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CyTaT TyGoDNIa

oD REDaKToRa

„Największym kłopotem Polski jest to, że ona sama 
siebie puści z torbami. I nie będzie do tego potrzeb-
ny żaden Żyd, tak jak nie trzeba było żadnego 
rosyjskiego zamachu, żeby rozbić Polskę i urządzić 
jej małą wojnę domową”.

Andrzej Stasiuk, 
poeta, pisarz i publicysta. Autor m.in. zbioru opowiadań 

„Mury Hebronu”, powieści „Biały kruk”, „Dukla”, „Dziewięć”. 
Za książkę „Jadąc do Babadag” dostał w 2005 r. Nagrodę 

Literacką „Nike”.

1 740 – złotych. Tyle, średnio, corocznie, wpłaca do budżetu 
miasta Kielce, jeden mieszkaniec. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok, w Kielcach 

mieszkają 194 852 osoby, natomiast dane miejskie, zgodne ze spisem wyborczym, 
wskazują na 181 763 osób. Tak więc ponad 13 tysięcy jest niezameldowanych. Gdyby to 
uczynili w budżecie miasta byłoby dodatkowe 20 mln złotych.

Haracz dla władzy. Skok na kasę. PiS zabiera ponad 19 mld 
zł oszczędności Polaków. To medialny przekaz, z jakim się 
spotkaliśmy chwilę po decyzji rządu w sprawie OFE. Kilka 
dni później już nikt o tym nie mówił. Polskie społeczeństwo 
milczy. Jest po raz kolejny okradane i siedzi cicho.
A kto dziś pamięta fakty? Przypomnę. Platforma 
Obywatelska proces likwidacji OFE rozpoczęła w 2013 roku. 
Zabrała z prywatnych oszczędności 153 miliardy złotych. 
Sprawę przyklepał Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 
brzmiącym: „Pieniądze obywateli zebrane w OFE nie są ich 
własnością”.
Obecnie sytuacja się powtarza, bo PiS niczym nie różni 
się od swoich poprzedników, przynajmniej w tej materii. 
Otwarte fundusze emerytalne, które na starość miały nam 
wszystkim zapewnić godziwy żywot, przechodzą do historii. 
PiS robi nam taki oto prezent: resztę zebranych środków 
pieniężnych społeczeństwo otrzyma… kiedyś i… nie za 
darmo. Przyznam, że robią to z właściwą sobie finezją – 
przekonują, że to dla naszego dobra. Słusznie też założono, 
że większość członków funduszy emerytalnych zdecyduje 
się na przeniesienie środków na indywidualne konta 
emerytalne i będą musieli za to zapłacić – 15 proc. podatku 
w dwa lata!
„Jaki podatek?”, „o co chodzi?” - może ktoś zapyta. 
„20 miliardy za nic?” – zastanowi się. Jak się tłumaczy 
obecny rząd? 
„Opłata jest elementem sprawiedliwości, bo emerytury 
wypłacane przez ZUS są opodatkowane, a pieniądze 
wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego – 
nie. Bez opłaty przekształceniowej środki z IKE byłyby 
uprzywilejowane.”
Czyli jest furtka. Możemy przekazać pieniądze ZUS-
owi , a wtedy nie zostanie od nich pobrana opłata 
przekształceniowa. Niestety, i tu jest hak. Pieniądze nie 
będą mogły być dziedziczone. Podsumowując, albo płacisz 
15-procentowy haracz państwu, a wtedy rząd pozwoli na 
dziedziczenie twojej własnej kasy, albo nie płacisz haraczu, 
ale wtedy rząd nie pozwala Ci dziedziczyć twoich pieniędzy.  
I powtórzę… To wszystko bez społecznego marudzenia, 
manifestacji, marszów, protestów. 
Kultowy „Vabank” przy scenariuszach kreślonych przez PiS 
wysiada. 

Marek Malarz

„Nie mamy planety B” 
– antysmogowy mural, 
oczyszczający powietrze, 
powstał na ścianie 
wieżowca przy ulicy 
Karczówkowskiej 12 
w Kielcach. Ma moc 
filtracji porównywalną 
do 250 drzew. To projekt 
Formaster Group, 
właściciela marki DAFI 
oraz radnego Macieja 
Burszteina.
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Z początkiem marca rząd przyjął 
projekt ws. przeniesienia środków 
z otwartych funduszy emerytalnych 

(OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). 
W domyślnej opcji rząd pobierze  
15-proc. opłatę przekształceniową, którą 
ostro krytykują ekonomiści. Pomysł opłaty 
pojawił się po tzw. piątce Kaczyńskiego, 
kiedy rząd zrozumiał, że nie ma pieniędzy 
na finansowanie przedwyborczych obietnic.  
Jednak czy faktycznie o to chodzi? Prawie nikt 
nie zwraca uwagi na to, że nacjonalizacja OFE 
jest niezwykle ważną wiadomością nie tylko 
dla tych, którzy oszczędzali w drugim filarze. 
Oznacza także nacjonalizację kilkudziesięciu 

KONIEC OFE

firm, które od początku istnienia były prywatne. 
Zostały wprowadzone na giełdę, żeby zdobyć 
kapitał na dalszy rozwój. Właścicielami sporych 
pakietów ich akcji były różne prywatne, 
konkurujące ze sobą OFE. Teraz trafią 
do jednego funduszu państwowego. Pakiet 
kontrolny znajdzie się w rękach państwa, 
czyli polityków. Nagle okaże się, że prywatni, 
jak najbardziej polscy przedsiębiorcy, 
którzy stworzyli swoje firmy i kierowali nimi 
z sukcesami, teraz zostaną pozbawieni wpływu 
na ich losy. Państwo dobierze się do ich 
prywatnej własności. To może się okazać 
prawdziwym celem operacji z OFE.

Marek Malarz

OPINIE

„Apelujemy do rządu, aby powstrzymał się 
od wprowadzania kolejnych lub zwiększania 
istniejących obciążeń w okresie trwającego 
kryzysu gospodarczego. Należy rozpocząć 
konsolidację finansów publicznych, poprzez 
działania zmierzające do racjonalizacji 
wydatków i poprawy efektywności państwa 
bez zwiększania i tak już licznych i wysokich 
obciążeń podatkowych”.

Maciej Witucki, 
prezydent Konfederacji Lewiatan

Źródło: businessinsider.com.pl

„Środki zgromadzone na IKE będą prywatną 
własnością oszczędzającego i nie będą mogły 
stanowić przedmiotu transferu do budżetu 
państwa. Sprawa jest prosta: było OFE, 
pieniądze były publiczne. Będzie IKE, pieniądze 
będą prywatne”. Reforma tworzy podstawy 
dla systemowego gromadzenia oszczędności 
na „jesień życia”, a przy tym zatrzymujemy 
szkodliwy odpływ kapitału z polskiej giełdy”.

Tadeusz Kościński, 
minister finansów, funduszy i polityki 

regionalnej
Źródło: businessinsider.com.pl

LATA TEMU

„Ci, którzy uczestniczą w OFE,  
i to uczestniczą przymusowo, 
będą poddani operacji, którą 
trudno określić inaczej niż po 
prostu oszustwo”.

 Jarosław Kaczyński,  
prezes PiS, 2011 rok.

„Z tego potrzebnego skądinąd 
posunięcia, zrobiono takie,  
które ma po prostu obniżyć  
zadłużenie publiczne”.

Jarosław Kaczyński,  
prezes PiS, 2013 rok.

„Premier Donald Tusk traktuje 
Polaków jak stado baranów, któ-
rych może golić i strzyc do woli”. 

Joachim Brudziński,  
obecnie europoseł, 2013 rok.

„Te propozycje rządowe nie są, 
tak jak próbują to mówić mini-
strowie, podejmowane ze względu 
na bezpieczeństwo systemu, tylko 
z prozaicznego powodu: brakuje 
pieniędzy w kasie państwa”.

Beata Szydło, 
PiS, wrzesień 2013 rok.

„W projekcie budżetu na 2014 rok 
jest już zapisane około 10 miliar-
dów złotych wpływów z OFE. 
Skok na kasę jest ewidentny”.

Zbigniew Kuźmiuk,  
PiS, 2013 rok.

„Mamy do czynienia z oszustwem 
legislacyjnym”.

Beata Kempa,  
Solidarna Polska, 2013 rok.

„Bez tej zmiany rozlatuje się 
budżet. Tam już zrobiono tyle 
długów, tyle pożyczono pieniędzy, 
że tylko i wyłącznie można łatać 
budżet tymi pieniędzmi z OFE”.

Zbigniew Girzyński,  
PiS, 2013 rok.
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Język polski to jeden z najtrudniejszych 
języków świata. Mimo tego, są tacy, 
którzy są z nim za pan brat. Dwójkę 

laureatów tytułu Mistrz Mowy Polskiej 
poznamy już za niecały tydzień. Do Kieleckiego 
Centrum Kultury przyjadą: wybitny aktor 
Jerzy Trela i dziennikarka, znana z programów 
dla dzieci w radiowej Trójce, Katarzyna 
Stoparczyk. Spotkanie z Mistrzami odbędzie 
się 18 marca o godz. 19 na Małej Scenie 
KCK, a poprowadzi je historyk literatury, 
prof. Bolesław Faron. 
Program Mistrz Mowy Polskiej prowadzony 
jest od 20 lat. Co roku spośród zgłoszonych 
kandydatów jury wybiera najlepszych, 
którzy otrzymują honorowy tytuł podczas 
uroczystego finału. W tym roku gospodarzem 
Gali Finałowej XXI edycji jest Miasto Kielce 
i Kieleckie Centrum Kultury. Odbędzie się 
ona 20 września na Dużej Scenie Kieleckiego 
Centrum Kultury. 
Nim to się jednak stanie, raz w miesiącu 
spotykać się będziemy podczas Salonu 
Mistrza Mowy Polskiej z tymi, którzy już 
mogą pochwalić się tym tytułem. Spotkanie 
z Jerzym Trelą i Katarzyną Stoparczyk 
jest pierwszym z planowanych. Do Kielc 
przyjadą aktorzy, ludzie mediów, muzycy. 
Będzie czas na rozmowy, anegdoty, a przede 
wszystkim na delektowanie się pięknem 
języka polskiego. Z powodu niepewnej 

MIsTrz MOwy POLsKIEj

sytuacji epidemiologicznej, program spotkań 
może się zmieniać, ale lista Mistrzów jest 
imponująca. Swój przyjazd zapowiedzieli m.in. 
Barbara Krafftówna, Grażyna Barszczewska, 
Magdalena Zawadzka, Teresa Budzisz-
Krzyżanowska, Tomasz Raczek, Maciej Stuhr, 
Przemysław Babiarz czy Andrzej Seweryn. 
Przywilejem organizatora jest także 
możliwość zgłoszenia lokalnego kandydata 
do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Taryfy 
ulgowej nie będzie. Profesjonalne jury 
pod przewodnictwem prof. Marzeny 
Marczewskiej wysłucha kilkuminutowych, 
przygotowanych wcześniej wystąpień 
zgłoszonych kandydatów 15 i 16 marca, 
by rekomendować tych najlepszych. 
To spośród nich jury ogólnopolskie wybierze 
naszego Świętokrzyskiego Mistrza Mowy 
Polskiej. Poznamy go w połowie kwietnia. Nasz 
lokalny Mistrz stanie też w szranki z innymi 
kandydatami i będzie mieć szansę na zdobycie 
tytułu Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, 
czyli wskazanego w głosowaniu publiczności. 
Spośród prawie 1 000 zgłoszonych, tytuł 
Mistrza Mowy Polskiej otrzymało przez 
20 lat niespełna 70 osób. Mistrzowie mają 
nienaganną dykcję, potoczysty styl mówienia, 
bogaty zasób słów. Bezbłędnie odmieniają 
słowa, składnia nawet najbardziej złożonych 
zdań nie ma dla nich tajemnic. A przede 
wszystkim dobrze się ich słucha. 

Mistrz Mowy Polskiej

To program społeczny, którego celem jest popularyzacja języka polskiego i uho-
norowanie nagrodami osób – które, według powszechnie uznanych kanonów, za-
sługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej. Uroczystość jest obecna w mediach 
dzięki transmisjom Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, które przez objęcie patro-
natem kolejnych edycji promują i relacjonują imprezę. 
Program stworzono w grudniu 2000 roku. Jego inicjatorem był Magazyn Kon-
sumenta „Solidna Firma”, twórcą koncepcji zaś Bogdan Chojna, jego wydawca. 
Pierwsza gala wręczenia nagród odbyła się 30 maja 2001 roku w Studiu Kon-
certowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Kolejne odbywały się na 
scenie Teatru Polskiego w Warszawie. W jury konkursu zasiadali jak dotąd tacy 
wybitni eksperci (w tym językoznawcy), jak Jerzy Bralczyk, Bolesław Faron, An-
drzej Markowski, Jan Mazur, Jan Miodek, Walery Pisarek, Jerzy Podracki, Halina 
Zgółkowa. Spośród nominowanych wybierani są 2-4 zwycięzcy, którzy otrzymu-
ją tytuł Mistrza Mowy Polskiej. W dwudziestoletniej historii programu przyzna-
wano również nagrody specjalne, takie jak Wawrzyn Mowy Polskiej, Mistrzyni 
Rozmowy Polskiej, Mistrzyni Mowna, Mistrz Wymowy Polskiej. Oprócz nagród 
przyznawanych przez grono specjalistów, wręczane są również nagrody Vox 
Populi, będące plebiscytem, w którym głosują czytelnicy, internauci i widzowie 
telewizyjni. 

„Kielecczyzna to ro-
dzinne strony Stefana 
Żeromskiego, Gustawa 
Herlinga-Grudzińskie-
go czy Edmunda Ni-
ziurskiego. Tutaj pod 
koniec życia przepro-
wadził się Jerzy Pilch. 
To dla nas zaszczyt go-
ścić tych, którzy dosko-
nale władają naszym 
językiem ojczystym. 
Chcemy uczyć się od 
najlepszych”.

Augustyna Nowacka,
dyrektor Kieleckiego  

Centrum Kultury

Szczegóły tegorocznych spotkań  
z Mistrzami Mowy Polskiej  

znajdują się stronie:
www.kck.com.pl/mistrz-mowy-polskiej 

oraz na Faceboku – profil: 
MistrzMowyPolskiej2021
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zdaniem ministra

Kilka miesięcy temu, Główna Inspekcja  
Ochrony Środowiska opublikowała do-
kument „Stan Środowiska w Wojewódz-

twie Świętokrzyskim, Raport 2020”. Wbrew 
pozorom, to ciekawa lektura. Dokument po-
twierdza np., że najważniejszym problemem 
środowiskowym w  zakresie jakości powierza 
jest palenie w  starych piecach trujących sub-
stancji. Szczególnie to czujemy przy niskich 
temperaturach i bezwietrznej pogodzie. Warto 
wiedzieć, że naprzeciw tym problemom wy-
chodzi regionalny Program Ochrony Powietrza 
oraz tzw. uchwała antysmogowa Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Ponadto w  naj-
większych miastach (ale i  w  tych mniejszych 

także) realizowane są lokalne programy w tym 
zakresie. Tymczasem i  niestety, wciąż zbyt 
mało osób korzysta z  różnych form wsparcia 
w tym zakresie. Stąd koniecznością stają się ak-
cje informacyjne i edukacyjne. W moim prze-
konaniu, w jeszcze większym stopniu, powinny 
być one skierowane do młodzieży, szczególnie 
w terenach wiejskich.
Mało kto zdaje sobie z  tego sprawę, ale ko-
lejną istotną kwestią jest hałas. Po pierwsze 
ten drogowy. Przeprowadzone w latach 2017 
-2018 pomiary wykazały jego przekroczenie 
w  jednej trzeciej punktów pomiarowych, co 
prawda tylko o 5 db, niemniej jednak to wy-
starczyło, by pogorszył się stan słuchu miesz-

kańców naszego regionu. 
Osobną kwestią jest hałas przemysłowy, 
przede wszystkim przemysłu wydobywczego 
i skalnego oraz drzewnego. 
Jednak najbardziej palącym (dosłownie) pro-
blemem jest gospodarka odpadami. Aż w  33 
gminach naszego województwa – na 102 – 
stwierdzono w  tym zakresie nieprawidłowo-
ści. Wydano w  związku z  tym 28 zarządzeń 
pokontrolnych oraz nałożono trzy kary pie-
niężne. Najwięcej nieprawidłowości dotyczy 
zbierania i  przetwarzania odpadów bez ure-
gulowanego stanu prawnego, w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych, jak również bez na-
leżytej dokumentacji.
W związku z powyższym, nałożono 38 manda-
tów karnych, wydano 26 zarządzeń pokontrol-
nych oraz skierowano do różnych organów aż 
228 wystąpień i  informacji. Co najważniejsze 
wydano dwie decyzje o wstrzymaniu działal-
ności oraz skierowano osiem spraw do sądów. 
Wobec jednej osoby trwają dwa postępowania 
o wymierzenie kary administracyjnej.
Przytoczone powyżej dane pokazują, że we 
wszystkich tych obszarach jest pewien po-
stęp. Organy państwa działają lepiej, szybciej, 
sprawniej. Przed nami wszystkimi jednak 
jeszcze dużo pracy. •

Musi być lepiej

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

Minęły pierwsze urodziny epide-
mii koronawirusa. Pamiętamy: 
marzec 2020 roku, ograniczenia, 

nauka zdalna w szkołach, nowe słowo „lock-
down” - dosłownie zakaz wyjścia. Ogólnie, 
jakkolwiek by to nie zabrzmiało, epidemii 
stuknął roczek. Nie – nie będę pisał, czym 
jest SARS- -CoV-2, a czym COVID-19, bo to 
generalnie wiemy. A jak nie wiemy to dzięki 
internetowi, wielkiemu wynalazkowi ludz-
kości, szybko się dowiemy w  szczegółach. 
Nie proponuję też toastów za pomyślność 
jubilata ani, broń boże, nie będę intonował 
„sto lat”. Będę pisał za to o swoich refleksjach 
po roku „współpracy” z epidemią. Bo jej efek-
ty dotykają mnie jak każdego z  nas. Bo jak 
każdy z  nas narażony jestem na spotkanie 
z  nią i  spotkanie z  restrykcjami nakłada-
nymi w związku z panoszeniem się korona-
wirusa. Rzecz jasna, epidemia nie czyni mi 
szkód, takich jak sektorowi gastronomicz-
nemu, eventowemu, turystycznemu (i kilku 
innych), a  „tylko” dokucza jako oświatowco-
wi. O szkole w dobie koronawirusa obiecuję 
napisać kolejny felieton, teraz wracam do 
„jubileuszowych” refleksji. Refleksji mam co 
niemiara, bo jako obywatel jestem bardzo 
aktywnym uczestnikiem antycovidowej ba-
talii. Początek mojej batalii to czas spędzony 

zza miedzy

Bez „Sto lat”

w  strażackim wozie z  ogłaszaniem stosow-
nych komunikatów. Potem udział w  kolpor-
tażu szytych przez wolontariuszy maseczek, 
powołanie harcersko-strażackiej grupy po-
mocy i  pomoc zamkniętym w domach (bo 
tak było na początku epidemii) ludziom. Do 
tej pory lokalnie jesteśmy gotowi do pomocy, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. To refleksja na po-
ziomie lokalnym. A z drugiej strony refleksja 
z  działań na poziomie rządowo-ogólnopol-
skim. Ta, niestety, jest fatalna. Pamiętacie? 
Zaczęło się od pamiętnego „lodu w  majtki”. 
Potem kuriozalny zakaz wchodzenia do la-
sów. Jestem przekonany, że to był moment, 
kiedy ludzie przestali poważnie traktować 
komunikaty władzy. Potem było tylko go-

rzej: lipcowy wyborczy odwrót epidemii 
ogłoszony przez premiera, zamknięcie „za 
pięć dwunasta” cmentarzy przed świętem 
zmarłych, zamknięcie sklepów meblowych 
przy otwartych sklepach budowlanych, czy 
… (tu każdy może wstawić swój przykład). 
No i  organizacja szczepień sterowana cen-
tralnie z  Warszawy, jakby nie można było 
tego z lepszym skutkiem zorganizować przez 
samorządy. Do tego fatalna, okropna polity-
ka informacyjna. Przecież o profilaktyce czy 
o szczepionkach można mówić tak, jak mówi 
np. (polecam na FB!) lekarz Bartosz Fiałek… 
Cóż na koniec? Życzenia: obyśmy byli już po 
epidemii. A epidemii urodzinowych „Sto lat” 
nie zaintonuję. •

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

Ja to wYtłUMaCZĘ

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

Świat
Stany Zjednoczone. Senat. Komisja Wy-
wiadu. Przesłuchanie wskazanego na 

szefa CIA Williama Burnsa (przez 33 lata za-
wodowy dyplomata, m.in. ambasador w  Jor-
danii i w Rosji oraz zastępca sekretarza stanu). 
I niemal jednobrzmiący komentarz Demokra-
ty Marka Warnera i Republikanina Marco Ru-
bio: o  „niekwestionowanych kompetencjach” 
kandydata i o jego budzącej szacunek służbie. 
Równocześnie w Departamencie Stanu nowy 
szef dyplomacji Antony Blinken opowiada, 
co zmieni się w  polityce zagranicznej USA, 
ale jednocześnie chwali swego poprzednika 
Mike’a Pompeo za jego postawę wobec naj-
ważniejszych, strategicznych wyzwań, m.in. 
chińskiego. A trochę wcześniej Joe Biden, 

jeszcze jako prezydent-elekt, poprosił dyrek-
tora FBI z administracji Trumpa, Christophe-
ra Wraya (notabene, uprzednio wysokiego 
urzędnika Departamentu Sprawiedliwości 
w administracji Busha) o pozostanie na stano-
wisku „w uznaniu jego wiedzy, doświadczenia, 
umiejętności oraz uczciwości, wykazanych 
w służbie dla Ameryki”. I to wszystko w kra-
ju, który jest przecież wyjątkowo głęboko po-
dzielony w  sprawach polityki wewnętrznej, 
a  Republikanie i  Demokraci skaczą sobie do 
gardeł. Nawet dosłownie.
Ktoś powie: bo oni są mocarstwem… OK. 
Może właśnie dlatego są, że umieją (a dokład-
niej – ich elity polityczne umieją!) oddzielać 
bieżącą partyjną naparzankę od racji stanu? 
I rozumieją, że na użytek publiki można okła-

dać się w kisielu czym popadnie, ale sprawy 
bezpieczeństwa są wspólne, ponadpartyjne, 
i że lubią profesjonalizm oraz ciągłość?
Przy okazji – Wray jest dopiero ósmym sze-
fem FBI od powstania tej firmy w roku 1935.

Polska
U nas nie sposób nawet marzyć, żeby 
jakaś instytucja państwowa, odpowia-

dająca za szeroko pojęte bezpieczeństwo, 
przetrwała tyle lat. Weźmy więc do porówna-
nia tylko najnowsze wcielenie „polskiego FBI” 
(przepraszam purystów z  branży, to rzecz 
jasna „tak bardzo z  grubsza”). Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego powstała w roku 
2002 (zresztą po reformie, lub jak wolą niektó-
rzy: po „deformie” służb specjalnych, mającej 
istotne tło partyjnej i personalnej rozgrywki), 
a już ma od tego czasu siódmego szefa (paru 
„pełniących obowiązki” nie liczę). I oczywi-
ście, każda po drodze zmiana partii rządzącej 
– nieodmiennie i  nieuchronnie powodowała 
zmianę także na tym stanowisku. Na bardziej 
„swojego”. A czy przy tym na „bardziej kompe-
tentnego”? Zmilczmy.
Cóż. Pewnie niebawem będziemy mogli się 
chełpić, że dogoniliśmy Amerykanów. A po-
tem ich prześcigniemy. •

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Unia Europejska przygotowuje się do „po-
pandemicznego” zrywu gospodarczego. 
Pieniądze są. Trzeba tylko po nie mądrze 

sięgnąć. Jednak dla ziemi świętokrzyskiej poja-
wiają się niepokojące symptomy. Np. z  wstęp-
nych analiz wynika bowiem, że wszystkie, 
sąsiadujące z  naszym regionem, województwa 
otrzymają pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji, rekompensującego straty powo-
dowane zieloną rewolucją, a my nie! 
Świętokrzyskie objęte zostanie natomiast pie-
niędzmi z regionalnych programów operacyj-
nych i z Funduszu Polski Wschodniej. To może 
nawet i niezły wkład dla zrealizowania święto-
krzyskich aspiracji rozwojowych. Jednak spra-
wa rozbić się może o profesjonalny charakter 
zrealizowania tych planów oraz zdolności ich 
skoordynowania w  skali regionu. Projekty te 
muszą tworzyć rozwojową całość, skoncentro-
waną wokół regionalnych priorytetów. 
W grudniu 2020 roku samorząd województwa 
świętokrzyskiego przyjął zaktualizowany pro-
jekt strategii województwa świętokrzyskiego 
2030. Jest to dobrze przemyślana wizja rozwo-
ju gospodarczego regionu. Jest to jednak plan 
kompleksowy! Mniej przydatny, gdy wymaga-
na jest nadzwyczajna koncentracja na inicja-
tywach prowadzących do gwałtownego zrywu 

rozwojowego. Mało jest w nim bowiem priory-
tetów dostosowanych do wymogów UE i mało 
jest tam projektów nadających się do natych-
miastowego finansowania!
Moim zdaniem cele nadrzędne dla regionu to: 
podniesienie potencjału gospodarczego regio-
nu, tworzenie nowych miejsc pracy, powstrzy-
manie młodej imigracji i zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Widzę co naj-
mniej pięć tego typu priorytetów. Pierwszy, to 
tworzenie zakładów przetwarzania złóż kopa-
lin mineralnych i eksportowania ich w formie  
wysoce  przetworzonej. Drugi to odbudowa-
nie idei spółdzielczości. Chodzi o  zakładanie 
stowarzyszeń rolniczych i  budowanie nowo-
czesnych zakładów przetwórstwa produktów 

rolnych. Oba w oparciu o partnerstwo publicz-
no-prywatne. Trzeci, to pilne opracowanie 
planu reindustrializacji ziemi świętokrzyskiej. 
Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko-Kamienna 
i  Kielce powinny wrócić do swoich przemy-
słowych tradycji. Wreszcie priorytety czwarty 
i piąty. Stanowić powinny powiązane ze sobą 
cele. Chodzi o opracowanie całościowego pro-
gramu stworzenia przemysłu uzdrowiskowego 
i  turystycznego. Do realizacji potrzebne są tu 
jednak projekty indywidualne i  zasady part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 
Szeroka wizja i  ogólne pragnienia, które po-
siadamy w formie dokumentu strategii, nieko-
niecznie będą możliwe do realizacji w obecnej 
sytuacji nadzwyczajnej. •

Pomysły dla regionu

American Dream
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„odmrażanie” kultury to proces, jak 
się okazuje, skomplikowany i pe-
łen sprzeczności. Mniej więcej co 

dwa tygodnie Minister Zdrowia, rzadziej sam 
Premier, ogłasza albo poluzowanie obostrzeń 
lub ich zaostrzenie. Cały sektor kultury i bran-
ża rozrywkowa, czy eventowa, każdorazowo 
z niepokojem oczekują rządowych decyzji. 
Niestety muszę ze smutkiem przyznać, że 
nie mogę się dopatrzyć logiki w  podejmo-
wanych krokach. Przykładem jest sytuacja 
domów i centrów kultury. „Odmrożenie kul-
tury” niestety nie dotyczy działalności pod-
stawowych instytucji kultury. Ich aktywność 
może być związana z  projekcją filmów 
i przygotowaniem wystaw. Organizować wy-
darzenia muzyczne czy teatralne z udziałem 
publiczności, mogą instytucje artystyczne, 
czyli teatry, filharmonie czy opery, oczy-
wiście z  ograniczeniami frekwencyjnymi. 
Czytając zapisy najnowszego rozporządze-
nia w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w zawiązku 
z wystąpieniem stanu epidemii, takiej dzia-
łalności prowadzić nie mogą domy i  centra 
kultury. 
Pojawiają się przykłady takich paradoksów, 
gdy w jednym budynku działalność prowa-
dzą dwie, różne instytucje kultury. Jedna 

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.

Logiczne „odmrażanie”?

z  nich nie może organizować wydarzeń ar-
tystycznych z udziałem publiczności, druga 
zaś z powodzeniem realizuje już takie przed-
sięwzięcia, ku zadowoleniu obecnych na sali 
widzów. Okazuje się, że wirus nie atakuje 
fanów jednej z wybranych działalności kul-
turalnej. W mojej ocenie to właśnie centra 
i domy kultury zostały najbardziej dotknię-
te skutkami lockdownu, nie objęła ich rzą-
dowa pomoc z  Funduszu Wsparcia Kultury, 
a  na rozstrzygnięcia ministerialnych pro-
gramów operacyjnych czekamy od listopada 
ub. roku. 
Centra kultury, domy i  ośrodki kultury są 
instytucjami prowadzącymi szeroką i  wie-
lobarwną działalność społeczno-kulturalną. 

Mają charakter środowiskowy, zlokalizowane 
są praktycznie w  każdym mieście i  gminie. 
Ich podstawowym zadaniem jest integracja 
lokalnej społeczności wokół różnorodnych 
przedsięwzięć kulturalnych. Przygotowując  
oferty skierowane do ludzi w  każdym wie-
ku,  tworzą postawy aktywnego uczestnictwa 
w  życiu kulturalnym. Instytucje te zapew-
niają dzieciom i młodzieży atrakcyjne formy 
spędzania wolnego czasu. Są lokalnymi te-
atrami, studiami fotograficznymi i filmowy-
mi, galeriami sztuki, miejscem spotkań dla 
wszystkich. 
W roku 2019 w  Polsce było 4 255 centrów 
kultury, domów i  ośrodków kultury, klubów 
i świetlic… •

REKLAMA

POWIKŁANIA PO ZŁAMANIACH I URAZACH

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

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

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

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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TeksT: Ryszard Biskup

Dobrotliwa lokalna władza z  komite-
tu przy ulicy Żeromskiego i  spolegli-
wie służąca instancja z  magistratu, 

dwa ciasne, wyłożone boazerią ze sklejki, 
pomieszczenia przy Sienkiewicza, oddały 
w pacht dziennikarzom i aktorom. Z tego ma-
riażu powstało miejsce unikatowe, niezwykle 
prestiżowe i co tu ukrywać – kultowe. 
Jak zwykle w  takich przypadkach, początki 
owocnej i wysublimowanej, a przy tym abso-
lutnie improwizowanej działalności instytucji, 
której w  statut wpisano krzewienie szeroko 
rozumianej kultury, przysypał kompletnie 
kurz, pył i  zwyczajna amnezja. Fragmenty 
wspomnień, epizody, incydenty, układają się 
w tafle barwnego witraża filtrującego na boży 

świat akurat takie barwy, jakie wywlecze pro-
mień, wpadającego przez zaśniedziałą szybę, 
światła. Klub, w którym przy stolikach siorbać 
miała kawę z  filiżanki i  herbatę ze szklanki, 
ustawionej na spodeczku, lokalna inteligen-
cja, czyli elita, wyznaczał standardy, kreował 
postaci, tworzył środowisko. Bowiem za prze-
szklone drzwi wyselekcjonowaną publiczność 
wpuszczał szatniarz, pan Henio, który ze 
swoich niezbyt skomplikowanych obowiąz-
ków służbowych wywiązywał się z  początku 
solidnie rzetelnie. To znaczy mniej więcej od 
czternastej do osiemnastej, bo później, jeże-
li nie drzemał między oddanymi w  depozyt, 
okryciami wierzchnimi, to rzucał się w wir ha-
zardu i zapominał o całym świecie. 

Portier z „Dziennikarza” wpadł w szpony gam-
bitów. Przy jednym ze stolików w sali klubo-
wej rozstawiał szachownicę i tłukł z rywalami 
bez opamiętania partię za partią, całkowicie 
zapominając o bożym świecie. Tym bardziej, 
że klubowe życie toczyło się swoimi torami, 
lekko, łatwo i przyjemnie. Do klubu przycho-
dzili bywać nie tylko dziennikarze i aktorzy, 
ale także lekarze, prawnicy, artyści wszelkiej 
konduity i maści. Od malarzy i grafików, przez 
muzyków, fotografików, po literatów. Wieczo-
rem stoliki przy kilku piwach obsiadali jak 
muchy studenci. Najpierw WSN, potem WSP 
i WSI, przekształconą zresztą w politechnikę. 
Chłopaki niczym z żurnala, panie i panienki 
z fantazją i aspiracjami. 

Klub, który wykluł się w Kielcach na początku drugiej dekady czasów siermiężnych, 
niczym kłębek deficytowego sznurka do snopowiązałki, zaczął funkcjonować kątem obok 
najlepszej, bo jedynej w mieście, kawiarni. Przy pryncypalnej – a jakże – ulicy, w cieniu 
katedry, obok knajpy i vis a vis teatru. 

Garść prestiżu
Na estradzie w klubie dziennikarza, „szopkę kielecką” prezentuje kabaret Yeti. Trzeci od lewej red. Andrzej Bors, piąty Szymek Szymański, siódmy – red. Jan Goc. 
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RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

REKLAMA

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

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

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

Całą hałastrę stymulowały pomysły, inicja-
tywy, akcje, wydarzenia wymyślone i  reali-
zowane przez cały sztab koordynujący ruch 
w interesie. Dziennikarze „Słowa Ludu”: Wie-
siek Barański, Rysiek Podlewski, Irka Jaro-
szowa, Jurek Kiss-Orski a  przede wszystkim 
niezrównany, fantastyczny gejzer pomysłów, 
wspaniały człowiek i dusza brat Rysiek Smo-
żewski. Radiowcy z  młodziutkim Jankiem 
Gocem, Staszkiem Fornalem, Ryśkiem Fa-
tygą, Andrzejem Borsą, Włodkiem Korejbą, 
Cześkiem Kussalem. Z  aktorów najbardziej 
aktywny był zawsze Edek Kusztal, któremu 
sekundowali dzielnie Włodek Mancewicz, 
Czarek Chrapkiewicz. Literaci przychodzili 
prawie wszyscy… czyli dwaj: Rysiek Miernik 
i Heniek Jachimowski. Bo trzeci – Sylwek Ba-
naś miał na głowie całkowicie inne zajęcia 
i domowe obowiązki. 
Klub Dziennikarza to był azyl, miejsce, w któ-
rym inaczej można było oddychać, znaleźć się 
jakby w innym miejscu, w kosmosie, z dala od 
skrzeczącej za szklanymi witrynami rzeczywi-
stości. Tygiel w którym rodziły się i żyły swoim 
nurtem najbardziej szalone pomysły, przedsię-
wzięcia, o  których ze zgrozą (albo ze zrozu-
miałą aprobatą) mówiono nie tylko w samych 
Kielcach, ale daleko poza granicami miasta. 
Kto był animatorem, kto tak naprawdę wy-
myślił cały ten klub, ułożył programową de-

klarację, zadbał, by wszystko miało swój czas 
i  miejsce, tak na serio i  dokładnie nie ma 
większego znaczenia. Bo wtedy, na samym 
początku, gdy pomysły pączkowały niczym 
dobrze wyrobione drożdże, jakoś o  jakich-
kolwiek regulacjach, statutach, deklaracjach 
programowych, czy zwyczajnych składanych 
w jednostkach zwierzchnich i wpinanych do 
skoroszytów, urzędniczych sprawozdaniach, 
po prostu i najzwyczajniej w świecie – nie pa-
miętano i nie zadbano. Bo i co to kogo kiedyś 
tam obchodziło? 
Puszczona w  ruch maszyna wirowała w  za-
wrotnym tempie jak dobrze naoliwiona ru-
letka w  kasynie. Pomieszczenie oddane do 
dyspozycji kieleckiej bohemie składało się 
z  dwóch części. Umieszczonego na półpię-
trze barku z napojami, bo jeść do klubu nikt 
przecież nie przychodził, oraz z sali klubowej 
z ciasną, kameralną estradą. Na deskach wci-
śniętego na siłę aneksu, zawodowi aktorzy 
prezentowali wyreżyserowane przez Ryś-
ka Smożewskiego dramaty i  skandaliczne, 
ostre politycznie programy: „Dallas w  samo 

południe”, „Szklana góra”, „Romeo i  Julia za 
czwartym falochronem”, montaże poetyckie, 
monodramy. Tutaj odbywały się spotkania 
autorskie tuzów polskiej literatury, toczy-
ły – nie raz i dwa do białego rana – zażarte, 
twórcze dyskusje. Irena Ganowa z  kieleckiej 
„estrady” zadbała, by ansamble, jakie zjeżdża-
ły nad Silnicę z  koncertami, zabłądziły w  to 
miejsce, choćby na chwilę. Jak wiadomo, mo-
ment zmienia się, a to zdarzało się z podziwu 
godną regularnością, w kwadranse i godziny. 
Niestety młodzi gniewni, którzy rządzili ca-
łym interesem, z biegiem lat, z biegiem dni, 
spuścili z tonu lub odeszli i klub dziennikarzy 
stracił blask. 
Na początku lat siedemdziesiątych próbowa-
no umarłe miejsce reanimować. Zaszumiało 
w barku, na jednym, czy dwóch spotkaniach 
pojawili się młodzi ludzie z marzeniami o sła-
wie. Legendy interdyscyplinarnej – chociaż 
nigdy nie sformalizowanej – siedziby kielec-
kich związków twórczych, nie zatarł spekta-
kularny upadek Dziennikarza wiosną 1974 
roku. 
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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.

Nigdy  
nie ufaj autorytetom?
Autorzy „Klątwy rodziny Kennedych”, bardzo starają się (jako przedstawiciele tzw. teatru 
krytycznego), żeby to był spektakl o katolickiej, zdegenerowanej, żądnej najwyższej 
władzy i zaszczytów, słynnej amerykańskiej rodzinie.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Ta familia była gotowa nawet po-
święcić swoje własne dzieci, w  tym 
upośledzoną Rosemary, siostrę przy-

szłego prezydenta Johna F. Kennedy’ego, 
nie pasującą do realizowanego planu. Ale ta 
narracja, mimo że spółka teatralna Jolanta 
Janiczak i Wiktor Rubin ostro fastryguje, co 
chwila się rwie i widzimy jednak coś innego.
Co takiego? A  to, że nigdy nie można ufać 
autorytetom medycznym! Nigdy!  I ordyno-
wanym nam przez takich ludzi procedurom 
„leczenia”, mimo tego, że te są opakowane 
w  nośne metafory typu – najnowsze doko-
nania nauki, konieczne, skuteczne, bezbole-
sne, przewidywalne.
To przypomnienie jest bardzo aktualne, 
w  czasach, kiedy pod pretekstem fałszy-
wej pandemii, globaliści przy pomocy 
propagandowych regularnych „nalotów 
dywanowych”, wyprodukowali zapotrzebo-
wanie u  prostych ludzi na przyjęcie nowa-
torskiego preparatu (tzw. szczepionki na 
„kowida”), za którego negatywne skutki nie 
chcą nawet przyjąć symbolicznej odpowie-
dzialności.
Ze spektaklu dowiadujemy się, że początek 
dramatu Rosemary Kennedy (w tej roli bra-
wurowa Karolina Staniec) sięga momentu 
jej urodzin. Mimo, że jej matka Rose Kenne-

dy (w roli posągowo-karykaturalnej matro-
ny Joanna Kasperek), sygnalizuje lekarzowi 
rodzinnemu, że już powinna zacząć rodzić, 
ten jednak apodyktycznie stwierdza, że 
jeszcze na to nie pora. Dziecko rodzi się „w 
terminie”, ale za to niedotlenione. (Scena 
narodzin Rosie wbija się widzowi  propo-
zycji Rubina w  pamięć, jak gwóźdź ze sta-
li chirurgicznej). Dziewczynka nigdy nie 
będzie się prawidłowo rozwijać. Z  czasem 
ujawnia zachowania odbiegające od tzw. 
normy. Ale reakcja na to rodziny Kennedych 
jest typowa dla tamtego okresu. Wówczas 
surowość zasad moralnych i obyczajów, nie 
była tylko – jak to próbują pokazać autorzy 
widowiska – domeną rodzin katolickich. 
Była powszechna. Dla ukazania ówczesne-
go klimatu… przypomnijmy korzenie bra-
ku m.in. empatii. To przecież protestancka 
USA (do dziś religią dominująca w  tym 
kraju - 54 proc. – jest właśnie to wyznanie, 
katolicy – to około 24), jako pierwsza wpro-
wadziła w latach 20. XX wieku, przymusową 
sterylizację dla osób uważanych za upośle-
dzone. Popierali ją wówczas „lewicowcy”, 
w  tym ikony współczesnej lewicy. Marga-
ret Sanger (inspirował się jej dokonaniami 
m.in. niejaki A. Hitler), w  publikacji „Pivot 
of Civilisation” (1922), m.in. krytykowała 

dobroczynność  (pisała, że jest „sentymen-
talna i  patriarchalna”), była orędowniczką 
„segregacji i sterylizacji” kobiet, należących 
do „klasy debili”. 
Jak sądzę i dziś, np. taki B. Gates podziela jej 
poglądy. Przypomnijmy, jest bezskutecznie 
ścigany przez rząd m.in. Indii, za masową 
sterylizację dziewcząt i kobiet w tym kraju, 
wykonywaną pod pretekstem tzw. szczepień 
na choroby zakaźne. Jeśli zatem ktoś wi-
dzi w grupie globalistów, której twarzą jest 
właśnie teraz Gates – wynalazców eliksiru 
nieśmiertelności podawanego m.in. polskiej 
młodzieży i starcom, jest wyjątkowo naiwny. 
Oficjalnie sterylizacji zaniechano w  USA 
dopiero w latach 60, a np. w Szwecji dekadę 
później, w  1975 roku. Piętnowana jako za-
ściankowa Polska, nie miała takich tradycji.
Ale wróćmy do Rosemary. Zaczęła dorastać. 
Przejawiać w  niewłaściwych momentach 
m.in. potrzeby seksualne, które wtedy na-
leżały do sfery tabu, nie tylko w rodzinach 
katolickich. Np. masturbacja jest do dziś nie-
akceptowana przez wszystkie religie „księ-
gi”, także przez judaizm.
Doradcy medyczni rodziny Kennedych pro-
ponują m.in. terapie, które mają obniżyć 
popęd i  ogólnie ekspresję Rosie. Ordynują 
np. „zastrzyki”, po których m.in. pacjentka 
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REKLAMA

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

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

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

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

jest apatyczna i  nadmiernie tyje. Ale i  te 
nie pomagają. Lekarze doradzają wówczas, 
żeby w  celu uzyskania większej „koopera-
tywności pacjenta” sięgnąć po najnowszy 
hit ówczesnej medycyny, zabieg na mózgu, 
tzw. lobotomię. Po tym zabiegu dziewczy-
na przestaje samodzielnie chodzić i mówić. 
Resztę długiego „bycia i  niebycia” spędza 
w  specjalnym „zakładzie”. Była trzecim (z 
dziewięciorga rodzeństwa) dzieckiem Jose-
pha (Wojciech Niemczyk, świetnie wciela-
jący się w  postać seniora rodu, który życie 
niehistoryczne uważa za stracone) i  Rose 
Kennedych, m.in. siostrą prezydenta Johna 
F. Kennedy’ego (w tej roli Bartłomiej Cabaj, 
ustawiony przez reżysera jako grotesko-
wa, mechaniczna, polityczna „szczekacz-
ka”) i  prokuratora generalnego, Roberta F. 
(Dawid Żłobiński). Ci dwaj członkowie rodu 
zostali postaciami historycznymi. Obydwaj 
zostali zamordowani. 
Jednak w  wizji Jolanty Janiczak i  Wiktora 
Rubina wygląda to tak, jakby np. John nie-
ostrożnie bawił się w aucie bronią palną, jak 
penisem pod kołdrą i  padł ofiarą własnej 
niefrasobliwości i  wybujałych ambicji, po-
dobnie zresztą jak jego brat. Para autorska 

nie może też się pogodzić, że stali się legen-
dą, mitem. Choć globaliści przez dekady 
dbają, żeby to był mit bez zapalnika.
O co w  istocie idzie gra? Po drugiej wojnie 
światowej wyłonił się nowy ład polityczny. 
M.in. polega on na tym, że grupa prywatnych 
udziałowców banku emisyjnego FED narzu-
ciła całemu światu jedną walutę, kreowaną 
nota bene z powietrza – dolara fiducjarnego, 
który teraz, jak mówi wielu znawców zagad-
nień geograficznych i politycznych, pod po-
zorem pandemii, przyjmuje ostateczną i już 
jedyną formę - cyfrową. To będzie oznaczać 
absolutną kontrolę garstki globalistów nad 
resztą świata. Możliwość wykonywania lo-
botomii na dowolnie wybranym narodzie, 
w  dowolnie wybranym momencie. Temu 
procesowi zaplanowanemu na lata, chciał 
się przeciwstawić – jak uważa wielu znaw-
ców geopolityki – m.in. prezydent John F. 
Kennedy, który wprowadził alternatywną 
walutę wobec tej emitowanej przez FED, 
wolną – od przekleństwa ludzkości – lichwy. 
Te same poglądy miał jego brat, prokurator 
generalny.
I jeszcze jedno. Dziś triumfuje pojęcie tzw. 
spiskowych teorii. Każdy głupek nim się po-

sługuje, stygmatyzując oponenta, a  liderzy 
przemian używają tego skutecznego narzę-
dzia do przejmowania dyskursu i  władzy. 
To narzędzie, wspomnijmy, to twór CIA. To 
wówczas spiskowymi teoriami zaczęto na-
zywać każdą hipotezę odbiegającą, od tych 
main streamowych, dotyczącą śmierci JFK. 
Historia rodziny Kennedych jednak nie za-
kończyła się. Obecnie jeden z ich potomków, 
R.F. Kennedy Jr, w publicznym wystąpieniu 
[Berlin, VIII, 2020] przestrzega świat, mó-
wiąc że fałszywa pandemia, lockdowny są 
w  istocie etapami na drodze ku totalitary-
zmowi. Czy też dosięgnie go „klątwa”? 
Jolanta Janiczak i  Wiktor Rubin po raz ko-
lejny zrobili spektakl wg tej samej matrycy, 
znanej np. z  „Carycy Katarzyny”. Jak sądzę 
- pozostała im już tylko parodia samych sie-
bie. A potem powrót do tradycji – m.in. pre-
cyzyjnego użycia słowa. Czego zapowiedzią 
jest ostatni monolog Rosie do publiczności, 
wypowiedziany w  stylu Molierowskim. 
W monologu tym twórcy m.in. domagają się 
rzeczy niemożliwej – uczynienia z  postaci 
prywatnej postaci historycznej. Ale czy nie 
jest to czasem apel „sentymentalny i  pa-
triarchalny”?
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otworzyć lokal dla gości, oczywiście w  ści-
słym reżimie sanitarnym, jest RoloLolo przy 
ul. Solnej. Ten malutki lokal cieszy się wśród 
kielczan bardzo dużym powodzeniem, więc 
widok osób czekających na wolny stolik przed 
wejściem nie dziwi. 
W menu znajdziemy klasykę obiadową, jak 
schabowy z  kością czy rosół, a  ja polecam 
tam przede wszystkim mięsa w street foodo-
wo – amerykańskim stylu. Kapitalne żeberka 
na kapuście, stek z rostbefu, a także kanapki 
i burgery. 
Wiosna idzie, a  z  nią nadzieją na lepszy dla 
gastronomii czas, z szansą na otwarcie ogród-
ków. Nie mogę się doczekać, bo jednak co in-
nego jedzenie na dowóz, a co innego jedzenie 
z przyjaciółmi przy wspólnym stole. Jeśli po-
twierdzi się plotka o  kolejnym otwarciu, nie 
omieszkam zdać Państwu relacji na łamach 
2 tygodnika kieleckiego. Do zobaczenia przy 
wspólnym stole! A dla tych, którzy lubią go-
tować w  domu, mam fajny przepis na pyzy 
prosto z Bazaru Różyckiego.

Michał Skoczek

polecamy

Pyzy jak z Różyca 
Składniki
- 2 kg ziemniaków
- 250 g prawdziwej mąki ziemniaczanej 
lub skrobi ziemniaczanej
- sól, pieprz
- słonina, boczek, cebula
Przygotowanie
Obieramy kartofle, ok. dwóch  kilo, jak na 
4 osoby, potem gotujemy i część mielimy 
przez maszynkę. Do startych dodajemy 
całe kartofle i rękami (broń Boże łyżką!) 
wyrabiamy. 
Na koniec dodajemy ćwierć kilo mąki. 
Musi być ziemniaczana, bo inaczej pyzy 
będą mieć  gumowy smak. Ponieważ 
prawdziwej mąki ziemniaczanej, (lekko 
żółtawej), nigdzie w Kielcach nie dosta-
łem, użyłem skrobi ziemniaczanej (białej 
i „skrzypiącej”). 
Następnie ciasto trzeba znowu wyrobić. 
Kręcimy w rękach, tworząc kulki. Dokład-
nie, żeby grudek nie było (mnie się chyba 
do końca nie udało). 
Wrzucamy je na osoloną gorącą wodę, 
a po ugotowaniu krasimy słoninką, bocz-
kiem i/lub cebulką. Osobiście polecam 
nadziać je grzybami z kapustą lub mię-
sem, ale i takie bez nadzienia są pyszne. 
Znalazłem ten przepis u pani Hanny Su-
skiej, „producentki” pyz z Bazaru Różyc-
kiego. 
Jeśli jednak użyjemy nadzienia, to otrzy-
mamy znane na Śląsku kulebele, czyli 
faszerowane kluski śląskie.

Otwierają

W naszym mieście oficjalnie otwo-
rzyły się dwie restauracje i  pub, 
a  wróbelki ćwierkają, że nieba-

wem dołączy do nich, co najmniej, jeden lokal. 
Mało? Może i mało, ale dobre i to, tym bardziej, 
że na możliwość zjedzenia posiłku w ludzkich 
warunkach wielu z nas czekało z utęsknieniem. 
Family Bistro przy ulicy Opielińskiej to lokal, 
w  którym zjemy pizzę, ale również klasykę 
polskiej kuchni. Pyszne Drągoły, czyli świę-
tokrzyskie pierogi z  nadzieniem papryko-
wo – ziemniaczanym serwowane z  gzikiem, 
czyli twarożkiem z  rzodkiewką, ogórkiem 
i szczypiorkiem, soczystego schabowego z za-
smażaną kapustą, kapitalne mielone czy pa-
rzybrodę świętokrzyską. 
Lokal ma salę przystosowaną do przyjęcia 80-
90 osób, ale działając w  reżimie sanitarnym 
właścicielka pozostawiła do konsumpcji 5 
stołów, zachowując między nimi odpowiednie 
odległości. Przy wejściu obowiązuje dezyn-
fekcja i  mierzenie temperatury, więc ryzyko 
jakiegokolwiek zakażenia się jest minimalne. 
Drugą restauracją, która zdecydowała się 
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waŻNe

Adopcja musi być sprawą przemyślaną. 
Wzięcie zwierzęcia ze Schroniska 
jest dużym wyzwaniem, psiaki czy 

koty często wiele przeszły i są zwierzakami 
trudnymi. Jeśli zdecydujesz się zaadoptować 
zwierzaka ze Schroniska, poniżej możesz 
dowiedzieć się o tym, jak przebiega cały 
proces.

Przy adopcji najważniejsze dla nas jest 
przedstawienie warunków do jakich mają 
trafić nasi podopieczni. Jest to dla nas 
sprawa kluczowa – staramy się wybierać 
opiekunów, którzy nie traktują zwierząt jak 
rzeczy – szukamy kochających domków. 
Nowym opiekunom stawiamy określone 
warunki, w jakich mają przebywać 
nasi podopieczni. Podczas rozmowy 
z potencjalnym opiekunem, ustalamy, w jakich 
warunkach będzie mieszkał adoptowany 
zwierzak, kiedy będzie wychodził na spacery, 
czym będzie karmiony itp.

Po wstępnej rozmowie osoba 
zainteresowana jest proszona o wypełnienie 
ankiety przedadopcyjnej. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu ankiety, umawiany jest termin 
wizyty w schronisku. Podczas wizyty, osoba 
chętna na adopcję, jest oprowadzana po 
terenie schroniska, wtedy można dokonać 
wyboru konkretnego zwierzęcia. Podczas 
oprowadzania pracownik schroniska udziela 
informacji na temat zwierząt. Po dokonaniu 
wyboru potencjalny opiekun jest informowany 
o stanie zdrowia, kondycji psychicznej 
zwierzęcia oraz o wykonanych zabiegach 
profilaktycznych. 

Następnie podpisywana jest umowa 
adopcyjna. W przypadku zwierząt bardziej 
wymagających, dobrze jest zrobić sobie 
krótki spacer z naszym „wybrankiem”. 
Należy pamiętać, że osoba, która zamierza 
adoptować zwierzę ze Schroniska musi mieć 
ze sobą:
- dowód osobisty,
- smycz i obrożę (pies dorosły),
- transporter (kot),
- kocyk/transporter (szczeniak). 

Źródło: www.schronisko-dyminy.pl

SMERFIK
urodził się około 2010 roku, jest średniej wiel-
kości pieskiem ważącym ok. 20 kg. Życie nigdy 
go nie rozpieszczało. Pierwszy raz zaznał mi-
łości od bezdomnego Pana, który sam mając 
niewiele, zapragnął podzielić się tą odrobiną 
dobra z  nowym czworonożnym przyjacielem. 
Niestety los chciał, że w momencie, kiedy wła-
ściciel otrzymał wsparcie niezbędne dla siebie, 
musiał rozstać się z pupilem. Tak też zaczęła 
się droga Smerfika. W 2016 roku zawędrował 
pod nasze skrzydła. Z początku strach rozbu-
dzony nową, niezrozumiałą sytuacją stopnio-
wo zaczął przeradzać się w  agresję. Pośród 
obcych ludzi, zgiełku i  bezpańskich zwierząt, 
coraz bardziej dystansował się i bronił przed 
jakimkolwiek kontaktem bądź próbą pomo-
cy. W sercu wciąż tliła się nadzieja, że jego 
ukochany Pan weźmie go pod swoje skrzydła 
jak kiedyś. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości 
pracowników Schroniska, Smerfik narodził się 
na nowo. Stopniowo odkładając w przeszłość 
wszystko, czego doświadczył, uczył się, jak to 
jest być psem, który z radością przyjmuje ob-
rożę i  chętnie chodzi na spacery na smyczy. 
Jedyną zadrą, której nie udało się zaleczyć, 
jest to, że Smerfik nie toleruje innych zwierząt 
– ani psów, ani kotów. Jego wymarzony dom 
to rodzina, która będzie akceptować i  rozu-

SELFIE 
to młody psiak ur. ok. 2018 roku w którego ży-
łach z pewnością płynie krew terrriera. Jego 
początki w  schronisku nie należały do najła-
twiejszych. Selfie swoim donośnym szcze-
kiem zza krat odstraszał odwiedzających, 
ale zrobił ogromne postępy. Obecnie chętnie 
daje się zapiąć na smycz i  zabrać na spacer. 
A przechadzki z Selfim to sama przyjemność 
i wyzwanie. Na spacerze włącza mu się tryb 
energicznego terrierowatego węszyciela. 
Pięknie tropi i węszy, ale jego uwaga skupio-
na jest na opiekunie. Jest zaciekawiony inny-
mi psami, ale nie każdy zdobywa sobie jego 
sympatię. Przy wyborze Selfiego nie należy 
sugerować się jedynie jego młodym wiekiem 
i  pięknym wyglądem, trzeba pamiętać, że to 
żywe stworzenie odziane w emocje. Psi mło-
dzieniec o genach terriera, który potrzebuje 
świadomych opiekunów, rozumiejących, że 
psiaka trzeba wychować i  zapewnić sporą 
dawkę ruchu. Selfie z  pewnością odwdzięczy 

Czynne w godz. 10-16

Interwencje nocne w godz. 16-8

tel. 517 666 545

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dyminach

ul. ks. Piotra Ściegiennego 203 
25-116 Kielce

tel. 41 361 67 24
www. schronisko-dyminy.pl

mieć jego słabości. Smerfik powinien zamiesz-
kać w domu bez dzieci, ze względu na jego pro-
blemy z  akceptacją nowych osób. Ponieważ 
ma problemy ze stawami, powinien mieszkać 
w domu z małą ilością schodów, lub w bloku na 
niskim piętrze.
Data urodzenia: ~2010 
Waga: ~ 20 kg

się wzajemnym zaufaniem i ogromem radości 
i miłości jakie ma w sobie 
Data urodzenia: ~2018 
Waga: 11 kg
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palcem po mapie

Najlepszy kierunek  
na Costa Brava

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.

La Vila Vella, to ikona Tossa de Mar
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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.

Jedna z  najpiękniejszych miejscowości 
w Hiszpanii. Jej najbardziej urokliwą, naj-
starszą część strzegą imponujące mury 

zamku. W przeszłości to miejsce spotkań 
artystów z  całego świata, które malarz Marc 
Chagall nazywał błękitnym rajem – el paraíso 
azul… Tossa de Mar…
Jeśli Costa Brava kojarzy Wam się z zatłoczo-
nymi plażami i wielkimi kurortami pełnymi 
mało wyszukanych hoteli, to Tossa de Mar 
będzie pierwszym miejscem na liście uro-
kliwych zakątków, które zmieni Wasze po-
strzeganie tej części hiszpańskiego wybrzeża. 
Miejscowość roztacza niespotykany urok. To 
miejsce, w  którym możecie liczyć na słońce, 
obłędne plaże i dużo relaksu.
Tossa de Mar to hiszpańska Katalonia. Prowin-
cja Girona. Posiada ponad 5 tys. stałych miesz-
kańców (dane z  2006 roku). Jest miejscem 
kongresów ekologicznych Unii Europejskiej 
od czasu zakazania przeprowadzania w mie-
ście korridy. Miasto znane jest m.in. z bardzo 
dobrze zachowanej, jednej z najpiękniejszych 
w  Hiszpanii, średniowiecznej starówki Vila 
Vella i fortyfikacji obronnych z XII w.
Ikona miasta to właśnie wspomniana La Vila 
Vella. To niezwykły średniowieczny zespół 
miejski z  wąskimi, brukowanymi uliczkami 
i  przepięknymi, typowymi dla Katalonii do-
mostwami. Kamienne mury otaczają obszar 
znany jako El Barrio Viejo – Stara Dzielnica, 
czy też Stare Miasto. 

Z kolei jedną z największych atrakcji Tossa de 
Mar jest imponujący średniowieczny mur, zbu-
dowany między XII i XIII wiekiem. Koniecznie 
znajdźcie czas na spacer po całej jego długości, 
zwłaszcza gdy słońce chyli się ku zachodowi, 
bo widok zachodu słońca jest spektakularny. 
Mur składa się z czterech wież i trzech cylin-
drycznych wież strażniczych. Główna to Torre 
d’en Jonas, która góruje nad zatoką. 
W najwyższym punkcie muru znajduje się 
el Far de Tossa, czyli latarnia morska  Tossa 
de Mar. Znajdziemy ją w  miejscu, w  którym 
niegdyś znajdował się zamek z  wieżą straż-
niczą. Warto tam zajrzeć, bo tuż obok znajdu-
je się Centro de Interpretació dels Fars de la 
Mediterrània, muzeum, w którym znajdziemy 
pełną informację o  latarniach morskich roz-
świetlających śródziemnomorskie wody.
Centrum miasta obfituje w sklepiki i kawiar-
nie. Doceniają to przede wszystkim rzesze tu-
rystów. Nie brakuje też oczywiście restauracji 
oferujących dania typowe dla tego obszaru, 
przeważnie rybne, oraz miejscowe produkty.
Jednym  z dań typowych dla Tossa de Mar jest 
słynna „Simitomba”. To danie bazujące przede 
wszystkim na świeżych rybach, do których 
dodaje się doskonały rosół rybny, ziemniaki, 
pietruszkę, czosnek, pomidory oraz majone-
zowy sos aioli. To potrawa popularna wśród 
miejscowych rybaków.
Dla miłośników życia nocnego, zwłaszcza 
w miesiącach letnich, czekają bary i dyskote-

ki, a  imprezy można zakończyć romantycz-
nym wschodem słońca. To dla tych najbardziej 
wytrwałych.
Śródziemnomorski klimat i  letnie tempe-
ratury, przekraczające w  lecie 30ºC, łatwo 
złagodzić decydując się na wizytę w  jednej 
z  pięknych zatoczek. I nie są one wcale gor-
sze od tych w innych częściach Hiszpanii, na 
przykład na Majorce czy Ibizie. Są piękne, ma-
lownicze, a woda jest krystalicznie czysta. No 
i ten drobniutki, złoty piasek. 
Część z plaż znajduje się w obszarze miejskim, 
dlatego wszystkie usługi są na wyciągnięcie 
ręki. Jednak część to dziewicze plaże ukryte 
pomiędzy skałami, często z  trudnym dostę-
pem. Warto ich poszukać.
Najbardziej znana to Playa Gran. Przede 
wszystkim dzięki niezwykle malowniczemu 
położeniu, tuż pod średniowiecznym zam-
kiem.  
Poza sezonem, Tossa de Mar to dość spokoj-
ne miejsce. Jednak w wakacje miasto oferuje 
sporo rozrywek. Dobrym pomysłem będzie 
przyjazd do Tossa de Mar w drugiej połowie 
czerwca, kiedy odbywają się festiwale La Fe-
sta Major d’Estiu, czy święto San Pere. Wte-
dy to mieszkańcy celebrują nadejście lata, 
a w miasteczku odbywają się koncerty, zaba-
wy, tańce i pokazy fajerwerków. 
Tossa de Mar jest świetnym miejscem na 
zwiedzanie i odpoczynek od początku kwiet-
nia do końca października.
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El Barrio Viejo, czyli Stara Dzielnica, bądź po prostu Stare Miasto Plaże w Tossa de Mar nie są gorsze niż te na Majorce czy Ibizie



w świecie sportu

REKLAMA

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

K ielce są dla Jacka Kiełba najważniej-
szym punktem na piłkarskiej mapie 
życia. W barwach Korony debiuto-

wał w  rozgrywkach ekstraklasy. Tu naby-
wał futbolową wiedzę, dzięki której zagrał 
– już w  barwach Lecha Poznań – w  Lidze 
Europy. Uśmiechnięty, lubiany przez kibi-
ców i dziennikarzy Kiełb z roku na rok zdo-
bywał sobie zaufanie środowiska. Dziś, jest 
bez wątpienia najbardziej rozpoznawanym 
zawodnikiem kieleckiego klubu, kapita-
nem zespołu. Kimś, kto wzbudza zaufanie, 
ma prestiż w otaczającym go gronie ludzi. 
Prawdopodobnie, z tych właśnie powodów, 
kilka dni temu zasiadł przed kamerą klu-
bowej telewizji, by podzielić się swoimi 
uwagami dotyczącymi aktualnej sytuacji 
w Koronie. 
Niestety, orędzie Kiełba skierowane do opi-
nii publicznej było tak samo beznadziej-
ne, jak postawa ekipy Macieja Bartoszka 
w  spotkaniu przeciwko GKS Jastrzębie 
Zdrój i  pozostałych meczach rundy wio-
sennej. Popularny „Ryba”, przed kamerą 
miotał się i  plątał. Niby przygotowany do 
odpowiedniej prezentacji, ale tak napraw-
dę zagubiony. Niby wiedział co ma mówić, 
ale co rusz tracił wątek swojego przesłania. 

Zamiast jasnego, bardzo konkretnego Prze-
kazu, zawodnik przeskakiwał z tematu na 
temat. Rzucał ogólnikami, sloganami. Nie 
trzeba być wielkim znawcą mowy ciała, 
by szybko zauważyć, jak bardzo zdener-
wowany był w trakcie swojej przemowy. 
Forma, styl oraz merytoryczna strona orę-
dzia wypadła fatalnie. Nic zatem dziwne-
go, że wystąpienie ku pokrzepieniu serc, 
zamiast pozytywów, przyniosło znacznie 
więcej negatywów. No bo ileż razy można 
deliberować o  „noszeniu Korony w  sercu”? 
Co ze słabą postawą pierwszego zespołu 
mają kilkuletnie dzieciaki kopiące piłkę 
w  klubie? „Ni przypiął, ni przyłatał” wy-
padła sprawa dziennikarskich podziałów. 

MOIM ZDANIEM

Zerowy efekt Kiełba

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

Zawodnik jest od trenowania, podnoszenia 
swoich umiejętności, a nie od sugerowania, 
jak powinni zachowywać się żurnaliści, 
nawet jeśli nie pałają do siebie sympatią.  
Żeby było jasne – sam pomysł orędzia, iko-
ny klubu do fanów jest pozytywnym symp-
tomem. Widać, że przedstawicielom Korony 
zależy na jak najlepszym przekazie. Nie-
stety, wartości w nim zawarte, jak również 
sposób przekazu wypadł fatalnie. Decydu-
jąc się na tego typu, pozornie łatwy krok, 
trzeba przygotować wszystko perfekcyjnie, 
zapiąć poszczególne elementy na ostatni 
guzik. Inaczej efekt takich działań będzie 
zerowy. Tak jak w przypadku Kiełba. •








