 mln
zł można przejąć całą firmę. Takie działanie, to
nic innego jak tylko przyznanie się do porażki
przez PiS. Tak się niestety kończy chojrakowanie rządzących, którzy w imię robienia kapitału
politycznego niszczą kolejną polską firmę.
Kapitał polityczny, to jedyny rodzaj kapitału,
jaki znają i rozumieją rządzący...

•

dla niego sekwencję następujących po sobie ruchów, aż do tego ostatniego… „Szach i mat”.
Wkrótce Prawo i Sprawiedliwość ogłosi szczegóły
długofalowego planu odbudowy kraju po pandemii. To Nowy Polski Ład. Pomożemy powstać
każdemu obywatelowi po traumie i stratach
spowodowanych covidem, damy impuls odwracający negatywne trendy demograficzne, dźwigniemy gospodarkę, wdrożymy prorozwojowe
inwestycje. Przysłuży się to już naszemu pokoleniu, ale myślimy też o dobrobycie i bezpieczeństwie następnych. Mamy na to nasze wspólne
pieniądze, m.in. te odebrane w ostatnich pięciu
latach oszustom vat-owskim, czy te z zysków
transferowanych za granicę przez firmy i koncerny, które się tu bogacą. Nasza strategia jest prosta,
to propolskie działania i gospodarskie rządzenie,
bez względu na chwilowe perturbacje u nas i ciągłe harce opozycji, które dla części naszego społeczeństwa wydają się wciąż atrakcyjne.
P.S.
Choć do 8-go marca jeszcze kilka dni, to wykorzystam właśnie to wydanie 2 tygodnika kieleckiego, żeby wszystkim Wam, drogie Panie,
podziękować po prostu za to, że jesteście, że
kochacie i chcecie być kochane, że świat dzięki
Wam wciąż istnieje, jest piękniejszy i przez Waszą wrażliwość lepszy.

•
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Problemy na… problemy
Kamil Suchański
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) –przedsiębiorca i społecznik, od 22 listopada 2018 roku
przewodniczący Rady Miasta Kielce. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

S

prawne i skuteczne zarządzanie daną
organizacją – na przykład jednostką
samorządu terytorialnego – polega m.in.
na podejmowaniu właściwych działań w celu
rozwiązywania pojawiających się nieustannie problemów. W Kielcach ekipa Bogdana
Wenty stosuje zupełnie inną strategię administrowania naszym miejskim organizmem –
nie eliminuje dokuczliwych dla mieszkańców
bolączek, lecz piętrzy najróżniejsze przeszkody, które jakoby blokują wyjście z trudnej sytuacji. Stosowanie mechanizmu „problemy na
problemy” doskonale widać na przykładzie
Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Kielce.
Każdy, kto w ostatnich miesiącach chciał
zarejestrować pojazd, odbijał się od biurokratycznej ściany. Umówienie terminu wizyty

„przy okienku” w ratuszu graniczy z cudem. Dotyczy to rejestracji terminu, zarówno przez Internet, jak i telefonicznie. Podstawowa usługa
publiczna, jaką świadczy miasto, de facto, nie
jest dostępna dla mieszkańców. Czyli idziemy
do piekarni, a na półkach ani bułek, ani chleba.
Ponieważ ten organizacyjny chaos narasta,
postanowiłem podrzucić panu prezydentowi
kilka pomysłów na dostosowanie pracy Wydziału Komunikacji do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców. Zaproponowałem cztery oczywiste rozwiązania.
1. Wydłużenie czasu pracy Wydziału Komunikacji do godziny 20;
2. Umożliwienie mieszkańcom załatwiania
spraw w Wydziale Komunikacji od poniedziałku do soboty;

3. Uruchomienie dodatkowych stanowisk
obsługi w Urzędzie Miasta Kielce przy ulicy
Rynek 1;
4. Uruchomienie dodatkowych stanowisk Wydziału Komunikacji w innych lokalizacjach
Urzędu Miasta np.: na ulicy Szymanowskiego
czy Strycharskiej .
Odpowiedź wiceprezydenta Arkadiusza Kubca
wprawiła mnie w osłupienie. W skrócie: nie da
się. Dlaczego? Tu pada klasyczny już zestaw
wymówek: pandemia, zmiana przepisów,
regulamin pracy, „bardzo poważne i długotrwałe nakłady finansowe, logistyczne i organizacyjne”. No i oczywiście koronny pretekst:
„problemy z rejestracją pojazdów występują
w całej Polsce”.
Tak oto banalny problem uruchamia kaskadę
problemów przekreślających możliwość rozwiązania problemu.
Coś, co dla ekipy Bogdana Wenty wydaje się
równoznaczne z wysłaniem misji załogowej
na Marsa, jest standardem w… Starostwie
Powiatowym w Kielcach. Władze powiatu
utworzyły 9 filii swojego wydziału komunikacji w różnych miejscowościach na terenie
powiatu, a obecnie planują otwarcie kolejnego punktu w… galerii handlowej. Brzmi
znajomo? Takie działania w swoim programie
obiecywał Bogdan Wenta.

REKLAMA

POWIKŁANIA PO ZŁAMANIACH I URAZACH

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce
www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl
tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099
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R

ok 2020 był okresem pomyślnym dla
świętokrzyskich samorządowców. Powiat świętokrzyski ponownie uznany
został za najlepiej funkcjonujący samorząd powiatowy w kategorii tych liczących powyżej 160
tysięcy mieszkańców. Należy dodać, że jest on
kierowany przez ludzi z kręgu Prawa i Sprawiedliwości. Nagrodzono także samorząd Morawicy,
któremu od lat przewodzi bezpartyjny samorządowiec, reprezentujący komitet lokalny.
Na opozycji zawrzało. Uznano bowiem, że sukcesy samorządów, kierowanych przez ludzi
związanych z PiS-em oraz sukcesy samorządowców bezpartyjnych, gotowych do współpracy z rządem, (każdym rządem) są, w prostej
konsekwencji, uzależnione od łaskawości władz
rządowych i unijnych dotacji.
Oliwy do ognia dolał raport, opracowany na potrzeby Fundacji Batorego, w którym stwierdzono, że gminy rządzone przez ludzi związanych
z PIS, dostały dziesięć razy więcej z rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, niż te „niepisowskie”.
Poszedł tą drogą sygnał dla samorządowych
wyborców: głosowanie w wyborach samorządowych na ludzi związanych z opozycją doprowadzić może jedynie do zastoju. Właśnie
przekonują się o tym Kielce.

JA TO WYTŁUMACZĘ

Jak uciec od polityki?
Prof. Kazimierz Kik
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Cała Polska, „od góry do dołu”, przeorana została
polityczno-partyjnymi podziałami. Podziałami
blokującymi harmonijny rozwój gospodarczy
i polityczny, podziałami blokującymi rozwój
i stabilizację polskiej demokracji.
Czy nie ma szans na wyprowadzenie kraju
z tego schizofrenicznego stanu rzeczy?
Otóż jest szansa na wyprowadzenie samorządów lokalnych z tego impasu. Polska nie musi
być skazana na głębokie, często nasycone emocjami, podziały partyjne sięgające gmin i sołectw. W Polsce rozchwianej owymi podziałami,
to samorządy lokalne, od gminy po województwo, stać by się mogły stabilizatorem polskiego
rozwoju gospodarczego i politycznego. Jest na to
szansa, bo polska gminna jest w przytłaczającej

Świat wokół nas

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

P

olska
W PRL krążyła zagadka tyleż dowcipna,
co realistyczna: gdy na polu jest pszenica i owies, a nagle ma spaść śnieg, co się najpierw zbiera? Biuro Polityczne KC PZPR.
Po dekadach odchodzenia od realsocjalizmu
jest postęp. Biuro polityczne Partii obraduje
w trybie permanentnym, jak nie na Nowogrodzkiej, to przy pomidorowej u pani kierowniczki Trybunału. A problemy rozwiązuje
się tworząc nowe stołki. Że dzieci rodzi się za
mało? To bach, Instytut na Rzecz Rodziny i Demografii. Że ogólnie jest niefajnie, a syn szwagra ministra i kochanka posła nie mają gdzie
pracować, bo kwalifikacje za niskie nawet do
TVP? Bęc, Instytut De Republica przy premie-
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rze, z możliwie niejasnym zakresem zadań
i brakiem odpowiedzialności za cokolwiek, za
to z wypaśnymi etatami. To tylko dwa przykłady z ostatnich dni.
Ciekawe, co będzie, gdy już kaczyści i ziobryści, i wszystkie inne frakcje oraz mafie Zjednoczonej (he, he!) Prawicy (he, he!) pożrą się
do reszty i same odbiorą sobie władzę. Czy
doczekamy ekipy, która znajdzie w sobie to
minimum przyzwoitości, by ów bajzel pozamykać, zaoszczędzając podatnikom gór pieniędzy? Czy przeciwnie – nowa Waaadza, jak
zwykle, radośnie skorzysta ze spadku i poobsadza swoimi pociotkami te instytuty, rady,
zarządy, płatne komisje i departamenty spraw
zbędnych.

większości Polską samorządowców bezpartyjnych. W wyborach samorządowych ponad 70
procent w radach gminnych zdobywają bezpartyjni. Nawet wśród burmistrzów miast jest
trzykrotnie więcej bezpartyjnych niż partyjnych. To samo odnosi się do wójtów. Stopniowe
upartyjnienie wzmaga się dopiero na wysokości
powiatów i znajduje swoje ukoronowanie w całkowicie niemal upartyjnionych sejmikach.
Samorządowiec polski powinien być bezpartyjnym państwowcem, gotowym do budowania rozwoju i pomyślności swojej społeczności
z rządem każdego politycznego koloru. Zbudować więc należy odrębny od służby cywilnej,
chociaż na jej wzór, korpus samorządowy i nie
głosować na partie polityczne, lecz ludzi.

•

Ś

wiat
Trend dotyczy nie tylko nas. Od Pekinu,
przez Moskwę, Brukselę, Nairobi i Rio,
aż po Waszyngton, rządy centralne korzystają
z pandemii (czytaj: kryzysu ekonomicznego,
wzrostu radykalizmów i powodowanego nimi
większego poziomu lęków i frustracji), by poszerzać swój zakres władzy i kontroli. A przy
okazji skalę redystrybucji. A przy okazji tej
okazji – nieuchronnie także skalę korupcji.
Okazjonalne bunty przyjmują różne formy:
manifestacji ulicznych, zamachów stanu lub
porażek co mniej udolnych rządów w wyborach. Zazwyczaj prowadzą jednak tylko do
zmiany twarzy, niekiedy retoryki, ale treść
i sens polityki zostają bez zmian. Więcej władzy (i pieniędzy) dla urzędników, mniej wolności (i pieniędzy) dla obywateli. A tradycyjne
ostoje myśli niezależnej od rządów – uniwersytety, media, nawet kościoły – pod but.
Chciałbym się mylić, ale w tym szaleństwie jest
metoda. Z czasem coraz więcej ludzi będzie mieć
michę bezpośrednio od rządów lub od zaprzyjaźnionych z nimi korporacji. A wtedy można panować dowolnie głupio i długo. I wcale nie trzeba
będzie do ludzi strzelać, zasugeruje się im jedynie brak premii. Taka „złota klatka”. A dla większości – tombakowa, przecież i ona wystarczy.

•
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d kilku lat w naszym kraju rządzi
niepodzielnie i bez jakiejkolwiek instytucjonalnej kontroli „Zjednoczona
Prawica”. Mimo wielu ogromnych protestów,
które przez ten czas przetoczyły się przez
nasz kraj, Prawo i Sprawiedliwość oraz jej
koalicjanci wygrywają kolejne wybory. Dziś
prawie pewne jest, że jeśli ugrupowania opozycyjne dalej będą skupiać się jedynie na
krytyce rządzących i wzajemnym podszczypywaniu siebie, czeka nas w Polsce wariant
węgierski.
Albert Einstein mówi, że „szaleństwem jest
robić ciągle to samo oczekując innych rezultatów.” Dlatego Platforma Obywatelska, jako
największa partia opozycyjna, zaproponowała rozpoczęcie prac nad wspólnym projektem
zbudowania jednego bloku wyborczego – roboczo nazywając go 276.
Nawet jeśli, ktoś liczy, że PiS słabnie, a ludzie
zaczynają zwyczajnie mieć dość panującego
chaosu i w odpowiedzi, jedynie impertynencji
władzy. Zapewniam, że posiadający w swoich
rękach większość mediów w naszym kraju, na czele z wielomiliardowym wsparciem
z pieniędzy publicznych Telewizji Polskiej, Jarosław Kaczyński dalej będzie bardzo groźny.
Jeśli środowiska opozycyjne chcą nie tylko

Z

ima mija a może już minęła. Epidemia też oby minęła. Szkoły pracują
w systemie – młodsi w szkole, starsi
w domu. I dzisiejszy tekst będzie w klimacie
szkolnym nieco, bo o wychowaniu – nie tyle
efektownym, ile efektywnym. Szkołą też się
kiedyś zajmę, bo korci mnie ten temat bardzo. Wracając do felietonu: chciałem opowiedzieć o pomyśle. Dobrym pomyśle. Dla mnie
rewelacyjnym, bo przecież moim. W sumie
to pomysł kilka lat mający, kilku osobom
przedstawiony i dobrze przyjmowany. Przyszła pora, żeby go ogłaszać, a ogłaszanie zacznę od czytelników naszego periodyku, bo
sobie na to zasłużyli. Pomysł dotyczy mocno
ważnego fragmentu tzw. rzeczywistości społecznej. Najbliżej mu do szkolnego przedmiotu WOS, czyli wiedza o społeczeństwie,
a w praktyce do (nie bójmy się tego określenia) budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Kiedy słyszę dywagacje obecnie rządzących
na ten temat, to nie wiem, czy się śmiać, czy
płakać. Bo mam nieodparte wrażenie, jakbym w czasie się cofnął do epoki słusznie
minionej i słuchał referatów o wychowaniu
„nowego człowieka” – brrr… I kiedy widzę
totalną niechęć obecnie rządzących do społeczeństwa obywatelskiego, poszukującego,
mającego swoje pomysły, a nawet kaprysy,
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276 – zatańczmy razem
Artur Gierada
(ur. 21 kwietnia 1979 w Kielcach) – polski polityk, samorządowiec, przedsiębiorca, poseł Platformy
Obywatelskiej na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2017 roku przewodniczący partii w województwie
świętokrzyskim.

wygrać wybory, ale mieć na tyle większość
w Sejmie, by realnie móc naprawiać i reformować kraj, to nie mamy innego wyjścia jak
zaproponować Polakom jedną wizję rozwoju
naszego kraju. Nie może to być jedynie sojusz
wyborczy, tworzony ad hoc przed zbliżającą
się kampanią. To musi być spójna wizja Polski po rządach PiS, Polski nowoczesnej, sprawiedliwej, prorozwojowej. Kraju, który słucha
i wspiera swoich obywateli, a nie poucza
i mówi im jak mają żyć.
Oczywiście budując koalicję od konserwatywnego PSL czy Szymona Hołowni, centrowej
Koalicji Obywatelskiej, po Lewicę, nie będziemy się zgadzać we wszystkich kwestiach. Jed-

nak jestem przekonany, że możemy pokazać
to, co nas łączy.
Właśnie dlatego, Platforma Obywatelska na
pierwszy plan wysunęła konkretne rozwiązania dotyczące służby zdrowia, ochrony
środowiska, naprawy i kontroli władzy czy
rozdziału kościoła i państwa. To pierwszy
blok programowy, który wydaje się być najlepszą płaszczyzną do rozmowy i zbudowania
czegoś więcej. Zbudowania Polski, o jakiej marzymy.
Do tego tanga trzeba jednak więcej niż dwojga. Zatańczymy ten programowy taniec razem.

•

Zza miedzy

Mam dobry pomysł
Lucjan M. Pietrzczyk
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk,
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…

to mówię: czas działać. Pomysł swój kieruje do samorządów, a w pierwszej kolejności
do samorządu kieleckiego. Na początek tą
drogą, którą macie przed oczyma, a zaraz
potem osobiście, na ręce Wysokiej Władzy
Kieleckiej. Jaki to pomysł? Taki oto: proponuję, aby duże samorządy (a kielecki na początek) powołały do życia ośrodki wychowania
obywatelskiego. Tak właśnie: wychowania,
a nie kształcenia. No i pytanie: po co to?
Odpowiedź jest oczywista i nienowa. Społeczeństwo obywatelskie to przede wszystkim
działanie dla swoich Małych Ojczyzn. A kto
to zrobi najlepiej, jak nie aktywna część społeczności lokalnej, aktywiści, wolontariusze,
lokalni liderzy, młodzi i starzy ambitni? Po to

jest potrzebny taki ośrodek i to w formie materialno-wyjazdowo-budynkowej w dodatku.
To miejsce wspierania i kreowania owych aktywistów i liderów. To miejsce poszukiwania,
spierania i wspierania się, dyskusji, szkoleń
wreszcie. To miejsce gdzie wyjeżdżałyby,
również w formie nagrody za działanie, np.
najlepsze obywatelsko (co da się wymierzyć)
klasy szkolne, drużyny harcerskie, grupy wolontariuszy, itp. Już tam Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego by wiedziała,
kogo tam by zawołać – również w celu integracji aktywnych środowisk. Na łamach 2 tygodnika kieleckiego mam zbyt mało miejsca
na bardziej szczegółowy opis, ale wierzcie –
to dobry pomysł.

•
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Weteran na stażu

A może, zamiast rzucać to wszystko i wyjechać w Bieszczady, wymyślić siebie na nowo?
I być jak Bing, Chandler Bing.
Tekst: Zbigniew Brzeziński

M

iłośnicy serialu „Przyjaciele” powinni
pamiętać, że jeden z głównych bohaterów Chandler Bing nie cierpiał
swojej pracy w analizach statystycznych. Rzucił ją w końcu i zaczął szukać nowego pomysłu na siebie. Zmienił branżę radykalnie, bo
od skrupulatnego raportowania przeskoczył
do sektora kreatywnego i został młodszym
copywriterem w firmie reklamowej. Nim ten
cel udało mu się osiągnąć, został przyjęty na
(uwaga!) bezpłatny staż, ponieważ nie miał
żadnego doświadczenia w tym zakresie, ani
mocnych argumentów, które potwierdzałyby,
że nadaje się do tej pracy. Może warto dodać, że
był najstarszym z przyjętych stażystów, ale też
wybił się z tego grona, bazując na swoim doświadczeniu życiowym, zawodowym, poczuciu
humoru i dystansie do samego siebie.

Pokolenie bez doradztwa

Dojrzałym dziś pracownikom nikt nie oferował profesjonalnego doradztwa zawodowego.
Wybierali szkoły i uczelnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami edukacyjnymi, często
w oderwaniu od możliwości rynku pracy, lub
w oparciu o zaskakujące dziś podstawy: bo
koledzy tam idę, albo nie idą, bo blisko domu
etc. Nieracjonalna z perspektywy całożyciowej
była też podstawa: w tym zawodzie, czy po tych
studiach dobrze płacą. To najprostszy kierunek
do braku zadowolenia z życia w ogóle, w końcu
praca zabiera nam co najmniej jedną trzecią
doby, i wypalenia zawodowego. Zgodnie z piramidą potrzeb amerykańskiego psychologa
Abrahama Maslowa, potrzeba samorealizacji
znajduje się na samym szczycie. Można z tym
dyskutować, ale może warto też sięgnąć w czasie Wielkiego Postu do Ewangelii i przypomnieć sobie przypowieść o talentach? Kielecka
formacja MENoMINI na płycie „Z pierwszego
tłoczenia” śpiewała m.in., że: „nie jest przyjemnie nie kochać tego, co dla bliźniego robisz

codziennie” i „pozwól sobie raz przypomnieć,
kim naprawdę chciałeś być”. Warto mieć to na
uwadze, gdy rzeczywistość nam doskwiera,
a satysfakcji z pracy mamy coraz mniej.

Weteran u doradcy i na stażu

Każdy etap życia może być dobry na radykalne zmiany. Jeśli w trakcie dotychczasowej
kariery nie odkryliśmy tego, co naprawdę
chcielibyśmy w życiu robić, albo chcemy potwierdzić własne przypuszczenia, powinniśmy
się skonsultować z doradcą zawodowym. Gdy
zmieniamy branżę radykalnie, warto pomyśleć o rozpoczęciu drogi od (uwaga!) płatnego
stażu. Na przykład w dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie „Zawodowy bumerang”, który od marca realizuje
Miejski Urząd Pracy w Kielcach, przewidzianych zostało 100 półrocznych staży. Stypendium, które otrzymają uczestnicy, wynosi 2000
zł miesięcznie. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty minimum na
kwartał i na co najmniej pół etatu. To dobra
okazja do zdobycia doświadczenia i szansa dla
obu stron (kandydata i pracodawcy) na bliższe
poznanie.

Kwestia strategii

W tym zakresie istnieją różne rozwiązania.
Można sięgać na przykład po szkolenia indywidualne (również możliwe w projekcie „Zawodowy bumerang”), job shadowing („staże
towarzyszące”, czyli możliwość obserwacji
pracy na stanowisku). Istnieją też dobrane
do sytuacji radykalnej zmiany rozwiązania
w strategiach zdobywania zatrudnienia. Jedna
z nich nazywa się: strategia płacy minimalnej.
Psycholog Wacław Kisiel-Dorohinicki w książce „Fundamenty kariery” przedstawia ją, jako
ofertę składaną przyszłej firmie, którą można
streścić w następujący sposób: mam świadomość swoich braków (np. braku doświadczenia

na określonym stanowisku), ale jestem gotowy
w okresie próbnym pracować za stawkę minimalną w danym zawodzie, dopóki nie nabędę
biegłości w tej sztuce. Po okresie próbnym wracamy do negocjacji płacowych.
Żeby nie zostawić czytelnika z przekonaniem,
że takie rzeczy tylko w serialach, dodajmy, że
piszący te słowa w wieku 35 lat został doradcą
zawodowym-stażystą, a dziś jest liderem Grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

„Zawodowy bumerang”
Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Dla kogo?
Uczestnikiem / uczestniczką projektu może być
osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:
1) jest w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), 2) pozostaje bez pracy i jest zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
jako bezrobotna; a) znajduje się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, tj. należy do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: − osoba
w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
− kobieta, − osoba z niepełnosprawnościami
(osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności), −
osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy
przed dniem przystąpienia do projektu), − osoba z niskimi kwalifikacjami (osoba posiadająca
wykształcenie na poziomie do ISCED3 włącznie)
b) bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49, który nie należy do w/w kategorii osób.
c) bezrobotna osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. wskutek pandemii
COVID-19.
Informacje na temat projektu można uzyskać
w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.
https://mupkielce.praca.gov.pl/-/14403171-poddzialanie-10-2-1-rpo-ws-zawodowy-bumerang-

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

Fot. Facebook/ Kielce na przestrzeni lat

Lokal kategorii niskiej

Bar Herbski przy ulicy 1-go Maja.

Po przybytku wpisanym zardzewiałymi zgłoskami w gastronomiczną mapę Kielc nie
pozostał kamień na kamieniu, żaden ślad, zatarły się w pamięci wspomnienia. „Herbski”
w miejską legendę wpisał się był jako sławna, wyjątkowa mordownia. Ale należytej
dokumentacji wizualnej się jakoś nie doczekał.
Tekst: Ryszard Biskup

L

okal przy ulicy 1 Maja uruchomiono, jak
to uczenie w połowie lat sześćdziesiątych napisał w „Słowie Ludu” dzielny reporter działu miejskiego: „… dla podniesienia
na wyższy poziom kultury konsumpcji spożycia oraz zaspokojenia rosnących stale potrzeb
żywnościowych społeczeństwa nie tylko naszego miasta lecz równocześnie przybyszy
z pobliskich wiosek i osad…”. Była to tylko –
niestety – litania pobożnych życzeń, praktyka
okazała się całkowicie odmienna. Przez cały
okres swojej działalności „Herbski” cieszył się
bowiem, zasłużenie, opinią najgorszą z możliwych. Co prawda od czasu do czasu pojawiają się głosy sprawiedliwych, że tak najgorzej
wcale nie było. Przecież bar serwował obiady
pracownicze, a głodny zawsze mógł zaspokoić
apetyt gołąbkami w sosie, albo porcją smażonej na oleju kaszanki.
Obiektywnie trzeba przyznać, że pochlebne
opinie toną w morzu opowieści o krwawych
porachunkach, bójkach podchmielonych
konsumentów, mordobiciach, obyczajach
przeniesionych żywcem z knajp i spelunek.
Nie jest żadną tajemnicą, że do „Herbskiego”
obcym wstęp był zabroniony. Tygodniami zza
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przeszklonej szyby lodówki kusiły, szare jak
święta ziemia, kostki przystrojonej krążkiem
marchewki i gałązką zielonej pietruszki, galarety, wyciągnięte z beczki, ułożone elegancko
na talerzyku, zwinięte w rolmopsy, solone śledzie, twarde ze starości, wsunięte w przekrojoną na pół czerstwą bułkę, mielone.
Do tego baru nikt zdrowy jeść nie chodził, ale
tylko aby zaspokoić pragnienie, czyli wypić.
Wódkę albo piwo, bo szklanki herbaty czy
kawy – jak mówili z wyraźną dumą stali bywalcy – w całej historii tego przybytku, nikt
nigdy nie zamówił.
Dwa dni po tym, jak po raz pierwszy otworzyły się drzwi, w barze doszło do awantury,
w której za łby wzięła się prawie cała, licząca
akurat dwadzieścia osób, klientela. Z brzękiem rozsypały się kufle, powywracano stoły, rzucano krzesłami, a na podłogę pociekła
krew. Czteroosobowy damski personel czym
prędzej salwował się zrozumiałą ucieczką.
Kroniki, niestety, dyskretnie milczą, co wywołało niesnaski i o co poszło. Wiadomo
tylko tyle, że bonanzę spacyfikowały dwa
zmotoryzowane patrole milicjantów. Atmosferę zajścia oddaje fragment notatki dowo-

dzącego akcją przywrócenia ładu i porządku
sierżanta:
„… gdy zażądałem od obywatela K. okazania dokumentów, ten, zwracając na mnie treść swojego
żołądka, zanieczyścił mi całkowicie ( zażygał) nie
tylko służbowe spodnie i mundur, ale również
czapkę z państwowym godłem…”.
Później wcale nie było lepiej, w jedynej sali
przybytku na Herbach wiecznie brzęczało stado upojonych trutni. Od czasu do czasu brano
się za łby, a na uciążliwość lokalu dla normalnego życia narzekali lokatorzy wszystkich
domów w okolicy.
Do historii wszedł też epizod podobny do
wyczynu pułkownika Wieniawy – Długoszowskiego, który kiedyś do warszawskiej
„Adrii” wjechał na dancing na swoim rumaku. Furman, który staranował fronton baraku, w jakim mieścił się „Herbski”, na setkę
gorzały zajechał do kieleckiej knajpy zwyczajną furmanką na gumowych kołach. Bez
pardonu przerąbał okuciem dyszla w witrynę, a ochwacony ogier wsadził ciekawie łeb
między zdziwionych pojawieniem się nagłego
intruza pijanych w dym biesiadników. Bo jaki
lokal, taki i ułan i konsumenci.
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W młodości kłębiło mi się w głowie takie marzenie, żeby za panienkę posiadać kelnerkę
z „Herbskiego”. Snuło mi się takie rojenie, że
o dwudziestej zachodzę do knajpy po swoją
dziewczynę, spoglądam z wyższością na tłum
wpatrzonych w moje szczęście łachmytów
i rzucam władczo: „Kasiu, pakuj się, zamykaj
lokal, idziemy!” Moja dziewczyna brzęczy zawieszonymi na kółku kluczami, cała banda
naprutych gości podnosi się ciężko ze swoich
miejsc, człapie do drzwi, a na samym końcu
wychodzimy my. We dwoje, objęci, uśmiechnięci, radośni i szczęśliwi. A tych wszystkich
niedopitych, zadżumionych, wypędzonych
z raju skręca z zazdrości. Niestety, nigdy tego
marzenia nie zrealizowałem…
„Herbski” przestał istnieć niemal z dnia na
dzień. Lokal najpierw zamknięto na cztery
spusty, potem zamieniony został na magazyn
meblowy. A w końcu pawilon, w którym mieściła się mordownia – po pożarze – rozebrano
do fundamentów. Kiedyś byłem przekonany,
że nikt w okolicy nie tylko nie wie, w którym
dokładnie miejscu mieścił się ten bar, ale nawet nie pamięta, że taki zakład zbiorowego
żywienia w ogóle w Kielcach istniał. Myliłem
się. Miejsce po „Herbskim” można bez trudu
odszukać. W trawie prześwituje szachownica
czarnych i białych kafelków, którymi kiedyś
wyłożono w knajpie elegancko całą podłogę.

W końcu lat sześćdziesiątych, przy ul. 1 Maja, wybudowano Bar Herbski. Pamiętam, że
wtedy nawet nalepki na pudełkach zapałek zachęcały: „Korzystajcie z usług zakładów gastronomicznych”. My lokal nazywaliśmy Bonanzą. Nazwa trafna, gdyż rozgrywały się tu
sceny żywcem wyjęte z westernowego saloonu. Pijackie burdy i bijatyki były na porządku
dziennym. Zachodziłem czasem do baru na piwo, które z powodu kwaśnego smaku nazywano powszechnie „zemstą Jędrzejowa” (tam wtedy bursztynowy napój produkowano).
Na ścianach wisiały tabliczki: „Dawanie napiwków uwłacza godności człowieka”, „Kultura
obowiązuje także przy jedzeniu”, „Używalność noży tylko przy bufecie”. Menu było ubogie,
ale oryginalne, np. jajko po japońsku (pół jajka na twardo plus kawałek szprotki). Przy stolikach podchmieleni jegomoście komentowali polityczno-społeczną rzeczywistość: „Rano
kluski, wieczór kluski, wolna Polska, a rząd ruski”, „Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i sowiecki”. Starsi wspominali biedne i głodne czasy wojenne, gdy polowano na wrony i kawki, a właściciele psów i kotów musieli pilnować swoich czworonogów, by złapane
przez obcych nie wylądowały w garnku. Jeden ze stałych bywalców lokalu nie zmieniał
repertuaru. Kiedy stężenie alkoholu w jego krwi osiągało odpowiedni poziom, wskakiwał
na stolik i krzyczał na całą salę: „Oddajcie nam Lwów! Oddajcie nam Wilno!”. Kierowniczka
wzywała milicję, przyjeżdżali niebiescy i wyprowadzali delikwenta, który zmierzając do
wyjścia, kłaniał się „damom, starcom i młodzieży”, a rozbawiona publika biła mu brawo.
Taka scena powtarzała się wielokrotnie. Jakkolwiek by oceniać te pijackie odzywki, trudno
nie zauważyć, że zawierały pewne akcenty patriotyczne.
Włodzimierz Zacharz, Moje Herby (wspomnienia z lat 1956–1975)
Studia Muzealno-Historyczne 9, 173-183. 2017

Ryszard biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.
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Król rapu
w hawajskiej koszuli
Zacznę od zabawnego incydentu. Ponad 10 lat temu wracałem na rowerze z niedzielnej
„szychty” w Muzeum Narodowym w Kielcach. Nagle na ulicy Warszawskiej z piskiem
przede mną zatrzymał się biały sportowy Saab. I wysiadł z niego… Kasa. I mówi do mnie:
„A Ty k… wciąż jeździsz na tym samym rowerze! To po nim Cię rozpoznałem”.
Tekst: Krzysztof Sowiński

R

zeczywiście od trzydziestu lat wciąż
jeżdżę na „góralu”, amerykańskim
trecku. Marce wówczas po raz pierwszy sprowadzanej do biednej Polski (pewnie
dlatego zapamiętał ten przedmiot Kasa, który
chciał wyrwać się z tej zgrzebności). Ten treck
był wtedy jako powiew „wolnego świata”. Jak
jednak okazuje się i ten Zachód także konsekwentnie zmierzał ku realizacji projektu…
globalnego obozu koncentracyjnego, tyle że
nowoczesnego, cyfrowego.
Krzysztofa „Kasę” Kasowskiego uważam za
gościa błyskotliwego i z poczuciem humoru. Do dziś pamiętam jeden z jego tekstów,
których garść złożył w Wydawnictwie Domu
Środowisk Twórczych w Kielcach (byłem tam
redaktorem). Traktował o smażeniu jajecznicy.
Nie powinien się jednak wypowiadać o rzeczach, na których się nie zna. Przepraszam, że
tak protekcjonalnie „przyganiam”. Ale… nie
ma w tej chwili nic ważniejszego niż walka
z dyktaturą sanitarną wdrażaną pod pretekstem tzw. pandemii. Wróćmy do Kasy. Tak odpowiadał dziennikarce Annie Bilskiej z Echa
Dnia: „Pytasz czy wierzę w wirusa? Wierzę.
Tak jak w inne choroby. […] Ja jestem absolutnym zwolennikiem szczepień. […]

Świadczy to, że rzeczywiście w młodości sporo
Wagarował zamiast chodzić na lekcje biologii,
czy matematyki. Bowiem, obecność wirusa
nie jest kwestią wiary, tylko faktów. A pandemia statystyki. A z liczb za 2020 rok wynika,
że pandemii w Polsce nie było i nie ma.
Niegdyś artyści miewali intuicję, przeczuwali
przyszłość. A dziś… Trudno…
A teraz ponownie o motywie smażenia jajecznicy. To był zabawny wiersz, który świadczył
o tym, że jego pokolenie chciało opuścić Herbertowskie i Różewiczowskie ścieżki. Gdyby
nie perturbacje związane wówczas ze zmianą ustrojową, Kasa zadebiutowałby najpierw
jako pisarz i to w Kielcach.
Pamiętam jego muzyczne początki. Na jednym z pierwszych „Scyzoryków” (wymyśliliśmy tę imprezę wtedy z Jarkiem Gawlikiem),
w związku z tym, że Kasa nie miał wówczas
szans na występ na głównej scenie (tak była
jednak zarezerwowana dla znanych muzyków
tamtego okresu) – zorganizował sobie koncert
w toalecie Domu Środowisk Twórczych. Wystukiwał kijem od szczotki rapowe kadencje.
Kasa chciał się wtedy za wszelką cenę wyprowadzić z Kielc. Odwrotnie było z Michałem Zduniakiem. Ten absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach, odwiedził Kielce

i… postanowił wówczas w nich zostać. I w zasadzie to za jego sprawą powiało wielkim
światem w tym mieście. Zaczęło z Michałem
występować tutaj wielu wybitnych muzyków,
głównie, ale nie tylko, jazzowych. To przy nich
„uczyli się” fachu artysty, wszyscy z tamtego
pokolenia, z raperami włącznie.
K.A.S.A założył wtedy grupę o nazwie Zespół
Downa. W 1991 roku pokazali się w eliminacjach do festiwalu w Jarocinie i… zostali zdyskwalifikowani, za używanie wulgaryzmów.
Ale… od tego momentu kariera Kasy nabrała
rozpędu. W końcu stał się też zamożny i mógł
mieszkać w Warszawie. Apogeum jego kariery
przypadło na koniec lat 90. Był chętnie zapraszany do programów telewizyjnych. Przeobraził się w muzyka w kapeluszu, hawajskiej
koszuli i w jasnych marynarkach (ustalił swój
image trwający do dziś, ja go natomiast pamiętam w raperskiej czapce z dachem odwróconym do tyłu). Sięgał po elementy muzyki
latynoskiej, ragga. Jednak powoli z bystrego
obserwatora i krytyka naszej rzeczywistości,
parodysty – zmierzał ku propozycjom komercyjnym.
Z czasem przestało być o nim głośno.
Ale nie o jego karierze muzycznej przecież
chciałem pisać.

Krzysztof sowiński
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów:
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.
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W 2012 roku wydaje swoją debiutancką powieść pt. „Kontrakt”, uznaną za pierwszą próbę ukazania polskiego show biznesu. To świat
widziany oczyma poczatkującego rapera Krisa, który podpisuje swój pierwszy kontrakt
ze znaną wytwórnią płytową. Także druga
powieść, która się niedawno ukazała, „Upadek króla rapu”, jest oparta także na wątkach
biograficznych. Jak powiedział Kasa, „w ponad
90 procentach główny bohater tej powieści, to
ja”. Akcja utworu dzieje się w 1991 roku. Dwudziestolatek Dolar chce być sławny, opuścić
swoje rodzinne miasteczko, zakłada pierwszy
raperski „crew” o nazwie „Zespół Downa”. Narrator przekazuje realia lat 80. i 90., głównie
kieleckiego środowiska artystycznego, w tym
także tancerzy break dance (Kasa m.in. tańczył u Liroya). To rozliczeniowa powieść pokazująca narodziny polskiego rapu, czasu, kiedy
Kielce były jego kolebką i stolicą. Jednak jak
twierdzi Frederick Barlett (w nadal aktualnym „Remembering”, 1932), przypominanie
nie jest nigdy prostą kreacją wychodzącą od
uprzednio istniejących wzorców. Jest działalnością intelektualną. Wędrówką po labiryncie historii. Ścieżkami dawnych doświadczeń
i emocji. Jakie to ścieżki, sprawdźcie już sami.

Wydawnictwo korotki music
Ilość stron 239
Rok wydania 2012

Wydawnictwo Pan Wydawca
Ilość stron 278
Rok wydania 2020

REKLAMA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

NR 3 (50)/2021

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

15

miasto od kuchni

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gościem jest Mariusz Marzecki, właściciel Calimero Cafe.

polecamy

Ciasteczka mocno czekoladowe
bezglutenowe
Składniki
60 gr rozpuszczonego masła
200 gr czekolady gorzkiej
2 jajka
150 gr białego cukru
100 gr mąki np. ryżowej, migdałowej,
w wersji glutenowej może być zwykła
pszenna
szczypta sody oczyszczonej
Przygotowanie
150 gr czekolady (gorzkiej!) należy rozpuścić w roztopionym maśle, a jaja ubić
na puszysta masę (tak jak na biszkopt).
Następnie delikatnie połączyć obie masy.
Uwaga! Pamiętajcie, żeby masa czekoladowa była przestudzona.
Całość chłodzimy w zamrażalce – ok. 10
min. Później formujemy ok. 12 ciasteczek. Pieczemy je 10 min. w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni.
Uwaga! Ciasteczka w trakcie pieczenia
mocno się rozpływają, więc układając je
na blasze trzeba zrobić duże odstępy.

Specyfika kawiarni, w tym oczywiście Calimero Cafe, jest zupełnie inna niż restauracji, przez
co dużo trudniej jest się utrzymać. Zdecydowanie łatwiej jest sprzedać na wynos „schabowego” niż kawę albo atmosferę, dla której często
przychodzi się do kawiarni. Cały czas pracujemy w formie na „wynos”, od 8 do 18 można
zamówić coś pysznego z naszej oferty. Mimo to,
pierwszy okres zamknięcia był bardzo ciężki,
zwłaszcza dla psychiki. Przychodzenie do pustej, smutnej kawiarni jest bardzo przygnębiające. Z drugiej strony, zamknięcie gastronomii
pozwoliło nam na wspaniały kontakt z naszymi Gośćmi. To właśnie od nich otrzymujemy
ogromne wsparcie, codziennie spotykamy się
ze słowami tęsknoty za Calimero, z marzeniem, żeby przyjść, usiąść w lokalu i wypić
najlepszą kawę we wspaniałym towarzystwie.

Oprócz stacjonarnego punktu zdecydowałeś się
na postawienie przyczepy w Food Truck Parku
przy Orlej. Jak oceniasz, czy takie miejsca mają
w naszym mieście rację bytu? Czy przygodę
ze street food’em będziesz kontynuował
w nadchodzącym sezonie?
W Food Parku byliśmy 2 lata. To jest fantastyczne miejsce. Tam chodziliśmy prywatnie i bardzo nam się podobało. Niestety Kielce to bardzo
specyficzny rynek, a nasza oferta w tym miejscu nie przyjęła się. Dlatego w najbliższe lato
nie planuję kontynuować tej przygody.

Kielce, ul. Solna 4
tel.: 519 820 320
e-mail:kontakt@calimerocafe.pl

Zdjęcia: archiwum

Prowadzisz Calimero Cafe, miejsce, które jest
głównie kawiarnią. Jak odczułeś obostrzenia? Jak
sobie radzicie w momencie, kiedy gastronomia jest
zamknięta?

Mariusz Marzecki
kielczanin, absolwent kieleckiego gastronomika, laureat
wielu konkursów gastronomicznych. Ukończył studia
z zarządzania gastronomią, z którą związany jest przez całe
swoje życie zawodowe.

Czy po otwarciu gastronomii przewidujesz
masowy powrót klientów? Czy raczej modyfikujesz
plany i szykujesz większą ofertę „wynosów”
i dowozów?
Na pewno wszyscy są stęsknieni normalności. Bardzo pragną wrócić do życia, chociażby
takiego jak w wakacje. Czy będzie bum na gastronomię? Myślę, że nie, może przez pierwsze
tygodnie będzie wzmożony ruch, ale długo to
nie potrwa. Uważam, że wszystko wróci do takiego poziomu sprzed pandemii. Rozważam
zachowanie dostaw potraw do czasu zniesienia wszystkich obostrzeń.

Jakie masz więc plany na przyszłość?
Powrót do normalności. A tak poważnie, to
bardzo chciałbym otworzyć kolejne lokale
pod marką Calimero Cafe.

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Niedziela
10:00-22:00

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie
PRENUMERATA
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Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.
Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293
NR 3 (50)/2021

świat słodyczy

Jesteśmy w stanie zrobić wiele dla naszych Klientów,

aby mogli w pełni skupić się na tym, co potrafią robić najlepiej...

O F E R TA :

• Kompleksowa obsługa księgowa

i kadrowo-płacowa podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą

• Usługi dla osób fizycznych
nieprowadzących
działalności gospodarczej

R E J E S T R AC JA O N - L I N E S P Ó Ł E K :

• z ograniczoną odpowiedzialnością
• jawnych
•komandytowych
W Y R ÓŻ N I A N AS :

• ponad dwudziestoletnie doświadczenie
•wykwalifikowana kadra stale
podnosząca umiejętności

•indywidualne podejście
do Klienta

Z A P R AS Z A M Y
BIURO RACHUNKOWE „PODATNIK”
ROBERT DĄBEK
UL. ŚW. LEONARDA 1/26, 25-311 KIELCE,
TEL. +48 41 344 22 96, E-MAIL: BIURO@BRPODATNIK.PL
NR 3 (50)/2021

WWW.BRPODATNIK.PL
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samo zdrowie

Komora hiperbaryczna
ratuje przed smogiem
O ryzyku wystąpienia negatywnych skutków zatrucia smogiem mówi Paula Malarz,
fizjoterapeuta z kieleckiego Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna,
w rozmowie z Agnieszką Rogalską.
Ponad 46 tysięcy przedwczesnych śmierci
z powodu zanieczyszczenia powietrza drobnymi
pyłami (PM 2,5)…

szym. Podczas ruchu dochodzi do głębokiej wentylacji i cząsteczki smogu wnikają
do oskrzeli, a nawet do pęcherzyków płucnych.
Stamtąd przechodzą do organizmu i działają
toksycznie na układ krążenia i system nerwowy. Jeżeli jesteśmy zdziwieni dlaczego nie
mamy siły, czujemy się zmęczeni, nie mamy
czym oddychać, boli nas głowa, a infekcje
przychodzą wyjątkowo łatwo, wystarczy wyjrzeć przez okno.

Niestety. To Polska i dane z raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej za rok 2018.

Rozpoczął się sezon grzewczy i każdego dnia
na naszych ulicach unosi się już duszący smog…
I przekroczone zostaną jakiekolwiek dopuszczalne normy stężenia szkodliwych dla człowieka substancji, a do atmosfery emitowane
będą ogromne ilości pyłów, dwutlenku siarki,
tlenków azotu i węgla oraz benzopirenów.
Cały świat czeka na szczepionkę na COVID-19,
ale jest coś, co zabija nas codziennie: to zanieczyszczenie powietrza.

Co możemy zrobić?

Fot. archiwum

Skorzystać z terapii hiperbarycznej, co zdecydowanie zmniejszy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zatrucia smogiem.

Czym to skutkuje?
Długotrwała ekspozycja na te związki, nawet
przy niskich stężeniach, sprzyja zapaleniu
błony śluzowej drzewa oskrzelowego, upośledza funkcje obronne dróg oddechowych,
torując drogę wirusom i bakteriom, upośledza wymianę gazową w płucach i zwiększa
ryzyko alergii. Podsumowując: w przypadku
osób dorosłych, długotrwałe narażenie na
zanieczyszczenia powietrza przyczynia się
też do wystąpienia śmiertelnych udarów, zawałów serca, nowotworu płuc, a także chorób
przewlekłych, m.in. cukrzycy i chorób układu
oddechowego. Jeśli chodzi o konkretny typ
zanieczyszczeń, większość z nich przypisano
problemowi zanieczyszczeń wspomnianymi
już drobnymi pyłami zawieszonymi PM2.5.

MGR Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu św. Aleksandra w Kielcach
oraz w kieleckim Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia
hiperbaryczna.

Smog nie pozostaje obojętny nawet dla tych
o “końskim” zdrowiu?
Jazda na rowerze, bieganie, jakiekolwiek aktywności na zewnątrz w dni, kiedy normy
są przekroczone, mogą zaszkodzić najzdrow-

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5
lok. U10
25-636 Kielce
tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99
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Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną
z najbardziej efektywnych metod dostarczania
tlenu do wszystkich komórek?
Dzięki komorze hiperbarycznej i wykorzystaniu ciśnienia wyższego niż atmosferyczne
pozbawia się tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może
przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji
nie ma szans się dostać. Tlen wspomaga leczenie zakażeń i stanów zapalnych oraz zwiększa aktywność komórek macierzystych, które
przemieszczają się do uszkodzonych tkanek,
powodując ich regenerację. Tlen ma także
działanie antyoksydacyjne. Tylko w komorze
hiperbarycznej tlen zaczyna być bezpiecznie
transportowany do naszych tkanek w ilościach niedostępnych dla organizmu w standardowych warunkach.

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

NR 3 (50)/2021

REGENERACJA
Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego

Do tej pory z systemu NormaTec korzystali zazwyczaj zawodowi sportowcy w swoich klubach. Teraz
system jest już dostępny bez ograniczeń w Centrum Terapii - fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.
Wskazania do terapii:
• Obrzęki kończyn dolnych - czyli po prostu puchnące, bądź już opuchnięte nogi
• Niewydolność żylna kończyn dolnych
• Stany pourazowe
• Długotrwałe unieruchomienie
• Powysiłkowe bóle mięśni
• Nadmierne napięcie mięśniowe
Bez względu na to, czy miewasz opuchnięte nogi w wyniku częstych podróży, wykonujesz
prace wymagające wielu godzin stania lub cierpisz z powodu zapaleń, czy też obolałych mięśni,
a może regularnie ćwiczysz na siłowni, przygotowujesz się do zawodów lub wyścigu, NormaTec
poprawi Twoje krążenie, zwiększy ruchomość, czy po prostu zapewni szybsze odświeżanie nóg
(Fresh Legs Fasters®).
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

palcem po mapie

Tropea – topowy kurort
na wysokim klifie
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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palcem po mapie

Santa Maria dell’Isola,
najbardziej charakterystyczny punkt Tropei. To nie wyspa, choć
takie można odnieść wrażenie. Z bliższej perspektywy widać, że jest
połączona z miastem. Na Santa Maria dell’Isola znajduje się sanktuarium
benedyktyńskie.

Cipolla di Tropea,
czyli czerwona cebula. Tropea i jej okolice słyną z uprawy tej
charakterystycznej odmiany. Słynna jest także pikantna papryczka
peperoncino, z której produkowane są regionalne przysmaki.

Tekst: Marek Malarz

N

ajpiękniejsze miasto w Kalabrii, jeden
z najbardziej popularnych kurortów
na południu Włoch, szeroka, piaszczysta plaża, lazurowe morze… Tropea.
To miasto specyficzne. Każdy miłośnik Włoch o
nim słyszał, ale mało kto miał okazję być osobiście. Turyści, którzy udają się tak daleko na
południe Włoch, jako cel swojego wyjazdu wybierają raczej Sycylię. Tymczasem Tropea pod
względem położenia i architektury należy do
czołówki śródziemnomorskich kurortów.
Charakterystycznym widokiem dla Tropei
jest wysoki klif. Miasteczko składa się z dwóch
części – górnej, położonej na klifie, prawie
60 metrów nad poziomem morza, w której toczy się codzienne życie oraz dolnej, nadmorskiej.
Z górnej roztacza się piękny widok na turkusowe w tym miejscu morze i szeroką, piaszczystą plażę. Ulice i budynki na starówce są
zadbane. Zachowany jest historyczny i specyficzny styl południa Włoch.

Charakterystycznym punktem w mieście jest
wyspa Santa Maria dell’Isola, która tak naprawdę nie jest wyspą. Można odnieść wrażenie, że skalista góra tuż przy morzu, gdy
patrzymy na nią z pewnej odległości, jest
osobnym lądem. Jeśli jednak podejdziemy bliżej, to przekonamy się, że jest ona połączona
z miastem. Na Santa Maria dell’Isola znajduje
się sanktuarium benedyktyńskie. Z tarasów
widokowych przy sanktuarium można podziwiać plaże, stare miasto, a w pogodne dni
nawet Wyspy Liparyjskie.
Tutejsza plaża jest jedną z najbardziej malowniczych w całej Kalabrii. Ma ponad cztery
kilometry długości i 50 metrów szerokości,
i tylko gdzieniegdzie przedzielona jest skałami. Z kolei morze w Tropei ma turkusowy
kolor, a woda jest niespotykanie czysta.
Stare miasto, charakterystycznie położone na
skalistym klifie, wysoko nad piaszczystą plażą, jest często prezentowane na fotografiach
z najwspanialszych miejsce we Włoszech.

Ryby i owoce morza,
kuchnia Kalabrii to nie tylko pikantne
smaki. To także wyśmienite ryby i owoce
morza. W oblanej z trzech stron morzem
Kalabrii jest ich pod dostatkiem. Kalmary,
krewetki, ostrygi czy też tuńczyki. To również
warzywa (np. bakłażany i oczywiście słynna
czerwona cebula z Tropei), makaron fileja
oraz czekoladowo-orzechowe lodowe trufle
(Tartufo di Pizzo).

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.
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w świecie sportu

P

iotr Dulnik, przewodniczący rady
nadzorczej Korony Kielce jest bez
wątpienia biznesmenem przez duże
„B”. Kierowanie polskim oddziałem światowego giganta wymaga nie tylko wysokiego
IQ, ale i przewidywania przyszłości, odpowiedniej analizy rynku, a także – co chyba
najważniejsze – mądrego poruszania się po
skupiskach ludzkich. Od pewnego czasu obserwuję sposób poruszania się Piotra Dulnika w kieleckim środowisku sportowym.
Tu również szef polskiego oddziału Suzuki
działa niczym wytrawny gracz. Niby, po
spadku z ekstraklasy, wstrzymał się z przedłużeniem umowy sponsorskiej, ale finalnie ogłosił, że „w trudnym okresie Suzuki
jest z Koroną”. Niby nie do końca zależało
mu na eksponowanym stanowisku, by koniec końcem zostać szefem rady nadzorczej.
Gdy w klubie brakowało złotówek na zagraniczne zgrupowanie, pojawił się jak rycerz
na białym koniu, wykładając kasę na obóz
w Turcji. Na tym nie koniec mistrzowskich
zagrywek. Dulnik błyskawicznie przekonał
prezydenta Bogdana Wentę i jego prawą
rękę w temacie futbolu – Sławomira Stachurę, w temacie „prezesa klubu”. Co z tego,
że nowy sternik Korony nie ma zbyt duże-

MOIM ZDANIEM

Czy Dulnik trafił?!
Maciej Cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

go pojęcia o piłkarskich meandrach, skoro
zasiadł wygodnie w fotelu prezesa. Jeszcze większe plenipotencje otrzymał Maciej
Bartoszek, który jako Maciej Bartoszek,
dyrektor sportowy, będzie nadzorował pracę Macieja Bartoszka, trenera pierwszego
zespołu! Zagmatwane? Tylko na pierwszy
rzut oka… Już dziś Dulnik jest dla wielu
fanów Korony swoistym Mesjaszem. Kimś,
kto jest gwarantem powrotu Korony do
świetności, daje nadzieję na ucieczkę z degrengolady pozostawionej przez Niemców.
Niech jednak pierwsze decyzje, przyjęte
przez wielu ze zrozumieniem, nie uśpią
szefa Suzuki Poland. Podobnych ludzi w rodzimym futbolu było i jest wielu. Nie ma

sensu wspominać o Januszu Romanowskim
(Legia), Andrzeju Grajewskim (Widzew),
Zbigniewie Drzymale (Groclin) i wielu, wielu innych. Wystarczy zatrzymać się na naszym, świętokrzyskim podwórku. Przecież
potęgę klubu z ulicy Ściegiennego zbudował, wielokrotnie większy od szefa Suzuki
Poland, filantrop. Krzysztof Klicki i jego
Kolporter przeszli o wiele bardziej zawiłą
drogę. Budowali siłę Korony praktycznie od
podstaw. Kiedyś Klicki – tak jak dziś Dulnik
– był głównym architektem, inżynierem,
menadżerem Korony. Niestety Klicki w niektórych przypadkach osobowych źle trafił
z zaufaniem. Oby podobne nie przytrafiło
się Dulnikowi…

•

REKLAMA

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy
– relaksacyjny
– sportowy
– tkanek głębokich

Hypervolt Plus Bluetooth

Stół Therma Top

umożliwia wykonanie masażu dokładnie
takiego jakiego potrzebujesz.
To 3 stopnie intensywności wibracji
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę)
i 5 wymiennych głowic.

to wszechstronny, dwusegmentowy stół
do masażu z podgrzewanym blatem, który
poprawia krążenie, zwiększa witalność,
łagodzi zmęczenie i napięcie.

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

