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RZEŹNICY Z PŁOCKA I ŻENUJĄCY SĘDZIOWIE
ZERWANE WIĘZADŁO, WŚCIEKŁY TRENER

wiĘCEJ na sTROniE 22

W meczu Vive Łomża Kielce – Orlen Wisła Płock, zawodnicy gości od początku 
„polowali” na kielczan. Trener Tałant Dujszebajew wpadł w furię po tym, 
kiedy po kolejnym faulu, poważnej kontuzji doznał Daniel Dujszebajew.
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8 / spoJRzenia
„Kur…om i złodziejom” – Świat, Polska  

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / spaceRKiem po mieŚcie
„W oparach nauki”,

czyli Ryszarda Biskupa 
wspomnienia sprzed lat.
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cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

„Tzw. minister zdrowia – tak produkował dane – 
m.in. zwiększył do blisko 90 tys. dziennie (w ostat-
nim czasie czterokrotnie) liczbę niediagnostycznych 
testów pcr, żeby mu w końcu wyszła zaplanowana 
przez jego rząd nadzwyczajna liczba tzw. zakażo-
nych”.

dr Krzysztof Sowiński, 
cytat z tekstu „Śmiechem w dyktaturę… cwaniaków”.

Czytaj na stronach 16-17.

10 000 000 – złotych. TVP3 
Kielce podała 
informację, że radny 

wojewódzki Sławomir Gierada (były, chwilowy, prezes Korony, a także społeczny 
doradca Prezydenta Bogdana Wenty, adwokat) nie wpisał do oświadczenia 
majątkowego akcji Spółki Enereco, o takiej właśnie wartości.

W kontekście ostatnich posunięć miłościwie nam 
rządzących przypomniała mi się książka. Traktowała o 
najpopularniejszych metodach manipulacji. Tytuł to bodajże 
„Psychologia Perswazji”, tyle pamiętam, autora w tym 
momencie sobie nie przypomnę. Wiedzę w niej zawartą 
spotykałem wcześniej i później na przeróżnych szkoleniach. 
I mam przekonanie, graniczące z pewnością, że dzisiaj 
wszystkim nam byłaby ona bardzo przydatna. Oto niektóre
z typowych technik manipulacji, opisanych w tejże pozycji:
1. Pokazuj autorytety – każdy segment ma innego guru, 
więc trzeba wybrać odpowiednich trybunów do głoszenia 
ich ustami własnych tez. Będą oni uwiarygadniać przekaz 
i tym samym odbiorcy szybciej w niego uwierzą. Najlepiej 
do tego celu nadają się ludzie z tytułami i celebryci. 
2. Społeczny dowód słuszności – ponieważ znaczna część 
ludzkich decyzji zależy od tego, co powiedzą/zrobią inni, 
podobni do nich ludzie. Dlatego trzeba pokazywać, że ci już 
postępują w określony sposób – wywołuje to owczy pęd. 
3. Reguła niedostępności – należy ograniczyć drastycznie 
czas dostępu lub ilość określonego produktu, tak by 
wywołać nim zainteresowanie tylko dlatego, że go 
rzekomo nie ma. Ludzie pożądają tego, czego nie mają.
4. Dobre intencje – podanie uzasadnienia działań jako 
bezpieczeństwa rodziny, ochrony obywateli, wsparcia 
państwa, to standardowe metody pokazujące tzw. dobrą 
intencję – ma ona przekonać odbiorców, że zmiany są dla 
nich dobre.
5. Selektywna uwaga – by przekonać odbiorcę do jakiejś 
racji, należy skupić jego uwagę tylko na jednej jego 
stronie – np. telewizja za czasów słusznie minionych nie 
pokazywała faktycznie dziejących się strajków, by stwarzać 
iluzję, że ludzie nie protestują.
6. Ad personam – każda manipulacja jest widoczna dla 
świadomych ludzi, więc należy ich dewaluować za pomocą 
taktyki ad personam – nazwać ich buntownikami, nie-
patriotami, debilami, sceptykami, itd.
7. Zmieniać temat – gdy wprowadza się jakąś ważną 
zmianę, należy stworzyć jakąś kontrowersyjną, 
emocjonalną otoczkę jako temat wiodący, tak by 
manipulacja przeszła niezauważona. Ludzie skupią się 
wtedy nie na tym, co trzeba.
Tak mi się przypomniało… Jak zawsze do refleksji…

Marek Malarz
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Kielce, 19 marca 2021 r.
Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. #KielcedlaPrzedsiębiorców, 
w którym brali udział przedstawiciele, czyli urzędnicy z Wydziału 
Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 
Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Miejskiego Urzędu Pracy w 
Kielcach. Zabrakło tylko… przedsiębiorców…
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promocja

TAK UWAŻAM

K iedyś miasto Kielce kupiło ziemię za 
około 30 mln zł, prawdopodobnie po 
zaniżonej cenie, i  wywłaszczyło z  niej 

mieszkańców, a  dopiero później zleciło wyko-
nanie raportu oddziaływania na środowisko. 
oznacza to, że z góry założono, że dokumentację 
się „uszyje” pod plany, a nie plany pod rzeczy-
wistość. Skutki tego sposobu myślenia pokutują 
w Kielcach do dziś i to nie tylko w sprawie obic.
Niedawno (dokładnie 4 marca br.) marszałek 
województwa wraz z  prezydentem Kielc oraz 
gminami chmielnik i  morawica, podpisali 
list intencyjny w sprawie obic. ma to być krok 
w celu utworzenia terenów inwestycyjnych na 
gruntach, na których miało powstać lotnisko. 
miasto ma „oddać” marszałkowi obice, a  mar-
szałek miastu pozostałości po szpitalu na Lan-
giewicza. 
W ani jednej wypowiedzi urzędników nie pada 
ani jedno słowo dotyczące prawa ochrony przy-
rody i przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji 
pod obicami.
przypomnijmy. W 2008 r. powołano Spółkę port 
Lotniczy Kielce S.a. Zadaniem spółki było i w za-
sadzie wciąż jest „wybudowanie regionalnego 
portu Lotniczego w  miejscowości obice, gmi-
na morawica”. Dopiero teraz prezydent Wenta 
zwraca się z prośbą do radnych miejskich o  li-
kwidację spółki. Likwidacja ma kosztować około 
50 000 zł. a ile kosztuje rocznie funkcjonowanie 
spółki? a ile kosztowała istniejąca, bez żadnego 
uzasadnienia, spółka przez całe 13 lat? 
Bo lotnisko przecież nie powstało i nie powsta-
nie. o tym wiadomo przynajmniej od 2013 r., 

kiedy Generalny Dyrektor ochrony Środowiska 
w Warszawie uchylił w całości decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach budowy regio-
nalnego portu Lotniczego Kielce, wydaną przez 
regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska 
w  Kielcach. Następnie decyzję tę podtrzymał 
Naczelny Sąd administracyjny w Warszawie. 
a dlaczego lotnisko w Kielcach nie powstało? 
po pierwsze przez nierealistyczne i  nieekono-
miczne założenia całego pomysłu, które po-
twierdziła Komisja Europejska, odmawiając 
finansowania. ale i tu przypomnijmy. Głównym 
założeniem projektu była eksploatacja bogatego 
złoża wapieni na tzw. Kamiennej Górze niedale-
ko obic. To był główny cel Wojciecha Lubawskie-
go. Zyski dla miasta i firm miały być zapewnione 
dzięki zbytowi surowca mineralnego. a budowa 
lotniska miała zapewnić rynek zbytu. 
raport o  środowiskowych oddziaływaniach 
na środowisko dla lotniskowej inwestycji za-
kładał, że konieczne jest zdjęcie około 1,6 m 
warstwy ziemi i  torfu na powierzchni kilkuset 
hektarów. Sprzedaż wapieni miała pozwolić na 
sfinansowanie budowy portu lotniczego i  za-
pewnić wpływy dla miasta i  inwestorów. Wy-
bór lokalizacji koło obic był powodowany nie 
racjonalnymi względami, ale nierealistycznymi 
koncepcjami Wojciecha Lubawskiego i jego śro-
dowiska, a miejscową społeczność potraktowano 
całkowicie instrumentalnie. I tu trzeba dodać, że 
raport opracowany przez ekipę Lubawskiego był 
bezprawny, bo łączono w nim analizę dwóch in-
westycji: budowę lotniska i właśnie uruchomie-
nie kopalni wapienia. Na takie rozwiązanie nie 

Mokradła Obice
Łukasz Misiuna
przyrodnik, pedagog, współpracownik Miesięcznika Dzikie Życie, prezes Stowarzyszenia MOST, członek 
grupy Fota4Climate,  specjalista zarządzania zasobami przyrody i środowiska.

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

zezwala prawo, co zostało potwierdzone przez 
GDoŚ i NSa. 
Lubawski i jego ekipa nie interesowali się warto-
ściami przyrodniczymi wybranego przez siebie 
terenu. podobnie jest i teraz. ani marszałek wo-
jewództwa, ani prezydent miasta nie zauważają 
przyrody.
Tymczasem obszar „polotniskowy” pod obicami 
leży na terenie chmielnicko-Szydłowskiego ob-
szaru chronionego Krajobrazu, gdzie chroni się 
się przestrzeń o zróżnicowanych ekosystemach 
pełniących funkcję korytarzy ekologicznych.
Stwierdzono tu między innymi 8 siedlisk wymie-
nionych w  Dyrektywie Siedliskowej (chronio-
nych także prawem Unii Europejskiej) i ponad 
70 gatunków grzybów, roślin, ryb, płazów, ssa-
ków i ptaków oraz bezkręgowców zagrożonych 
wymarciem w skali polski i Europy. przyrodnicy 
dysponują szczegółową dokumentacją z rocznej 
inwentaryzacji. podobnymi wynikami badań 
z wcześniejszego okresu dysponuje regionalny 
Dyrektor ochrony Środowiska w Kielcach. Wy-
starczy o nie zapytać. 
I co teraz? Skoro miasto Kielce stać było na zakup 
600 ha ziemi, posiadanie jej bez użytkowania 
przez 13 lat oraz na utrzymywanie za pieniądze 
kielczan przez 13 lat spółki miejskiej, która nie 
wykonała żadnej pracy, to z pewnością miasto 
stać teraz na podjęcie mądrej i odważnej decyzji. 
Wydaje się, że jedną z najlepszych i najbardziej 
roztropnych decyzji, jaką teraz można podjąć, 
jest decyzja o  utworzeniu na tych terenach… 
rezerwatu przyrody. Wszystko pasuje. jest poro-
zumienie gmin, właściciela terenu i marszałka 
województwa. Trzeba zaprosić jeszcze wojewodę 
i rDoŚ. Badania są przeprowadzone, ale trzeba 
je uzupełnić i tu deklaruję, że mój zespół przy-
rodników wykona to dla miasta za darmo. To 
będzie pierwsza w historii tej sprawy sytuacja, 
w  której kielczanie nie poniosą żadnych kosz-
tów w związku z tym, że ktoś, kiedyś, w ich imie-
niu, za ich pieniądze kupił mokradła na wsi. 
ostatni rezerwat przyrody w  naszym woje-
wództwie powstał 10 lat temu. czas najwyższy 
powołać nowy. Tereny pod obicami to idealny 
kandydat. •
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spojrzenia

U progu Wielkiego Tygodnia ży-
czę Wszystkim radosnego i uducho-
wionego świętowania Wielkanocy 
choć wkoło tyle ograniczeń i  wciąż, 
pełna obaw rzeczywistość z  tysiąca-
mi rodaków w  szpitalach, z  trudem 
łapiących każdy oddech i  codzien-
nym pochodem śmierci. 

Każdy z nas, z utęsknieniem wy-
czekuje kolejnej w naszym życiu wio-
sny, gdy wszystko się budzi i odradza, 
każdy wypatruje i  łaknie ciepłych 
promieni słońca i chce doświadczyć 
w tych dniach wyjątkowej nadziei, 
bez względu na to, czy wierzy, czy 
wciąż poszukuje, czy jest praktykują-

cym katolikiem, czy zdeklarowanym 
agnostykiem. Oby starczyło nam 
optymizmu i tematów do rozmów 
na spotkaniach w mniej licznym, ro-
dzinnym gronie, z  ugotowanym na 
„święconce” białym barszczu na stole 
i na wiosenny spacer w maseczkach. 

Niech nam w tej „covidowej inno-
ści” towarzyszy pewność lub choćby 
tylko niepokój, że jednak Chrystus 
zmartwychwstał. Poszukajmy tej 
Wielkanocy z dzieciństwa, do której 
tęsknimy, do pięknej świątecznej 
tradycji i  polskich zwyczajów, które 
ukształtowały kilkadziesiąt pokoleń 
Polaków, naszych przodków. W po-

czuciu odpowiedzialności za naszą 
tożsamość, opowiadajmy dzieciom 
i wnukom, o czym są te święta, jakie 
były dawniej i jakie być powinny. To 
nasz szczególny obowiązek w sztafe-
cie pokoleń.

Życzę tego i wierzę, że serca wielu 
z nas przepełni radość i wdzięczność 
Jezusowi, że zwyciężając śmierć na-
dał sens naszemu życiu… również 
temu tu i teraz. 

Jego grób jest pusty…

Pan Zmartwychwstał! 
Zmartwychwstał prawdziwie! 
Alleluja

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

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

Zapowiadałem jakiś czas temu felieton 
o szkole w czasach epidemii. I oto jest. 
Jako, że jestem nauczycielem funkcjo-

nującym na wielu poziomach to, wierzcie, 
wiem o  czym mówię. No i  tę mądrość Wam 
Drodzy Czytelnicy wyjawię. Zachęcając Was 
do przeczytania felietonu aż do ostatniej 
kropki, na początku samym powiem: zoba-
czycie, jacy jesteście mądrzy i na edukacji 
znający się! 
I tak oto rok temu rozporządzeniem mini-
stra 12 marca 2020 roku, z powodu koniecz-
ności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, przedszkola, szkoły i placówki 
oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych, czyli lekcji. Zawie-
szenie to trwało do wakacji. Po wakacjach 
uczniowie wrócili do zajęć stacjonarnych, 
aby od 24 października 2020 powrócić do try-
bu zdalnego i z małymi wyjątkami pozostać 
w  nim do dzisiaj. Oczywiście z  nieokreśloną 
czasowo perspektywą. 
Wracając do marca ubiegłego roku i pierwszej 
nauki zdalnej: ze strony społeczeństwa całko-
wite zrozumienie sytuacji, ze strony rządowej 
całkowity chaos i  totalna porażka. Mimo, że 
już widać było ekspansję epidemii (chociażby 
wieści z Włoch), szkoły nie zostały przygoto-

ZZa miedZy

Nauka w czasach zarazy

wane do nauki zdalnej nawet w minimalnym 
stopniu. Z czasem, tak po miesiącu, wraz z po-
jawieniem się (uwaga: od firm a nie od mini-
sterstwa!) narzędzi do nauki zdalnej sytuacja 
została choć trochę opanowana. Z zasługą po 
stronie szkoła-samorząd a  nie władzy pań-
stwowej. Tu znajduję tylko porażkę. 
I tak nadszedł wrzesień, nowe ministerstwo 
i  nowy minister. I niestety stare opowieści 
władzy, że sytuacja pod kontrolą i  świetna 
wręcz. Ciąg dalszy znamy, ale przypomnijmy: 
od 24 października szkoły znowu na naucza-
nie zdalne. Czy coś przez wakacje się zmie-
niło, czy władza ministerialna uczyniła jakiś 
postęp w przygotowaniu oświaty do tej sytu-
acji? Odpowiadam krótko i precyzyjnie: nic. 

A wiecie co jest teraz najważniejsze dla mi-
nistra od oświaty i  jego ministerstwa? Ana-
lizując stronę ministerstwa i  wypowiedzi 
ministra odpowiadam: walka z  pedagogiką 
wstydu, z seksualizacją no i (oczywiście zdal-
nie) otyłością dzieci. 
Co rzec w takiej sytuacji? (i teraz zobaczycie 
jacy mądrzy jesteście). Ano, póki co, najlepiej 
się sprawuje nauczanie stacjonarne i do nie-
go wrócimy. Po drugie: nauczanie zdalne da 
się podnieść na mocny poziom. Droga do tego 
wiedzie m.in. przez e-podręcznik. Niestety, 
obecna władza taki projekt utrąciła. Zaczęła go 
już nawet realizować (a miałem w tym mały 
udział) poważna kielecka firma… Pozwólcie, 
że temu jednak poświęcę inny felieton…•

PrOMOCJA

Bo to już święta, tuż, tuż
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Świat wokół nas

Ja to wYtłUMaCZĘ

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

Świat
We Francji – wyrok, skazujący na karę 
bezwzględnego więzienia byłego pre-

zydenta Nicolasa Sarkozy’ego, za próbę (!) 
przekupstwa sędziego w sprawie o nieprawi-
dłowości w finansowaniu kampanii. W Niem-
czech – seria rezygnacji z mandatów posłów 
CDU i CSU, nad którymi zawisło podejrzenie 
(!) przyjmowania łapówek od lobbystów m.in. 
z Azerbejdżanu i Macedonii. I nic to, że kwoty 
wcale nie były szokujące, ani że nie zapadły 
jeszcze sądowe rozstrzygnięcia. W europej-
skiej kulturze politycznej nie tylko „żona Ce-
zara” ma być poza wszelkimi podejrzeniami, 
jego oficerowie też. W szeregach chadecji na-
stąpiło więc błyskawiczne sprzątanie – a i tak 
zaliczyła ona spory zjazd sondażowy, w dużej 

mierze z  powodu wściekłości swego własne-
go, centroprawicowego elektoratu, bardzo 
wyczulonego na stawianie prywaty ponad 
interes publiczny.
To tylko pierwsze z  brzegu przykłady na to, 
że w  każdej szerokości geograficznej polity-
cy bywają grzeszni, ale nie w  każdej czynią 
z tego cnotę. I nie w każdej – złapani za rękę 
– krzyczą, że padli ofiarą spisku lub że to nie 
ich ręka.

Polska
Wicepremier i  minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin uroczyście 

podpisał akt erekcyjny pod budowę Łuku 
Triumfalnego. Kilkumetrowa budowla stanie 
w  Tomaszowie Lubelskim, by upamiętniać 

100-lecie bitwy warszawskiej i  pobyt Józe-
fa Piłsudskiego w  mieście. „Będzie budować 
naszą polską tożsamość i  będzie przyczy-
niać się do tego, że my jako naród polski bę-
dziemy trwać, że nie roztopimy się w jakiejś 
ogólnonarodowej, ogólnoetnicznej magmie 
europejskiej, ale będziemy cały czas tutaj żyli 
w  przekonaniu, że (…) mamy swoją trady-
cję, swoją kulturę, którą chcemy zachować” – 
ogłosił nasz bohater.
Nie wiem, jakie konkretnie elementy toż-
samości miał na myśli. Bo jeśli te, związane 
z tolerancją dla coraz powszechniejszego sasi-
nizmu-obajtkizmu, to warto przypomnieć zna-
ne credo marszałka Piłsudskiego: „bić kurwy 
i złodziei”. Z całym szacunkiem dla pracownic 
seksbiznesu – bo przecież nie o  nich mówił 
Komendant. Raczej o  tych, którzy dla doraź-
nej korzyści popełnią każde świństwo. I o tych, 
którzy zgodnie z tradycją azjatyckich despotii 
uważali, że wysokie stanowisko państwowe to 
naturalna okazja, by utuczyć siebie i rodzinę.
Piłsudski nie jest bynajmniej moim idolem. 
Ale muszę mu przyznać: kradzieżą lub mar-
notrawstwem publicznych pieniędzy gardził 
szczerze, i  tępił je jak mógł, nawet wśród 
swoich. Jego szczęście, że nie widzi, kto, po co 
i w jakich okolicznościach wyciera sobie teraz 
gębę jego imieniem. •

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

w demokracjach liberalnych państw 
Unii Europejskiej coraz to bardziej 
akcentowane jest znaczenie spo-

łeczności lokalnych i regionalnych. Zwłaszcza 
w procesach budowania, niezbędnego dla de-
mokracji, społeczeństwa obywatelskiego. Stąd 
też płyną idee zdecentralizowania państw 
i zwiększenia roli i znaczenia samorządów lo-
kalnych oraz regionalnych w tych procesach. 
Demokracje budowane być powinny zarów-
no „od góry” jak i  „od dołu”. W ich górnej 
warstwie służy temu wysoko wykształcona 
służba cywilna. W strefie dolnej może to być 
sprofesjonalizowany korpus służby samorzą-
dowej. Najpierw trzeba go jednak stworzyć.
Przykład, jak należy to robić, przyszedł z jed-
nego z  najlepszych uniwersytetów w  Polsce 
– z  Uniwersytetu Warszawskiego. Utworzono 
tam niedawno nowy kierunek studiów – Poli-
tyka Regionalna – Studia Samorządowe. 
Jest to kierunek idealny dla samorządowców  
i dla kandydatów na samorządowców. Celem 
zasadniczym jest profesjonalizacja służby 
samorządowej. Podniesienie jej rangi i  zna-
czenia, tak, by samorząd lokalny i regionalny 
stał się równorzędnym dla partii politycznych 
i dla służby cywilnej składnikiem, a jednocze-
śnie budował polską demokrację. 

Wychodząc nieco w przyszłość… Nowi, dobrze 
wykształceni samorządowcy, szybko mogliby 
stać się  podstawą do stworzenia w całej Polsce 
i w jej poszczególnych regionach czymś w ro-
dzaju, równoprawnego służbie cywilnej, kor-
pusu samorządowego, stanowiącego lokalny 
i regionalny fundament polskiej demokracji.
Dla ziemi świętokrzyskiej miałoby to dodat-
kowe znaczenie. Byłby to instrument zatrzy-
mania w regionie młodych i wykształconych 
ludzi. I byłaby to niewątpliwie korzyść  zwłasz-
cza dla ekonomicznego jej rozwoju. Wiemy 
bowiem, że od umiejętności pisania pięknych 
programów, ważniejsza jest umiejętność ich 
profesjonalnej realizacji. Tu zaś korpus samo-
rządowy byłby nie do zastąpienia.

Ziemia świętokrzyska dysponuje wszelki-
mi atutami dla sprostania temu zadaniu. 
Jest tu liczący się na naukowej mapie kraju 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, a  w  nim 
sporo specjalistów dla realizacji tego planu. 
Mamy też władze samorządowe, rozumieją-
ce potrzebę takich działań. A tylko w wyniku 
współdziałania obu tych czynników zadanie 
to może być wykonalne. 
Pierwsze porozumienia w  tym duchu, mię-
dzy przedstawicielami UJK i władzami samo-
rządowymi, zostały poczynione. Cel bowiem 
jest tu najwyraźniej wspólny. Idźmy zatem 
tropem uczonych warszawskich i po prostu - 
ZRÓBMY TO W KIELCACH! •

Zróbmy to w Kielcach

Kur…om i złodziejom
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patrZąC Z bokU

prosto Z ratUsZa

w trakcie kampanii wyborczej 2015 
roku, z  ust polityków PiS-u, silnie 
wybrzmiewały hasła odnowy mo-

ralnej, rozliczenia afer i złodziejskich rządów 
koalicji PO-PSL. Pamiętam, jak już wtedy 
mówiliśmy, że żadnych rozliczeń nie będzie. 
Owszem, ciągnie się kilka spraw, ale głównie 
takich, które mają wymiar wyłącznie medial-
ny, aby na antenach reżymowych mediów 
utwierdzać swoich wyznawców w  przekona-
niu, że walczy się o  Polskę z  tymi, co zosta-
wili ją w ruinie. Brak rozliczeń był oczywisty 
z  bardzo prostego względu, nie szykowała 
nam się żadna zmiana systemu, a  jedynie 
zmiana na stołkach. Nie od dziś wiadomo, że 
to faktyczna istota polityki dla znacznej więk-

szości jej aktorów. W związku z tym rozliczyć 
nie można było nikogo, bo władza nie trwa 
wiecznie. Każde rządy kiedyś się kończą, a raz 
ruszona machina rozliczeń może się obrócić 
przeciwko po kilku latach.
Zamiast rozliczeń, od samego początku mie-
liśmy rzucenie się politycznej szarańczy na 
państwowe posady. Co jakiś czas na świa-
tło dzienne wychodziły kolejne machlojki 
tych, którzy mieli być kryształowi, uczciwi 
i pod każdym względem lepsi od swoich po-
przedników. Wymienić tu można chociaż-
by sprawy-afery z  Misiewiczem, Banasiem, 
Szumowskim, Kuchcińskim, Glapińskim, Sa-
sinem czy Kaczyńskim i  Srebrną. Na propa-
gandę w mediach państwowych dorzucono 2 

miliardy zł rocznie, w związku z tym, sowicie 
opłacani „dziennikarze” przedstawiają dzień 
w dzień ustalony „u góry” polityczny przekaz.
W ostatnim czasie na świeczniku pojawiło się 
złote dziecko Kaczyńskiego, czyli Daniel Obaj-
tek. Człowiek ten zrobił błyskotliwą karierę 
od wójta Pcimia do prezesa Orlenu. Jak wia-
domo, nie wszystko złoto co się świeci i tu też 
trzeba dokładniejszej analizy materiału. Pan 
Obajtek kupił apartament w promocyjnej ce-
nie od dewelopera, którego inną działalność 
sponsorował później Orlen, wyremontował 
dworek, na który dorzuciło się Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w  sumie 
800 tys. zł, czy też dostał dom wart 5 mln zł od 
skromnie zarabiającego brata.
Czy ta ostatnia sytuacja otworzy oczy ślepo 
zapatrzonym w  teleodbiorniki widzom TVP? 
Oczywiście, że nie! Aby coś się mogło zmienić, 
mamy dwa scenariusze, jeden optymistycz-
ny, czyli ludzie zorientują się, że te wszystkie 
programy socjalne, to tak naprawdę przekup-
stwo za ich własne pieniądze. 
Drugi realny, czyli czekamy na kryzys gospo-
darczo-polityczny, który będzie rezultatem 
działań kolejnych rządów III RP. To może być 
doskonała okazja do rozliczeń i  budowy no-
wego sprawnego państwa minimum. •

o d początku kadencji wiedziałem, 
że  Centrum Kształcenia Zawodowe-
go „CK Technik” w Kielcach, to przy-

szłość dla naszej młodzieży i że może realnie 
zapewnić im awans społeczny poprzez odpo-
wiednią edukację i naukę w praktyce. Razem 
z prezydentem miasta mieliśmy wizję świa-
towych marek, które będą chciały z  nami 
współpracować, by na etapie szkolnym 
kształcić i  dzielić się know-how, a  w  przy-
szłości mieć dobrze wyszkolonych, wykwa-
lifikowanych pracowników. To marzenie 
powoli się spełnia. 
Sale CKZ wyglądają imponująco - znajduje się 
w  nich profesjonalny sprzęt, specjalistyczne 
maszyny, a przede wszystkim ludzie - z wiel-
ką pasją i jeszcze większą wiedzą, którą chcą 
przekazywać dalej. 
Kto już jest z nami?
BMW Polska. Nasi uczniowie mają do dyspo-
zycji nowy silnik BMW, będzie też samochód. 
Pracownicy serwisu dealera rozpoczęli już 
szkolenie naszej załogi i chcą również szkolić 
swoją. W naszej szkole! 
Mercedes Polska. Umowa zakłada między 
innymi wizytę raz na dwa tygodnie auto-
ryzowanego serwisanta marki, razem z  sa-
mochodem i  całodzienne szkolenie naszych 
podopiecznych.

KH-Kipper to kielecka firma produkują-
ca zabudowy do samochodów ciężarowych 
dla całej Europy. Nasza umowa przewiduje 
produkcję części, dostarczanie materiałów, 
know-how oraz szkolenia nauczycieli. A co 
najważniejsze - nasi uczniowie już uruchomili 
produkcję i działają pod okiem specjalistów. 
WWtech to lokalna firma zajmująca się ser-
wisowaniem elektrowni czy platform wiert-
niczych na całym świecie. Umowa przewiduje 
szkolenie nauczycieli i  uczniów, szczególnie 
dotyczy maszyn CNC, praktyki płatne u przed-
siębiorcy, ale i wyjazdowe na cały świat.
Dołączyła do nas także Politechnika Święto-
krzyska.
Uczniowie będą pracować na bardzo podob-
nych maszynach i  tym samym oprogramo-

waniu, zarówno w CKZ, na Politechnice jak i u 
naszych partnerów KH-Kipper czy WWtech. 
Wykładowcy Politechniki nie tylko będą 
szkolić naszych nauczycieli, ale również 
będą prowadzić zajęcia z naszymi uczniami. 
Studenci PŚ będą uczestniczyć w  zajęciach 
w CKZ, a nasi podopieczni na Politechnice. 
Chcemy jednak więcej. Mamy plan na rozwój 
CKZ. Trwają rozmowy z  wieloma przedsię-
biorcami - i lokalnymi i globalnymi. Wszystko 
po to, by dać szansę młodym ludziom na zdo-
bycie odpowiednich umiejętności zawodo-
wych. Międzynarodowe koncerny to nie tylko 
domena wielkich miast. W Kielcach też jest na 
to przestrzeń i my ją wykorzystujemy. CKZ to 
odpowiedź na postęp, nowoczesne technolo-
gie, automatyzację, na rewolucję 4.0. •

Nowoczesne marzenia
Marcin różycki 
(44 lata), wiceprezydent Kielc. W jego zakresie obowiązków są sprawy związane z edukacją. 
Urzęduje w siedzibie ratusza przy ul. Strycharskiej 6. 

daWid LeWiCKi
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest magistrem 
politologii o specjalności samorządowej. Posiada także licencjat z logistyki. Wolnościowiec z przekonań. 
Wiceprezes partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji. Szef partii w regionie świętokrzyskim. 

Kryzys będzie szansą
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z pierwszej ręki

Strefa to przyszłość

Pod koniec zeszłego roku Bogdan Wenta 
stwierdził, iż „miasto nie musi zamie-
niać się w  pośrednika nieruchomości 

dla przyciągnięcia inwestorów”. Prezydent 
zakwestionował wówczas sensowność zgła-
szanego przez część radnych postulatu suk-
cesywnego skupywania, scalania i uzbrajania 
gruntów na Niewachlowie.
Na jakich filarach zatem Bogdan Wenta chce 
budować przyszłość Kielc, skoro odrzuca 
opcję rozwoju poprzez prywatne inwestycje 
generujące nowe i dobrze płatne miejsca pra-
cy? Tego, niestety, nie wie nikt. Obawiam się, 
że sam prezydent i ludzie z jego najbliższego 
otoczenia mają problem ze zdefiniowaniem 
ich wizji Kielc za 10 czy 20 lat. 

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.

Takich dylematów nie mają inni. Mógłbym tu, 
będąc złośliwym, przywołać przykład gminy 
Morawica, w  której mieszka Bogdan Wenta. 
W tamtejszej strefie ekonomicznej co chwila 
otwierają się nowe fabryki. Albo wskazać Rze-
szów – symbol sukcesu gospodarczego, nie 
tylko wśród miast Polski Wschodniej.  
Sięgnę jednak po casus Jędrzejowa. Burmistrz 
Marcin Piszczek od dekady kupuje i uzbraja 
tereny pod działalność przemysłową. Obec-
nie w  strefie „Jędrzejów Południe” funk-
cjonuje siedem zakładów produkcyjnych. 
Pracę w tych fabrykach znalazło łącznie oko-
ło tysiąca osób! Mówimy o Jędrzejowie, który 
ma… 15 tysięcy mieszkańców. W kolejce cze-
kają następne firmy, które wyrażają zainte-

resowanie rozwojem biznesu w Jędrzejowie. 
Jakie są efekty polityki gospodarczej, która 
opiera się na filozofii, iż miasto POWINNO 
być pośrednikiem nieruchomości? Podam 
tylko dwa z  całej listy pozytywnych wskaź-
ników. Do budżetu gminy Jędrzejów co roku 
wpływa około pięć milionów złotych od firm 
działających w  strefie (udział w  PIT od pra-
cowników, podatek od nieruchomości). Po 
drugie – wpływy budżetowe z udziału w po-
datku PIT wzrosły w ciągu dekady z kilku do 
ponad 20 milionów złotych rocznie przy około 
140-milionowym budżecie! Jeśli ludzie lepiej 
zarabiają, więcej wydają – głównie na lokal-
nym rynku, co napędza inne branże, takie jak 
budowlanka, spożywka, usługi. 
Na szczęście większość kieleckich radnych wie, 
iż nie ma innej drogi do rozwoju Kielc, jak gro-
madzenie gruntów pod inwestycje i  oferowa-
nie ich dla prywatnego kapitału. Ostatecznie 
Bogdan Wenta ugiął się pod naszym naci-
skiem i na chybcika złożył wniosek do rządo-
wego programu o  dotację na przygotowanie 
terenów inwestycyjnych na Niewachlowie. 
Trzymam kciuki za przyznanie tych pieniędzy, 
bo w  ostatnim rozdaniu zostaliśmy pominię-
ci. Dziwię się tylko, że o dobrą przyszłość Kielc 
trzeba walczyć z… prezydentem Kielc. •

REKLAMA

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



PRENUMERATA
Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

Napisz: kontakt@limap.pl 
Zadzwoń: +48 662 293 293

7 zł / wydanie
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O barometrycznych pomiarach wyso-
kości górskich szczytów świat sobie 
przypomniał w  1999 roku. Ekspedycja 

NOVA odnalazła wówczas na zboczu Mount 
Everestu ciało George’a Mallory’ego. Powróciła 
dyskusja, kto jako pierwszy zdobył najwyższy 
szczyt świata – Edmund Hillary i Tenzing Nor-
gay w  1953 roku, czy Mallory i  Andrev Irvine 
w 1924? Dyskutowano zawzięcie m.in. na temat 
pomiarów wysokości i  skalowania używanych 
narzędzi. Patrząc na bliższą Kielcom okolicę 
warto zauważyć, że Jerzy Pusch (1790-1846) wy-
liczył za pomocą barometru wysokość Łysicy na 
620 metrów, czyli pomylił się zaledwie o sześć, 
ale działający wcześniej Stanisław Staszic „prze-
strzelił” wysokość Łysej Góry o ponad pięćdzie-
siąt (blog.mierzymy.pl). Pomiary się doskonalą, 
prognozy również. Zwłaszcza w górach najwyż-
szych fundamentalne znaczenie ma oczko po-
godowe. Co to ma wspólnego z rynkiem pracy, 
o ile nie interesuje nas alpinizm przemysłowy? 
O tym poniżej.

Barometr przypłynął ze Szwecji
„Barometr zawodów” to narzędzie, które po-
wstało w Szwecji w latach dziewięćdziesiątych. 
Do Polski trafił za sprawą Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w  Krakowie na zasadach projektu 
pilotażowego w  2009 roku. Ponieważ wyniki 
uznano za obiecujące, od 2015 roku obowiązuje 
w całym kraju. Elektryzuje przedstawicieli me-
diów i firmy, które chcą skorzystać ze wsparcia 
na kształcenie pracowników z Krajowego Fun-
duszy Szkoleniowego. Można zyskać nawet 80 
procent dofinansowania do kosztów szkolenia, 
ale jednym z  priorytetów, jest obecność zawo-
du, w  którym realizowane będzie doszkalanie 
w gronie deficytowych według aktualnego „Ba-
rometru”. Zgodnie z oficjalną stroną tego narzę-
dzia: barometrzawodow.pl (warto zajrzeć!) służy 
ono do: planowania kierunków rozwoju karie-

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”.

ry (m.in. dokształcania), poszukiwaniu pracy 
(migracji zarobkowej; na wirtualnych mapach 
widać, w jakich powiatach jest popyt na nasze 
talenty) i wreszcie analiz rynku. Zawody dzie-
lone są w  nim na: deficytowe, w  których jest 
mniej kandydatów niż ofert, zrównoważone 
i  nadwyżkowe, w  których więcej osób szuka 
zatrudnienia. Wbrew obiegowej opinii, „Baro-
metr” niespecjalnie się jednak nadaje do pla-
nowania nowych kierunków w szkołach, czy na 
uczelniach.

Analiza przypadku
W „Barometrze zawodów” dla Kielc na 2016 Rok, 
wśród zawodów deficytowych (więcej wolnych 
miejsc pracy niż kandydatów), znajdował się 
technik mechanik. Wyobraźmy sobie, że szko-
ła inwestuje w  ten kierunek – gromadzi ka-
drę, wyposaża warsztaty, przyjmuje uczniów. 
W 2021 roku okazuje się, że w Kielcach technik 
mechanik należy do zawodów nadwyżkowych, 
czyli rynek już na absolwentów nie czeka. 
W 2021 roku Kielcom brakowało specjalistów IT, 
dziś są w równowadze (tyle ofert ,ilu kandyda-
tów). „Barometr zawodów” to prognoza roczna, 
może więc pomóc w  wyborze krótkiej ścieżki 

dokształcania, np. w  formie kursu, jeśli chce-
my się przebranżowić. Kierunki kształcenia 
w szkołach i na uczelniach w znacznym stopniu 
powinny wyznaczać strategie rozwoju miasta, 
takie jak powstająca „Kielce 2030+”, i  regionu, 
prognozy globalne, takie jak Praca 4.0, czujna 
obserwacja trendów i bycie „krok przed”, które 
wymaga prawdziwie eksperckiego podejścia 
i dalekosiężnego spojrzenia.

Pod rozwagę
W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie 
z  badaniami Miejskiego Urzędu Pracy w  Kiel-
cach, rodzimi pracodawcy w  większości nie 
myślą o  zatrudnianiu kadr w  perspektywie 
dłuższej niż dwa miesiące. Warto mieć to na 
uwadze. należy też podkreślić, że „Barometr za-
wodów” dotyczy tylko profesji wymienionych 
w oficjalnej „Klasyfikacji zawodów i specjalno-
ści”. Nie dowiemy się więc, czy ktoś szuka influ-
ancerów, youtuberów, social mediowych ninja, 
czy tiktokerów. Nie uzyskamy też informacji, 
czy jest zapotrzebowanie na stanowisko np. ju-
nior brand manager, czy account manager, bo 
i tych w oficjalnej bazie nie ma. Słowem – „Baro-
metr” istotny jest, ale bez przesady.

skalowanie barometru

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Czy „Barometr zawodów”, to wskazówka dla szkół i uczelni, w jakich kierunkach powinny 
kształcić, a dla kandydatów, jaką ścieżkę edukacji wybierać, czy raczej prognoza 
krótkoterminowa, wskazująca jak działać tu i teraz?
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Ciasto jest naszą pasją

Wieloletnie doświadczenie, szeroki 
wybór ciast, świeże i naturalne 
składniki, najwyższa jakość 

wyrobów, sprawdzone receptury…  
Tak w skrócie opiszemy Cukiernię  
Świat Słodyczy, której zalety można 
wymieniać w nieskończoność. 
Dobrą sławę zyskała jeszcze pod szyldem 
„Sołtyki”, gdy znajdowała się na kieleckim 
Rynku. Założycielką tego niezwykłego miejsca 
była Pani Katarzyna Sajecka, kreatorka smaku, 
która potem wielką pasję do cukiernictwa 
przekazała swojej córce. Od 2010 roku cukiernia 
działa pod aktualną nazwą w samym centrum 
Kielc, przy ulicy Paderewskiego. Przechodząc 
obok nie sposób nie wejść. 
Zawsze przed wielkimi świętami - Bożym 
Narodzeniem oraz Wielkanocą, a także 
wyjątkowym dniem dla wszystkich 
łasuchów - tłustym czwartkiem, cukiernia 
organizuje specjalne kiermasze. Świąteczne 
wypieki są przygotowywane przez zespół 
wykwalifikowanych cukierników przez całą 
noc przed rozpoczęciem kiermaszu, a także 
pieczone na bieżąco w trakcie jego trwania. 
Dzięki temu na klientów zawsze czekają 
świeżutkie, pachnące, cieplutkie smakołyki.
W największe święta, a także w czasie innych 
wyjątkowych chwil, takich jak na przykład 
Dzień Kobiet, walentynki czy mikołajki, 
za każdym razem cukiernia proponuje zupełnie 
nowe, oryginalne słodkości, inspirowane 
najnowszymi trendami. Popatrzcie. 

Koniecznie spróbuj

Świąteczny Kiermasz Ciast

Piątek 02.04 – w godz. 7.00-20.00

Sobota 03.04 – w godz. 7.00-14.00

cytat

Moja marka? Pysznie, pachnąco i naturalnie!  
Moja pasja? Ma na imię cukiernictwo. Moje miejsce?  
To moja cukiernia – towarzyskie centrum Kielc,  
której wyjątkową atmosferę i wyśmienite wyroby  
doceniają ludzie z całej Polski. 

Iwona Wójcik, 
współwłaścicielka Cukierni Świat Słodyczy

Cukiernia Świat Słodyczy

ul. Paderewskiego 34/9a

25-502 Kielce

tel.: 41 345 25 67

e-mail: cukierniaswiatslodyczy@gmail.com
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TeksT: Ryszard Biskup

Jak zwykle zresztą, okazało się, że strach ma 
ślepia wielkie jak koła od roweru, bo wcale 
tak źle nie było. Inne dzieciaki, które spę-

dzono na szkolny dziedziniec też ryczały w nie-
bogłosy, ale z  czasem ten szloch cichł, szemrał 
jak ruczaj, zanikał zupełnie, bo zwyciężała cie-
kawość. 
Następnego dnia, w  środę, jako siedmioletni 
szkrab szedłem więc dziarsko przez całe miasto 
z Krakowskiej Rogatki, już sam. Z tekturowym, 
elegancko zapiętym na metalowe sprzączki 
tornistrem, w którym z każdym krokiem grze-
chotały kredki, obsadka bez stalówek, bo te (trzy 
z krzyżykiem, jedna łódeczka i cztery owalne ło-
patki) były ułożone porządnie w plastykowym 
pudełeczku, wyściełanym watą. Z liczydłami, 

drewnianą ramką z  przeciągniętymi żyłkami, 
na które nanizane były równiutko czarne i bia-
łe kuleczki paciorków, z trzema zeszytami, jed-
nym w linie i dwoma w kratkę, z elementarzem 
Falskiego. Po co to wszystko dźwigałem w tym 
pudle z tektury zawieszonym na parcianych pa-
skach, za bardzo nie wiedziałem, bo przecież ani 
czytać, ani pisać, ani liczyć – jeszcze nie umia-
łem, no bo niby skąd? 
Zresztą wszyscy uczniowie wystrojeni w  saty-
nowe fartuchy z  białymi kołnierzykami mieli 
w  tych swoich tornistrach to samo, nie byłem 
wcale gorszy. Szedłem więc noga za nogą przed 
siebie, tą samą drogą co wczoraj. Dobrze zapa-
miętałem, bo matka ciągnąc mnie wczoraj za 
rękę, dokładnie objaśniła wszystkie szczegó-

ły drogi z domu do szkoły. Najpierw pod górę, 
przed siebie, prosto pod katedrę. Potem skrę-
cić przy krzakach, na trotuar, na ścieżkę. Przez 
skwerek obok pomnika z  żołnierzem z  betonu 
i  z  prawdziwymi armatami ustawionymi obok 
cokołu. Później obok budowy bloku z czerwonej 
cegły, w którym później umieszczono przychod-
nię zdrowia, przez pryzmy pachnącego wil-
gocią, żółtego jak jajecznica piasku, do długiej 
brukowanej ulicy, która – wydawało się – nie 
posiadała końca ani początku. Dobrze zapamię-
tałem, że znowu trzeba zmienić kierunek, bo 
przy tym trakcie był najlepszy w całym mieście 
sklep ze słodyczami. Co tam sklep, to był sezam, 
pachnący niczym kakao skarbiec, przy którym 
z  nosami przyklejonymi do witryny czaiła się 

Moja pierwsza oświatowa placówka, „jedynka” imienia Staszica, niby przy pryncypalnej, 
bo przecież głównej, chociaż wybrukowanej kocimi łbami, najważniejszej ulicy w mieście, 
ale z wejściem od zaplecza, przez dyndającą na jednym zawiasie furtkę. Szkoła, do której 
za rękę zaciągnęła mnie matka, 1 września rano, we wtorek. 

W oparach nauki
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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

codziennie gromada dzieciarni! Iżby chociaż na 
moment, przez jedną tylko chwilę popatrzeć na 
wyłożone za oknem witryny cuda. Bombonier-
ki w kolorowych pudłach, zawinięte w sreberka 
i złoto pralinki, ułożone w stosy, jedna na dru-
giej, sztabki batonów. Najbardziej smakowita na 
całym świecie czekoladka nazywała się tak jak 
dziewczynka z mojego podwórka – „Danusia”. 
Za długo przed wystawą sterczeć nie należało, 
bo wszyscy, jak przegonione stado wróbli, nagle 
zrywali się, nie wiadomo dlaczego i  z  jakiego 
powodu do drogi. Biegiem pod pocztę, też z obo-
wiązkowym przystankiem, żeby popatrzeć, jak 
z zaplecza wytacza się zaprzęgnięty w dwa per-
szerony, obity zieloną blachą, furgon. Na koźle 
siedział, z batem w prawej ręce, chudy woźnica 
w eleganckiej czapce z daszkiem. Kto był pierw-
szy, ten wdrapywał się raz dwa po szczebelkach 
drabinki, rozsiadał jak panisko obok furmana, 
z  góry spoglądał na frajerów zasuwających ze 
wszystkich stron do szkoły piechotą. 
Szczęśliwiec przecież podjeżdżał po wiedzę kon-
nym ambulansem. Jak panisko pod samą furt-
kę, od zaplecza. Drzwi od ulicy Sienkiewicza, te 
główne, były zwykle na głucho zatrzaśnięte. Na 
zawsze. Zbieraliśmy się całą czeredą na boisku, 
czekaliśmy, niczym straceńcy na wyrok, na na-
szą panią wychowawczynię Łakomiec, która całą 

klasę prowadziła po schodach na drugie piętro 
budynku. Siedzieliśmy w ławkach, sztywni jak-
by każdy połknął kij. Wyciągaliśmy na komendę 
kajety i elementarze, rysowaliśmy na kartkach 
kredkami szlaczki, umaczanymi w  kałamarzu 
stalówkami kreśliliśmy w  zeszytach pierwsze 
litery. Ryczeliśmy całą gromadą, dokładnie tak 
samo, jak wcześniej Marcinek Borowicz w Owcza-
rach: aaaa, aaaa, beeee, beeee, beee albo ceeee, 
ccceee, gdy nasza nauczycielka długim kijem 
wskazywała wypisane kredą A, B, C. Przecież za-
równo system, jak i metodyka nauczania, przez 
te dekady, od czasów carskich do lat siermiężnie 
realnego socjalizmu, niewiele się zmieniły. 
Stukot mosiężnego dzwonka uwalniał wszyst-
kich na kwadrans przynajmniej od tej mordęgi, 
wypędzał z  ławek na ciemne korytarze. Co kil-
ka dni wszystkie podłogi w „jedynce” smarował 
jakimś cuchnącym, czarnym niczym święta zie-
mia mazidłem, woźny. W nozdrza gryzł wtedy 
okrutny zapach, łzawiły oczy, kurz rozszczepio-
nego przez promienie jesiennego słońca pyłu 

unosił się smugami w  powietrzu, osiadał na 
fartuchach, pończochach, białych rajtuzach. Był 
wszędzie, w każdym zakamarku, załomku ubra-
nia, we włosach, na butach. Kleił się w rozdzia-
wione zdziwieniem usta. 
Po ostatniej lekcji, dwa razy w tygodniu, mieli-
śmy religię z księdzem z katedry, Budzioszem. 
Zapomniałem już dokładnie czego nas uczył, 
pamiętam tylko tyle, że lubił mówić o grzechu. 
Był zawsze przeciwny. Jakiekolwiek wątpliwo-
ści katecheta wybijał z  pustej głowy zdecydo-
wanie i skutecznie. Delikwent, który choćby na 
moment zbłądził, na jedną ulotną chwilę zwąt-
pił, zawracany był natychmiast z  manowców. 
Schwytany za kark lądował z krzykiem na środ-
ku klasy, wyciągał przed siebie obydwie dłonie, 
a ksiądz tłukł nieboraka po łapach linijką albo 
drewnianym piórnikiem. Mnie taka przyjem-
ność spotykała regularnie, mniej więcej co mie-
siąc. Bez pożądanych efektów, bo do dzisiaj do 
końca, tak ostatecznie i na serio, jak to jest z tym 
grzechem – nie wiem. 
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Dr 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.

Śmiechem  
w dyktaturę…  
cwaniaków
W tym miejscu miała być recenzja komedii zatytułowanej „Seks dla opornych”, 
najnowszej propozycji Tetatet, teatru założonego w Kielcach przez znanych aktorów 
Teresę i Mirosława Bielińskich. Mielibyśmy okazję się trochę pośmiać w tych smutnych 
czasach dyktatury sanitarnej, ale niestety…  
Znowu mamy tzw. lockdown. 

TeksT: Krzysztof Sowiński

M ija właśnie pierwsza rocznica zaini-
cjowania tego absurdu, który miał 
trwać… przypomnijmy sobie… naj- 

 wyżej dwa tygodnie… Na pewno w  tych 
zakazach „władzy” jest większy sens niż 
przypuszczamy – bo rzeczywiście nie wolno 
teraz pozwalać ludziom się śmiać. Przecież 
tyle już miesięcy ta władza produkuje tylko 
strach i „obostrzenia”. A śmiech ma przecież 
moc więzotwórczą. A  więzi dla wszystkich 
„trzymających władzę” to tylko poważny 
problem.
Kazimierz Żygulski w  książce „Wspólnota 
śmiechu” (1976), w  studium socjologicznym 
dotyczącym komizmu wprowadza pojęcie 
wspólnoty śmiechu, „która jest swoistym 
cementem łączącym i  wzmacniającym re-
lacje w  grupie społecznej”. A  przecież nasi 

„obrońcv” z  rządu włożyli tyle trudu i  na-
szych pieniędzy, żeby nas zatomizować, 
przestraszyć, pozamykać w  domowych 
więzieniach i  wyznaczyć przestrzeń „spa-
cerniaków”. A śmiech ma przecież moc psy-
chologicznego oczyszczenia, integracji, także 
„w obrębie takiej wspólnoty posługującej się 
humorem, eksponującej żarty może nie tyl-
ko złagodzić poczucie klęski, lecz także przy-
spieszyć polityczną rekonwalescencję jej 
członków” (Żygulski).
Można też karcić śmiechem polityków. Do hi-
storii już przeszła wyrażona słowami Juliana 
Tuwima, riposta Leszka Millera, skierowana 
do Janusza Palikota: „Próżno repliki się spo-
dziewasz. Nie dam ci prztyczka ani klapsa. 
Nie powiem nawet pies cię je…, bo to meza-
lians byłby dla psa”.

Śmiech, wiemy to z historii, ma moc skutecz-
nej walki z  dyktaturą. W  1958 roku w  dra-
macie „Policja” Sławomir Mrożek pokazał 
dyktaturę komunistyczną. Jak wiemy, każda 
dyktatura ma utopijny plan, który chce zre-
alizować. Za czasów tego pisarza i teraz we-
dług Heglowskiej wizji świata. W  dramacie 
Mrożka „rząd” chce uzyskać absolutny ład 
społeczny. 
Także Kisiel uderza  śmiechem w  komuni-
stów swoich czasów, nazywając ich rządy 
„dyktaturą ciemniaków”. Za „Cichych i gęga-
czy”, tekst w  którym kpi się z  dyktatorów, 
jego autor Janusz Szpotański zostaje ska-
zany na trzy lata więzienia. Dziś mamy do 
czynienia w Polsce z dyktaturą „globalnych” 
cwaniaków napędzanych maltuzjanizmem, 
eugeniką i trybalizmem, którzy chcą zabić… 
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domniemane wirusy najlepiej razem z więk-
szością z nas.
Oczywiście… nie oczekuję, że dziś któryś 
z  „wziętych” dramaturgów w  Polsce, z  tych 
od „paszportów Polityki” i  etc. czy reżyser  
– biorący pieniądze za „nic” od dyktatorów, 
uderzy w… dyktatorów. Tak naiwny to nie 
jestem. Ale ufam w moc śmiechu. Już obser-
wuję w necie „memy”, przy pomocy których 
„lud” rozpoznał właściwe intencje władzy 
i  je precyzyjnie demistyfikuje. Pokazuje, że 
władza tej władzy opiera się tylko na tkanej 
przez niego pajęczynie strachu, zwłaszcza 
haniebnie zaimplementowanej dzieciom 
i  seniorom oraz… policyjnvch siłach. Być 
może już niedługo na ulicę wyjdą też wojsko-
we, może także z tymi „bratnimi”?
Dlaczego nie doszło do premiery „Seksu dla 
opornych”? Cóż się stało? 
Tzw. minister zdrowia – tak produkował dane 
– m.in. zwiększył do blisko 90 tys. dziennie (w 
ostatnim czasie czterokrotnie) liczbę niedia-
gnostycznych testów pcr, żeby mu w  końcu 
wyszła zaplanowana przez jego rząd nad-
zwyczajna liczba tzw. zakażonych. Ta liczba 
w atmosferze grozy sianej przez niezawodny 
w podtrzymywaniu tej pandemicznej misty-

fikacji main stream – stała się pretekstem dla 
rządu do ogłoszenia tzw. lockdownu w  całej 
Polsce – czyli zakazu przemieszczania się. 
W tym także w stronę do teatrów.
Oczywiście przypadkowo lockdown zaczął 
się w  20 marca, a  ta jego odsłona skończy 
się po świętach, też przypadkowo 9 kwietnia. 
Przypomnijmy… To na 20 marca  w  wielu 
stolicach świata, w Polsce w Warszawie - za-
planowano Marsz Wolności, w którym biorą 
udział ludzi, którzy już mają dość dyktatu-
ry wprowadzonej pod pozorem pandemii. 
Marsz Wolności w naszej stolicy jak już wie-
my, został znowu rozbity policyjnymi pałka-
mi. Mimo, że kilka dni przed tą manifestacją 
Sąd Najwyższy w Polsce orzekł, że lockdow-
ny, kwarantanny etc. są bezprawne! 
I już kończąc… Jak sądzicie… Czy…. Jeszcze 
przez jakiś czas (dwa, trzy lata?) będziemy, 
mogli i  chcieli jako podatnicy, utrzymywać 
instytucje kultury do których nie przycho-
dzą ludzie. Jeszcze być może rok, albo dwa 
dyrektorzy teatrów finansowanych z budże-
tu państwa, (niestety np. Teatatet nie ma 
dotacji – dla nich nie grać oznacza tylko jed-
no – wchodzić w  spiralę długów) reżyserzy, 
czy aktorzy będą otrzymywać zapłatę nawet 

także, jak to się dzieje aktualnie, za spekta-
kle w  których mieli zagrać, ale nie zagrali 
(odwołane ze względu „nowe obostrzenia”). 
A  instruktorzy domów kultury za zajęcia, 
które się nie odbyły. A pracownicy muzeów 
będą produkowali wystawy, które można 
zobaczyć na kilku zdjęciach w  Internecie. 
A  szefowie takich placówek będą dostawać 
od rządu premie za „skuteczną walkę z pan-
demią”, której nie ma. Ale w  końcu i  nawet 
my - odbiorcy, miłośnicy kultury będziemy 
zmuszeni tej fikcji, popychani głosami in-
nych, powiedzieć także „dość”.
Po tym, zostanie nam, tylko raz na rok, obo-
wiązkowa (reedukacyjna) wizyta w  jakimś 
muzeum – współczesnej świątyni reprodu-
kującej wzorce „właściwych” idei podanych 
do wierzenia. A  „dla śmiechu” na co dzień 
będzie kolejna powtórka z  serialu „Przyja-
ciele”, z  politpoprawnymi, dętymi dialoga-
mi, w  którym humor jest wyrażany przez 
to, że ktoś na kogoś nieustannie wpada, albo 
czymś oblewa i etc.
Może się doczekamy nawet cyfrowo popra-
wionej edycji, w  której bohaterowie będą 
chodzić także jak my w „maseczkach”… Któż 
to wie…

Bobik Market – świat zwierząt
ul. Wapiennikowa 39G

25-105 Kielce
tel.: + 48 513 914 877

Czekamy na Was

Poniedziałek – Piątek 9:00-19:00

Sobota 9:00-15:00

Więcej niż sklep – profesjonalne porady
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Hamza GanHouba
Pochodzi z Tunezji. W Polsce odpowiedzialny jest za 
oryginalny projekt francuskiego streetfoodu, French Tacos 
w Krakowie, oraz jedyną restaurację tunezyjsko-marokańską 
w Krakowie, czyli Al Medina. Miłośnik oryginalnych 
przypraw i kuchni od serca.

Hummus
Składniki
1 kilogram cieciorki, woda, 1łyżka sody, 200 ml tahini, 1 ząbek 
czosnku, 1 łyżeczka kolendry, ½ cytryny, 1 łyżka soli.

Przygotowanie
1 kilogram cieciorki moczyć w wodzie przez 24 godziny. Ciecierzy-
cę gotować w 2 litrach wody i łyżce sody przez godzinę. Po ugoto-
waniu wodę wylać i ciecierzycę przełożyć do miksera. Dodać 200 
ml tahini, 150 ml zimnej wody, 1 ząbek czosnku, łyżeczkę kolen-
dry, ½ cytryny i łyżkę soli. Zmiksować na gładką pastę. 

Falafel
Składniki
1 kilogram cieciorki, natka pietruszki, duża cebula, 4 ząbki czosn-
ku, 1 łyżka kminku rzymskiego mielonego, 1 łyżka kolendry mie-
lonej, 2 łyżki soli, 1 łyżka sody, olej.

Przygotowanie
1 kilogram cieciorki namoczyć w wodzie przez 24 godziny. Po tym 
czasie przełożyć do maszynki do mielenia i dodać natkę pietrusz-
ki, dużą cebulę oraz 4 ząbki czosnku. Całość zmielić. Na koniec 
dodać dwa razy miks przyprawy - 1 łyżkę kminku rzymskiego 
mielonego, 1 łyżkę kolendry mielonej, dwie łyżki soli, 1 łyżkę sody. 
Smażyć na głębokim oleju.

Czy wiedzą Państwo co to jest french 
taco? 
Jak mówi Hamza Ganhouba, który w 

2018 roku wprowadził french tacos na pol-
skie ulice, jest to danie, które narodziło się 
w 2007 roku we Francji, w środowisku emi-
grantów z  północnej Afryki (Tunezji, Algie-
rii i Maroka). W pszenną tortillę zawija się 
frytki z sosem fromagerie oraz wybrane do-
datki w postaci mięsa (kurczak, jagnięcina) 
lub wegetariańskich (falafel, grillowany ser 
halloumi), krążków cebulowych, suszonych 
pomidorów, oliwek...  
O popularności french tacos niech świadczy 
fakt, że we Francji działa obecnie ponad 700 
punktów serwujących to danie. Ci, którzy 
mieli okazję być w zeszłym roku na organi-
zowanych przeze mnie zlotach food trucków 
przy ul. Sienkiewicza, mogli te dania zjeść 
w  food trucku Hamzy, Ur’Tacos. I danie to 
bardzo przypadło kielczanom do gustu – 

Ur’Tacos

Ur’Tacos, zwykle jako pierwszy wyprzedawał 
swoją ofertę. Szczególną popularnością cie-
szyła się wersja z robionymi własnoręcznie 
przez Hamzę kiełbaskami merguez z dopra-
wianej po marokańsku jagnięciny. 
Czemu o tym wszystkim piszę? 
Bo już 8 kwietnia na terenie Food Truck Par-
ku przy ul. Orlej pojawi się na stałe przyczepa 
sygnowana logiem Ur’Tacos i nie będziemy 
już musieli czekać na wizytę Hamzy pod-
czas corocznych zlotów. Od 8 kwietnia każdy 
miłośnik marokańsko – tunezyjskiej kuchni 
ulicznej będzie mógł codziennie cieszyć się 
smakiem pysznych mięs i wegetariańskich 
wersji french tacos z sosem serowym i orygi-
nalnymi przyprawami. 
Osobiście czekam niecierpliwie, bo uwielbiam 
ten street food w mistrzowskim wydaniu i na 
pewno będę przy Orlej częstym gościem. 

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

KLAUS 
To kot znaleziony przy ul. Chęciń-
skiej w grudniu ub. roku. Kocurek 
chętnie wita ludzi odwiedzają-
cych koci wybieg, jest ciekawski 
i towarzyski, ma pełen ekspresji 
pyszczek, co przeczy tezie, że 
koty pozbawione są mimiki. 
Klaus lubi pieszczoty, ale potrafi 
też pokazać, że nadszedł czas na 
chwilę samotności - prawdzi-
wie koci charakter! Klaus ładnie 
korzysta z  kuwety, zgodnie żyje 
z  innymi kotami, choć czasem 
ma ochotę zdominować swoich 
kolegów. 
Data urodzenia: ~2018 
Waga: 4,2 
Testy FiV/Felv: negatywne

JinKS 
To „niskopodłogowy” psiak, który 
został znaleziony w  styczniu na 
ulicy Karczówkowskiej w  Kiel-
cach. Na początku jego pobytu 
w  schronisku był nieśmiałym 
psem, trudno było mu się odna-
leźć w  schroniskowych warun-
kach, potrzebował wsparcia i za-
chęty ze strony pracowników 
i  wolontariuszy. Obecnie cieszy 
się na widok każdej przecho-
dzącej osoby, domaga się uwagi  
i  chętnie wychodzi na spacery. 
Głaskany – mruczy jak kocur, 
albo niedźwiadek i  domaga się 
więcej pieszczot. 
Jinks szuka człowieka, który 
doceni  jego urodę typowego 
mieszańca, kogoś, kto pozwoli 
mu dalej otwierać się na re-
lacje z  człowiekiem i  pomoże 
zaadoptować się do nowych 
warunków. Ten przeuroczy se-
nior bardzo potrzebuje domu. 
Będzie miłym, wdzięcznym i  po-
godnym towarzyszem dla kogoś, 
kto ceni starsze pieski i odpowie 
miłością na wpatrzone w  niego 
psie oczy. 
Data urodzenia: ~2012 
Waga: 17kg

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
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palcem po mapie

Zielony Diament  
Morza Egejskiego

Nakazy, zakazy, obostrzenia, kwarantanna – te słowa 
opisują, w jakich czasach przyszło nam żyć. Obecnie 
nie pojedziemy bez przeszkód tam, gdzie chcemy i kiedy 
chcemy. Dla kochających podróże pozostają wycieczki 
palcem po mapie. Kiedyś jednak ten czas ograniczeń 
z pewnością minie i warto do tej normalności, także 
wyjazdowej, być przygotowanym. Na łamach „2 tygodnika 
kieleckiego” podpowiemy, gdzie warto zajrzeć.
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TeksT: Marek Malarz

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

Jest najdalej wysuniętą na północ grecką 
wyspą . Niewielką i raczej kameralną. Nie 
ma tu lotniska, a jedyna opcja dojazdu to 

prom z Kavali lub położonego nieopodal por-
tu Keramoti. Thassos (Tasos) - nie bez powodu 
nazywana jest Zielonym Diamentem Morza 
Egejskiego. 
Na ten kolor zabarwiają ją porosłe piniowy-
mi i sosnowymi lasami wzgórza oraz morska 
woda, której kolor zmienia się w blasku słońca. 
Paletę odcieni uzupełnia biel wydobywane-
go od wieków marmuru i złoto piasku u wy-
brzeży. To właśnie piękne plaże, z najchętniej 
fotografowaną Golią, są wizytówką wyspy. 
Wszystko tworzy niezapomniany krajobraz. 
Codzienne życie toczy się tutaj według tra-
dycyjnych greckich zwyczajów. Malownicze 
i pełne uroku uliczki, nadmorska promenada, 
wykopaliska starożytnego Thassos... Dużo 
jest do zobaczenia, a całość dopełniają kame-
ralne tawerny z greckimi przysmakami. Jed-
nym słowem, wakacje idealne. 

Wyspa to dobry wybór dla tych, którzy ma-
rzą o  spokojnym urlopie w  stylu siga-siga. 
Jest naprawdę mała - jej długość to ok. 25 
km, a szerokość ok. 20 km. Dodatkowo, przez 
środek przebiegają jedynie nieliczne, lokalne 
drogi, więc chcąc się dostać na przeciwległe 
wybrzeże, trzeba jechać dookoła jedyną głów-
ną drogą.
Nie ma tu zabytków ani godnych uwagi ruin. 
Są za to piękne widoki i wspaniałe plaże. Ta-
sos nie jest skażone masową turystyką. Na 
palcach jednej ręki można policzyć duże ho-
tele z basenami i wszelkimi wygodami. Przy-
jeżdżają tu ci, którzy poszukują odpoczynku 
z dala od zgiełku i dużych miast. Nie brakuje 
tu bowiem małych zatoczek, czy kameralnych 
plaż, gdzie nie ma tłumów i masowej turysty-
ki. Można tam być niemal zupełnie samemu, 
a nawet biwakować na dziko.
Jedna z większych i bardziej znanych miejsco-
wości na Tasos, to Limenaria. To dla tych stę-
sknionych gwaru miasta... Jest tu mnóstwo 

restauracji, barów, sklepów. Na ulicach panuje 
wspomniany gwar i tłok. 
Z kolei najbardziej znane miejsce na wyspie 
to Giola, czyli naturalny basen z niesamowi-
cie zieloną wodą, do którego można skakać 
ze skał. Nie jest to z  pewnością miejsce dla 
małych dzieci. Nie ma tu możliwości łagodne-
go wejścia do wody, nie ma cienia, toalety... 
Można za to poskakać. Dla najodważniejszych 
jest wysoka skała. Samo wyjście z  basenu 
też bywa niełatwe, bo co i rusz wlewająca się 
woda spycha śmiałków z powrotem do środ-
ka. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to miejsce 
jest fantastyczne – nawet, jeśli się jedynie na 
nie patrzy.
Podsumowując, jeśli cenisz spokój i  lubisz 
wylegiwać się na złotym piasku, na Tasos bę-
dziesz go mieć pod dostatkiem i  to w  niesa-
mowitym otoczeniu. 
A jeśli ponadto pływasz, nurkujesz, surfujesz, 
to z pewnością docenisz możliwości, jakie ofe-
ruje wyspa.
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w świecie sportu

REKLAMA

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

Spotkałem swego czasu Talanta Dujsze-
bajewa spacerującego z  wnuczkiem. 
Nie liczyłem dokładnie, ale przez 

kilka minut Dujszebajew senior wykonał 
kilkadziesiąt „dziadkowych umizgów” do 
najmłodszego potomka. Uśmiechy, łapanie 
za rączkę, poprawianie ubranka, sprawia-
ło szkoleniowcowi Łomży VIVE nieopisaną 
radość. Dziadek Talant cieszył się z  każde-
go gestu, ruchu, słowa wypowiedzianego 
przez dwuletniego szkraba. A gdy Hugo rzu-
cił w  jego kierunku szeroki uśmiech – był 
w  siódmym niebie. Żadne utyskiwanie, 
żadna wnuczkowa zachcianka nie była 
w  stanie zdenerwować Kirgiza. Widać było 
jak na dłoni, że jest to dla niego doskonała 
forma relaksu, czas, w  którym odpoczywa 
i  wypoczywa. Dujszebajew emanował ra-
dością, spokojem, dobrocią do otaczającego 
świata… 
Kilka dni temu, internetowe fora „ociekały 
krytyką”, po tym jak Dujszebajew wygarnął 
– w  niezbyt parlamentarny sposób, obser-
watorowi meczu Łomża Vive – Orlen Wisła 
Płock, co myśli o  pracy arbitrów w  trakcie 
półfinałowej potyczki Pucharu Polski. Przy-
znam szczerze – w pierwszej chwili – byłem 
mocno zniesmaczony zachowaniem opieku-

na Kielc. Natychmiast przypomniałem sobie 
jego scysje z Gudmundurem Gudmndssonem 
czy Manolo Cadeniasem. Tak naprawdę, tego 
typu trenerska chuliganerka nikomu i nicze-
mu nie służy. Ba, nie dość, że osłabia zespół, 
to jeszcze daje wiele argumentów adwersa-
rzom. Nie pochwalam takiego zachowania, 
ale… najnormalniej w  świecie rozumiem 
nerwową erupcję szkoleniowca. Mecz to nie 
spacer z  wnuczkiem! To bitwa, w  której nie 
bierze się jeńców! Chcesz być na piedestale 
– musisz wygrywać. Chcesz być popularny, 
rozpoznawalny – musisz mieć w  sobie gen 
zwycięzcy, nie możesz pozwolić sobie na sła-
bość. W konfrontacji z takim rywalem jak 

MOIM ZDANIEM

Dujszebajew i rzeźnicy

Płock, nie ma miejsca na bycie grzecznym! 
Tym bardziej, że dwóch „rzeźników” z ekipy 
przeciwnej, czyhało od początku meczu, by 
unieszkodliwić któregoś z kielczan. Dujsze-
bajew to widział, czuł i  sygnalizował pro-
blem beznadziejnie słabym arbitrom. Jego 
agresywna reakcja była efektem bezsilności 
wobec tego, co działo się na parkiecie. Opi-
nia publiczna z  niecierpliwością czeka na 
werdykt organizatora rozgrywek dotyczący 
kar dla trenera mistrzów Polski. Odwrócę 
medal i zapytam – ciekawe czy konsekwen-
cje swojej nieudolności poniosą sędziowie 
i wspomniani wcześniej „rzeźnicy” ze stolicy 
polskiej nafty? •






