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cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

„Kielce są piękne – zarówno w nocy, jak i za 
dnia. To miasto pełne uroku”.

24 marca 2021 r., Bogdan Wenta, 
Prezydent Miasta Kielce, 

zamieszczając w Internecie zdjęcia z drona.
Źródło: Facebook

325 034 641 – złotych 
rzecz jasna. 
OKO.Press po 

raz kolejny podliczyło, ile instytucje związane z Tadeuszem Rydzykiem otrzymały 
z budżetu państwa. Przy okazji sugeruje, że państwowe wydatki na toruńskie 
inicjatywy o. Rydzyka mogą być w rzeczywistości jeszcze większe.

Źródło: next.gazeta.pl

Emocje w piłkarskim środowisku w naszym województwie 
rosną z dnia na dzień. Na 17 kwietnia br. zwołano bowiem 
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej, na którym wybrany zostanie 
nowy prezes. Rywalizować będą obecny prezes Mirosław 
Malinowski, sprawujący funkcję szefa świętokrzyskiej piłki 
od 20 lat  i Łukasz Korus, m.in. bardzo bliski współpracownik 
poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwość i zarazem 
minister sportu, Anny Krupki.  Obaj kandydaci zebrali 
wymaganą przez statut liczbę podpisów. Także w terminie 
zarejestrowali swoją kandydaturę. 
Czym będą się kierować delegaci? Doświadczeniem 
kandydatów? Przyzwyczajeniami? Zależnościami? Szansą 
na nowe? Szansą na zmiany? Nowymi możliwościami? 
Mirosław Malinowski ma 60 lat. Przemawia za nim 
doświadczenie, kontakty w polskiej piłce oraz te 
międzynarodowe. W strukturach ŚZPN działa od maja 
2000 r. Ponad 20 lat jest też członkiem Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Od 2009 r. jest ponadto członkiem 
Komisji Finansowej, tzw. Hat–Trick w strukturach UEFA. 
W latach 2009-2013 był członkiem Rady Nadzorczej 
ze strony UEFA, spółki celowej, odpowiedzialnej za 
przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie Turnieju 
Euro 2012 w Polsce i Ukrainie. Za czasów rządów 
Malinowskiego, kibice z Kielc i regionu, mogli oglądać 
„na żywo” EURO U-21.
Łukasz Korus ma 37 lat. Przemawia za nim młodość, 
świeże spojrzenie, no i chyba możliwość poprawy sytuacji 
finansowej świętokrzyskiej piłki. Wszak to nieformalny 
asystent wiceminister Anny Krupki (poseł PiS), która jest 
szefową sportu w rządzie. 
Korus zauważa, że obecnie świętokrzyskie kluby zupełnie 
nie starają się o wsparcie z Ministerstwa Sportu. Bazują 
tylko na środkach pozyskanych w gminach i Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Już 
zapowiada, że w ŚZPN powstanie dedykowana komórka 
wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
dla klubów. 
17 kwietnia z pewnością będzie interesująco. Co przeważy? 
Jak zadecydują świętokrzyscy delegaci?
Zapraszam na stronę 18. Piszą tam do/dla Was Maciej Cender, 
sekretarz ŚZPN oraz kandydat na prezesa, Łukasz Korus.

Marek Malarz

Kielce, centrum miasta. 
W tle chluba władz miasta, 
radnych i innych…
Już chyba czas na uchwałę 
krajobrazową i poprawę 
estetyki miasta.

Czytaj także „Miasto najwyższej troski”  
– strona 4.
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promocja

TAK UWAŻAM

W rankingu Forbesa na najbardziej 
„ekologiczne” miasto w  polsce, 
wśród 23 sklasyfikowanych miast, 

Kielce zajęły 20 miejsce. Za nami były tylko 
olsztyn, płock i Toruń ze stratą 3 raptem punk-
tów. Wyprzedziły nas takie przemysłowe molo-
chy jak Katowice, Warszawa, poznań, czy nawet 
Sosnowiec. Tymczasem władze Kielc lubią się 
chwalić doskonałym stanem kieleckiej przyro-
dy i tym, że jako nieliczni, mamy u siebie kilka 
rezerwatów. Tyle, że  większość z nich to rezer-
waty… geologiczne. 
W rankingu badano zaangażowanie samo-
rządów w  rozwój miejskiej zieleni, starania 
o  czyste powietrze, wdrażanie zrównoważo-
nego transportu publicznego, rozbudowę dróg 
rowerowych, ale też wdrażanie różnych inicja-
tyw proekologicznych, jak np. ogrody deszczo-
we, łąki kwietne, parki i zieleńce. 
W innym badaniu, Barcelona Institute for Glo-
bal Healh, które objęło 858 miast europejskich, 
w  których zbadano zanieczyszczenie powie-
trza, Kielce zajęły… 44 miejsce. I chodzi o złą, 
a  nie o  dobrą jakość powietrza. Stężenie pm 
2,5 wynosi w Kielcach 19,1 mikrograma, czyli 
niemal dwa razy więcej niż dopuszcza WHo. 
Gdyby kieleckie powietrze mieściło się w nor-
mach, zmarłoby rocznie o 122 kielczan mniej. 
W jednym z  tegorocznych wydań, mogliśmy 
przeczytać na ten temat na łamach „2 tygodni-
ka kieleckiego”.
W granicach Kielc zlokalizowanych jest 5 re-
zerwatów. Tylko jeden z nich jest rezerwatem 
krajobrazowym. pozostałe 4 chronią przyrodę 

nieożywioną, tzn. wartości geologiczne. W żad-
nym z  nich przedmiotem ochrony nie jest 
roślinność i  zwierzęta. czyli w przypadku po-
dejmowania jakichkolwiek działań, dzika przy-
roda nie będzie tu traktowana priorytetowo.
Łączna powierzchnia kieleckich rezerwatów 
to 59,45 ha. powierzchnia Kielc to 10 965 ha. 
W bezpośredniej bliskości miasta znajdują 
się jeszcze dwa obszary, Natura 2000 i  jeden 
rezerwat przyrody. przez miasto przebiega 
korytarz migracji zwierząt o randze ponadlo-
kalnej. 22 proc. powierzchni naszego miasta to 
lasy. ani jeden ich fragment nie jest chroniony 
z powodu swojej bioróżnorodności. 
obszar zajmowany przez wody, to w Kielcach 
0,59% powierzchni miasta. miejskie wody wca-
le nie są chronione, a całe świętokrzyskie jest 
jednym z  najsilniej zagrożonych deficytem 
wody obszarem w polsce. Nasze miasto tworzy 
tak zwany lej depresyjny o  zasięgu przynaj-
mniej kilkunastu kilometrów, co oznacza, że 
zasoby wodne są eksploatowane również na 
terenach poza miastem, na przykład na ob-
szarach leśnych i  chronionych. To z  kolei ma 
ważny wpływ na pozostałe elementy przyro-
dy i środowiska. Na przykład na rozpoczyna-
jący się proces schnięcia jodeł w podkieleckich 
lasach, które z  kolei są zasiedlane przez je-
miołę i  korniki. To znów prowadzi do reakcji 
leśników, którzy wycinają takie drzewa. czego 
konsekwencją są protesty działaczy przyrod-
niczych i konflikt społeczny.
W ostatnich tygodniach kieleckie media in-
formowały o  rozpoczęciu procesu rewitaliza-

Miasto najwyższej troski
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

cji parku miejskiego w  Kielcach, utworzeniu 
lodospadu na Kadzielni oraz nowych planach 
inwestycyjnych w obicach. Wszystkie te dzia-
łania bezpośrednio zależą między innymi od 
prezydenta Kielc, który jest organem odpowie-
dzialnym za przestrzeganie prawa ochrony 
przyrody. 
Te trzy sprawy łączy jedno. W żadnej z  nich 
nikt nie wykonał prac związanych z  oceną 
ich wpływu na przyrodę. Nie wdając się tu 
w  szczegóły, powiem, że każde z  tych miejsc 
jest ponadprzeciętnie cenne przyrodniczo 
i  jest to udokumentowane. jednak w  podej-
mowaniu decyzji o  ich realizacji nie zadbano 
o prawa wartości przyrodniczych. 
Kielce są pięknym i  interesującym miastem, 
o ciekawej historii. Nasze miasto leży w unikal-
nym na skalę światową miejscu, z uwagi na dzie-
dzictwo przyrodnicze i  geologiczne. Wczoraj, 
jadąc 67 km na północny wschód od Kielc, miną-
łem obszary Natura 2000 Łysogóry, Krzemionki, 
Wzgórza Kunowskie, przełom Lubrzanki, ostoję 
Wierzejską, Świętokrzyski park Narodowy, re-
zerwat Krzemionki, obiekt UNESco Krzemionki. 
To są wartości nie do przecenienia i oprócz ich 
przyrodniczej rangi, kryją potężne możliwości 
ekonomicznego rozwoju miasta i regionu.
Te unikalne właściwości Kielc zasługują i  po-
trzebują najwyższej troski. Ze względu na ich 
wartość przyrodniczą, kulturową, ale i ekono-
miczną oraz związaną z  potrzebami ochrony 
życia i zdrowia ludzi. 
Dlatego kolejny raz postuluję i apeluję do pre-
zydenta Kielc (pierwsze deklaracje „na tak” 
już się pojawiły) i radnych miejskich o jak naj-
szybsze powołanie pełnomocnika prezydenta 
do spraw ochrony przyrody, klimatu i bioróż-
norodności oraz o  podjęcie pilnych prac nad 
szczegółowym, metodycznym i  specjalistycz-
nym zinwentaryzowaniem wartości przyrod-
niczych miasta. apeluję także o podjęcie prac 
nad powołaniem rezerwatu przyrody w  Kiel-
cach, który będzie chronił zagrożoną bioróżno-
rodność naszego miasta. 
Wszyscy tego potrzebujemy, bo od tego zależy 
nasze zdrowie i życie. •
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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
Ludobójstwo Ujgurów, Hongkong pod 
butem i  naruszenia tajwańskiej prze-

strzeni powietrznej – to codzienna chińska 
praktyka, ale na pełnoskalową, „gorącą” woj-
nę z USA i  ich sojusznikami Pekin raczej nie 
pójdzie, bo to nie w  jego interesie. Co inne-
go wojna „zimna” i  otwieranie różnych „wo-
jen zastępczych” cudzymi rękami. Jednym 
z  kandydatów do roli „proxy warrior” jest 
zaś Rosja, wasalizowana przez Pekin i  brną-
ca w coraz poważniejszy kryzys wewnętrzny. 
Mała, regionalna wojna we wschodniej Euro-
pie, odciągająca (nawet chwilowo) uwagę Wa-
szyngtonu od Morza Południowochińskiego 
i  pozwalająca kleptokratycznej kamandzie 
Putina skonsolidować lud wokół Kremla (też 

chwilowo, ale co tam) – nie jest więc pomy-
słem absurdalnym.
Piszę dla Państwa ten tekst z  tygodniowym 
wyprzedzeniem, więc gdy go przeczytacie, 
być może będziemy już wiedzieć więcej. 
Na  razie wiemy, że Moskwa wobec Ukrainy 
postępuje od paru tygodni tak, jak w  2008 
roku wobec Gruzji. Mnoży prowokacje (na-
ruszenia zawieszenia broni przez separa-
tystów na wschodzie Ukrainy, pobór na 
Krymie, skazanie jednej z  jego mieszkanek 
za szpiegostwo na rzecz Kijowa, koncentra-
cja wojsk na granicy, itd.) i czeka, aż komuś 
na Ukrainie puszczą nerwy. A wtedy będzie 
okazja do rosyjskiego kontrataku – oczywi-
ście „w samoobronie”.

Polska
USA, NATO i  cały strategiczny Zachód 
(czyli jeszcze np. Australia, Korea Płd. 

i Japonia) konsolidują się wobec tych wyzwań. 
A co w tej sytuacji robi nasza „przewodnia siła 
narodu”? Buduje europejską koalicję z  Vikto-
rem Orbanem oraz Matteo Salvinim, jednymi 
z najbardziej wypróbowanych przyjaciół Mo-
skwy (i przy okazji Pekinu też) w  Unii Euro-
pejskiej. Co robi nieco wcześniej prezydent? 
Radośnie, jako pierwsza z głów państw, zgła-
sza się na wirtualny szczyt Chin i krajów Eu-
ropy Środkowej, choć wielu sąsiadów deleguje 
tam co najwyżej ministrów.
To tylko niektóre sygnały zwrotu, który na 
naszych oczach Prawo i  Sprawiedliwość fun-
duje Polsce. Europa jest „be” od dawna, to już 
jasne. Teraz „be” stają się też Stany Zjednoczo-
ne, bo nie wybrały Trumpa, promują gender, 
trójpodział władz, wolne media i  jakąś tam 
demokrację. A  chińscy (i rosyjscy) panowie 
nie pytają nikogo o prawa człowieka. Nie za-
braniają też kopać węgla i  palić w  piecach 
starymi kaloszami. Wymagają tylko, by da-
wać zarabiać u  siebie ich firmom i  czasami 
głosować z nimi w ONZ. Wtedy: wolnoć Tomku 
w swoim domku. Idealni nowi sojusznicy.
Ciekawe, czy z okazji 10 kwietnia Jarosław Ka-
czyński bardziej zaatakuje Putina, czy Tuska. •

PRof. KazimieRz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Minął ponad rok od początków pan-
demii. Egzaminu nie zdała ani Unia 
Europejska, ani Polska.

Nie zdała go UE, bo pandemia uzewnętrz-
niła wyraźnie neoliberalne mechanizmy 
funkcjonowania gospodarek, wobec których 
instytucje wspólnoty okazały się bezradne. 
Mechanizmy rynkowe i pogoń za zyskiem oka-
zały się dla unijnych, prywatnych firm farma-
ceutycznych ważniejsze niż troska o  zdrowie 
i  życie obywateli wspólnoty. W efekcie, firmy 
te nie uszanowały umów podpisanych z Komi-
sją Europejską i wyeksportowały poza Europę 
ponad 77 mln szczepionek. Oczywiście w celu 
dodatkowego zysku. Zubożyły o  tyle dostawy 
dla państw UE, co otworzyło drogę dla trzeciej, 
a może i czwartej pandemicznej fali.
Nie zdała też tego egzaminu Polska. I to z kilku 
zasadniczych powodów. Po pierwsze, pandemia 
unaoczniła nam wszystkie deficyty polskiej 
służby zdrowia. Przede wszystkim, jej niedoin-
westowanie. Pod względem wydatków na służ-
bę zdrowia, Polska zajmuje w UE trzecie miejsce 
od końca. Efekt? Niedoinwestowanie i ogromne 
zadłużenie. Mało też mamy lekarzy - w przeli-
czeniu na liczbę mieszkańców naszego kraju.
 Po drugie, pandemia zaskoczyła Polaków 
na najgorszym etapie naszej politycznej rze-

czywistości. Jako naród jesteśmy podzieleni. 
W  związku z  tym nie ma wśród nas solidar-
ności w zwalczaniu pandemii. Rząd nie wygra 
tej walki sam – w warunkach malejącej wiary-
godności, spadku dyscypliny społecznej i bra-
ku zaufania. Bo brak profesjonalizmu w walce 
z  pandemią widzimy na każdym kroku. Na 
dodatek, za niepowodzenie rządu „trzyma też 
kciuki” opozycja. Tymczasem straty rosną.
W ciągu tego roku przez Polskę przetoczy-
ły się bezkarnie trzy, coraz to poważniejsze, 
pandemiczne fale. Na horyzoncie rysuje się 
coraz to wyraźniej czwarta, a może piąta i ko-
lejne. Rząd twierdzi, że ma plan przewidziany 
na dłuższą metę. Buduje choćby harmonogra-
my szczepień, przewidujące systematyczne 

ściąganie Polaków do wyznaczanych po całej 
Polsce punktów. Wszystko zgodnie z przygo-
towanymi naprędce procedurami. 
Efekt jest już dziś widoczny. 2 miliony 300 ty-
sięcy zakażonych i ponad 53 tysiące zmarłych. 
A wydawałoby się, że wystarczyć powinien 
jeden, niedługi lockdown, zorganizowany po 
zgromadzeniu niezbędnej ilości szczepionek 
i zaszczepienie w jego trakcie wszystkich wy-
magających tego Polaków, w  ramach jednej, 
powszechnej operacji. 
Planować to my możemy sobie tylko lepszą 
przyszłość, a nie pokonanie tego podstępnego 
wroga. A dzisiaj stoimy wobec dylematu: „czy 
to Polacy powinni się szczepić czy też, po pro-
stu, powinni zostać zaszczepieni”. •

Pandemiczny test

Nowi kumple
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patrZąC Z bokU

MoiM ZDaniEM

Dzisiaj zapowiadana kontynuacja 
poprzedniego felietonu o  oświacie. 
Kto chce niechaj do niego wróci, kto 

chce niech słucha dalej. I pamiętajcie: pisa-
nie oraz wszelka dyskusja o  oświacie jest 
mocno niebezpieczne! Albowiem/ponieważ 
na oświacie (też i  na medycynie, sporcie, 
polityce, etc.) znają się ekspercko wszy-
scy. Bo wszyscy przecież chodzili do szkoły. 
Stąd zaczynają się i  dla oświaty problemy: 
pamiętając szkołę przez pryzmat swojego 
(szczęśliwego z natury) dzieciństwa i młodo-
ści (wspaniałej przecież) ustawiamy swoimi 
wspomnieniami z  dziecięctwa i  młodości 
szkołę (w konsekwencji system edukacji) 
w  ogonie życia. Tak – szkoła z  natury swo-

jej uwielbia siedzieć zamknięta w  konser-
wie życia. Wskutek tego drży ona ze strachu 
przed zmianami jakie życie niesie – bo daw-
niej przecież było lepiej. Był elementarz, Ala 
i As i nawet Lucek w tym elementarzu był… 
Konsekwencją takiego myślenia jest ostatnia 
reforma oświaty. Reforma fatalna, cofająca 
nas (i to do tyłu!) jakieś pięćdziesiąt lat. Na 
marginesie: reforma oświatowa w  Finlan-
dii, reforma reformująca najlepszą oświatę 
na świecie (byłem tam, wąchałem, przymie-
rzałem – dobra jest) była przygotowywana 
przez lat dziesięć. I do takiej naszej oświaty, 
przeładowanej i nielogicznej do bólu, jadącej 
naftaliną, nastawionej na wkuwanie i  ła-
dowaniem w  uczniów pracami domowymi 

przyszła epidemia. O nieprzygotowaniu do 
takiej sytuacji pisałem już, dzisiaj chcę po-
gnać do przodu, czyli ku przyszłości. I widzę 
ją, wyobraźcie sobie to, w  jasnych kolorach. 
A skłania mnie do tej jasności oto spostrze-
żenie takie: czas epidemii pokazał, że szkoła 
na samym dole, w  szkołach pojedynczych 
i indywidualnych jednych stanęła na wyso-
kości zadania. Generalizując i  uogólniając: 
nauczyciele, dyrekcje szkół (oraz co ważne 
władze samorządowe) po marcowym i  paź-
dziernikowym zawieszeniu zajęć stacjonar-
nych stanęli na wysokości zadania. Szkoły 
funkcjonują, lekcje się odbywają, podstawa 
programowa jest realizowana. Lepiej lub 
gorzej, generalnie jednak lepiej. Być może 
dlatego, ze wystrachane ministerstwo nie 
przeszkadzało zanadto w  pracy. Nauczycie-
le generalnie zdali egzamin z  umiejętności 
cyfrowych i  posługiwania się cyfrową tech-
nologią. Powiecie, że znacie przypadki kiedy 
tak nie było. Macie rację – takie przypadki 
są. Jak to w życiu bywa: są przypadki dobre 
i złe, średnia jest na szczęście niezła. I tu nie-
oczekiwanie informuję Was, że wydawca na 
felieton przeznacza nam 2500 znaków, więc 
oczekujcie kolejnego tekstu o oświacie, bom 
się dzisiaj nie wyrobił… •

Pandemia to szczególnie zły czas dla 
branży turystycznej, chyba najbar-
dziej dotkniętej lockdownem. Zapew-

ne postęp w  szczepieniach i  osiągnięcie tzw. 
odporności stadnej spowoduje powrót do 
masowych podróży. Szacunkowa data osią-
gnięcia tej odporności to obecnie koniec lipca 
tego roku. W  jakiej kondycji będzie branża 
turystyczna w  połowie roku? Na to pytanie 
nie znają odpowiedzi nawet najlepsi rządowi 
doradcy, nie oznacza to jednak, że ten sektor 
nie potrzebuje permanentnego, systemowego 
wsparcia. Działania te muszą być prowadzone 
na każdym szczeblu władzy: od gminnej, po-
przez wojewódzką, do rządowej. 
Branża turystyczna, a szczególnie hotelarska, 
od początku pandemii jest na pandemicz-
nym rollercoasterze. Otwieranie i zamykanie 
obiektów destabilizuje działalność, a  przed-
siębiorcy czekają przede wszystkim na kon-
kretną pomoc. Dla firm z branży hotelarskiej 
najważniejsze jest dzisiaj rozszerzenie Tarczy 
Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 o  kolejne 
trzy miesiące, dalsze zwolnienia ze składek 
ZUS oraz pomoc z  wojewódzkich i  powiato-
wych urzędów pracy. Środowisko hotelarskie, 
zrzeszone w  Izbie Gospodarczej Hotelarstwa 
Polskiego, postuluje, żeby w Krajowym Planie 
Odbudowy, turystyka i hotelarstwo otrzyma-

ły na wsparcie inwestycji środki w wysokości 
co najmniej 6 proc. budżetu KPO. Tyle przed 
pandemią wynosił wkład branży do polskie-
go PKB.
O sytuacji w turystyce debatował ostatnio tak-
że Parlament Europejski. Rezolucja w sprawie 
strategii UE na rzecz zrównoważonej turysty-
ki, została przyjęta zdecydowaną większością 
głosów. Stwierdzono w niej, że pandemia, wy-
wołana przez COVID-19, sparaliżowała sektor 
turystyczny w  UE, co zagraża 6 milionom 
miejsc pracy z  istniejących 27 milionów. Po-
słowie wzywają więc do uwzględnienia sekto-
rów turystyki i podróży w Krajowych Planach 
Odbudowy oraz do rozważenia czasowego ob-
niżenia podatku VAT na te usługi.
Warto także rozpocząć wsparcie branży tu-

rystycznej z  poziomu regionalnego i  nie 
mam na myśli wyłącznie finansowania 
działań podmiotów gospodarczych z  tarczy 
pomocowej, zasilanej środkami unijnymi. 
Z zazdrością patrzę na kampanie promocyjne, 
realizowane przez inne województwa. Pod-
karpackie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-
-mazurskie, starają się informować zarówno 
o swoich produktach turystycznych, które za-
rządzane są przez podmioty gospodarcze, ale 
także, a może przede wszystkim, pokazywać, 
że bezpieczny wypoczynek jest bardzo bli-
sko. Pamiętajmy, że działania promocyjne są 
inwestycją w przyszłość, od naszej aktualnej 
aktywności zależeć będzie sukces frekwencyj-
ny za kilkanaście miesięcy.  •

Turystyczne quo vadis
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.

O naszej szkole…
lucJan m. PietRzczyK
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk, 
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…
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W 2013 roku przedstawiciele part-
nerstwa Digital Transition, 
Agendy Miejskiej Unii Europej-

skiej, mówili, że edukacja na odległość powin-
na być czymś oczywistym i równym edukacji 
w tradycyjnej formie. Twierdzili też, że han-
del internetowy, nawet na rynku lokalnym, 
stanie się czymś całkowicie normalnym. Po-
trzebna była pandemia, żeby to drugie stało 
się faktem, a to pierwsze zaczęło być trakto-
wane poważnie. Począwszy od marca 2020 
roku, firmy zaczęły przechodzić w tryb pracy 
zdalnej, a instytucje szkoleniowe szykować 
się do realizacji zajęć w sieci. Rychło też oka-
zało się, że trudniej sprzedać ofertę eduka-
cyjną, do której nie dołoży się rejsu statkiem 
po Wiśle, spaceru brzegiem Bałtyku, dobrego 
hotelu i rautu na Krupówkach. Poza tym kom-
petencje trenerów też pozostawiały wiele do 
życzenia, a tych, którzy po roku wciąż kon-
sekwentnie stawiają na wykład, jest całkiem 
spore grono.
Czym jest poradnictwo? Większość osób ak-
tywnych na rodzimym rynku pracy nigdy 
doradcy nie spotkało, ze względu na długo-
trwały brak systemu szkolnego poradnictwa 
edukacyjno-zawodowego. Usługa wciąż jest 
więc słabiej rozpoznawalna, niż na to zasłu-
guje. Zadaniem doradców jest pomoc wszyst-
kim zainteresowanym w wyborze właściwej 
ścieżki kariery (zgodnej z predyspozycjami 
kandydata) i wsparcie w realizacji tego proce-
su (aż do odniesienia sukcesu – można dodać). 
Fundamentem poradnictwa jest rozmowa, ale 

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”.

specjaliści mogą też stosować standaryzo-
wane narzędzia, najczęściej w formie testów, 
takie jak Kwestionariusz Zainteresowań Za-
wodowych – podstawowy test określania pre-
dyspozycji zawodowych w Polsce.
W latach 2008-2010 Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy realizował projekt „Doradztwo 
na odległość – badanie alternatywnej formy 
poradnictwa zawodowego”. Testowano wów-
czas realizację porad indywidualnych za 
pośrednictwem komunikatora Skype, Gadu-
-Gadu i telefonu. 
W 2012 roku kielecki Miejski Urząd Pracy 
przygotował innowacyjny projekt dotyczą-
cy grupowego poradnictwa na odległość, ale 
ten… nie uzyskał dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ 
komisja konkursowa orzekła, że sprawa już 
została przetestowana przez DWUP… Tym-
czasem nie została przetestowana do dzisiaj, 
bo na Dolnym Śląsku pracowano tylko nad 
poradami indywidualnymi, które do gru-
powych mają się nijak… Nie znajdziemy 
też do dzisiaj w „ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy” zapisów 
dotyczących możliwości prowadzenia porad 
grupowych w formie online. Szkoda, bo wy-
pracowane wówczas rozwiązania przydałyby 
się obecnie wszystkim.
Klienci MUP w Kielcach, chcący skorzystać 
z poradnictwa zawodowego w formie online, 
są w tej szczęśliwej sytuacji, że urząd (mimo 
wspomnianego braku dofinansowania z EFS 
i niezrozumienia wśród decydentów dla tego 

typu działań), ma w tym zakresie bardzo bo-
gate doświadczenie. 
W 2009 roku doradcy realizowali wspól-
nie z portalem International Students Club 
pierwsze czaty kariery. W 2011 roku odby-
ły się szkolenia w formule rapid e-learnin-
gowej, które cieszyły się wówczas szaloną 
wręcz popularnością – na każdy kurs zapisy-
wało się ponad sto osób. W 2013 roku MUP 
uruchomił swoją platformę e-learningową 
Moodle. Rok później odbyło się zaś pierwsze 
webinarium. 
I tak kielecki MUP realizuje zajęcia w for-
mie webinarów od siedmiu lat. W 2021 roku 
odbyło się ich na platformie Discord ponad 
dwadzieścia. Najczęstsze tematy to: techniki 
poszukiwania pracy przez Internet, infor-
macje o aktualnej ofercie tak rynku pracy, 
jak i samego MUP, wsparcie w redagowaniu 
CV i listów motywacyjnych, metody plano-
wania kariery, podstawy zakładania własnej 
działalności gospodarczej, przygotowanie do 
rozmów kwalifikacyjnych, a nawet określa-
nie preferencji zawodowych. Udział dla osób 
bezrobotnych jest bezpłatny, ale obowiązują 
zapisy (szczegóły na www.mup.kielce.pl). 
A jakość opisanych zajęć? Stowarzyszenie 
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej przyznało w marcu 2021 r. 
MUP nagrodę za realizację XII Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery w formie online. To już 
dziewiąte laury dla MUP, co czyni z kieleckie-
go urzędu jedną z najczęściej nagradzanych 
za jakość poradnictwa instytucji w Polsce.

Poradnictwo  
w czasie pandemii

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Czy warto korzystać ze wsparcia doradców zawodowych w wersji online?  
Jak można wziąć udział w zajęciach i dlaczego Kielce są na tym polu wygrane 
w porównaniu do innych ośrodków?
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TeksT: Ryszard Biskup

Dokąd znowu, a  bo ja wiem? Może pod 
sam podjazd eleganckiej gospody ukry-
tej w leśnej głuszy. Albo na dopiero co 

wybudowane, gwarne, od połowy czerwca do 
ostatnich dni wakacji, kąpielisko? Ostatecznie 
pod wartownie stacjonujących na Stadionie 
artylerzystów. Bo kielczanie, którym tęskno 
było za popularnym w okresie kanikuły wyra-
ju nad Bobrzą, za luksus przejażdżki z centrum 
miasta do letniska pod Słowikiem, wyasygno-
wać musieli sporo grosza, bo aż całe trzy złote. 
Kolejne monety, tym razem, nie dość że dwu-
złotowe, to w  dodatku srebrne, płacili ludzie 
bogaci, którzy mieli akurat ochotę wybrać się 
na przejażdżkę pod ruiny zamczyska w Chęci-
nach. W tym ostatnim  bowiem przypadku na-
leżało przecież uiścić opłatę za koszta powrotu 
ekwipażu do miasta. 

Czasy były inne, ceny jak widać to dowodnie 
również, odmienny był – a jakże inaczej – po-
jazd, którym poruszali się tamci, odeszli już 
dawno w niepamięć, kielczanie. Jeżeli jednak 
coś było do czasów bliżej nam współczesnych 
bliźniaczo podobne, to może litania, jaką 
przez połowę drogi zanudzał swoich klientów 
woźnica wynajętej dryndy: - nie ma żadnego 
interesu w  ty moi okrutnie ciężki pracy, panie. 
Nie robiłbym tego, jakbym tego nie lubiał, panie. 
Cały czas do dokładam, dokładam i  dokładam. 
Ino we święta nie jeżdżę, to nie dokładam przez 
co mam parę złotych na życie. Bo tak, znaczy, 
nie ma żadnej kalkulacji w tym co, panie, robię 
– smędził. 
Od razu jednak trzeba i należy w tym miejscu 
złożyć zastrzeżenie, że tego typu monologu ja-
koś nie słychać wśród dzisiejszych kierowców 

z korporacji taksówkowych. Ale jeszcze kilka 
dekad temu można było postawić orzechy 
przeciw dolarom, że po trzaśnięciu drzwiami 
taryfy, każdy szofer raczył swoich pasażerów 
takim mniej więcej monologiem. W  prze-
szłości, gdy taksówek nad Silnicą nie było, 
po brukach ulic w Kielcach sunęły z paradą, 
zaprzęgnięte w parę koni, dorożki. Który z po-
stoi, na których furmani oczekiwali na gości 
był pierwszy i najważniejszy, nie sposób jed-
noznacznie odpowiedzieć. Bowiem o prymat 
ubiegać się powinny przynajmniej dwie rów-
norzędne lokalizacje: postój na peryferiach 
miasta, na placu przed dworcem kolejowym 
i obszerny rynek w samym miejscu. Mniejsze, 
co wcale nie oznacza, że nieistotne dla ruchu 
postoje, znajdowały się jeszcze przy skrzyżo-
waniu ulic Kościuszki i  Bodzentyńskiej, na 

Za złotówkę można było kiedyś przetarabanić się jak panisko ze stacji kolejowej pod 
samą katedrę. A wystarczyło pogrzebać w pugilaresie i wysupłać jeszcze pięćdziesiąt 
groszy, by koła klaskając gumami po kocich łbach, potoczyły się dalej na południe, do 
rysujących się już za miastem zagajników. 

Rzemiennym dyszlem
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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.

Ogrodowej, w samym centrum Kielc, obok re-
stauracji i hotelu „Europa”, przy Wesołej, obok 
kawiarni „Wersal”, przy moście austriackim 
na Starowarszawskim Przedmieściu. 
Jak wie każdy, podaż zawsze warunkuje po-
pyt, toteż w Kielcach, jak w każdej metropolii, 
znajdował się też nocny, ale tylko jeden, postój 
dorożek. Obok hotelu „Bristol”, naprzeciwko 
teatru. Od razu trzeba powiedzieć, że miejsce 
miało szczególne znaczenie i  charakter i  nie 
każdy woźnica mógł się tam ustawić w kolej-
ce, by niczym wytrawny i cierpliwy wędkarz 
na pasażera czyhać. To akurat określenie, 
w tym przypadku jest o tyle uzasadnione, że 
z tego jednego miejsca na kanapę i pod cerato-
wą budę powozu, gramolił się absolutnie naj-
bardziej oczekiwany klient. Kto się zasiedział 
w  dobrej kompanii w  najlepszej przez całe 
lata kieleckiej restauracji, na świeże powietrze 
trzeźwy nie wychodził. Na chwiejnych nogach 
wędrować przez zaułki i ciemne ulice nie wy-
padało. Pasażer wynajmował więc dorożkę, 
mamrotał adres i  wracał w  pielesze. Nieko-
niecznie daleko, ale płacił tyle ile dorożkarz 
zażądał, nie liczył się z groszem. Bywało więc, 
że jeden kurs dawał profit wyższy niż służba 
na koźle przez okrągły dzień. 
Pierwsze dorożki w  Kielcach pojawiły się 
na ulicach w  ostatnich dekadach XIX stule-

cia. Gdy miasto otworzyło się na gości spoza 
granic administracyjnych, pojawili się nad 
Silnicą oficerowie carskiego garnizonu, uru-
chomione zostały zakłady wapiennicze na 
Kadzielni i Wietrzni. Powozy do miasta spro-
wadziło pierwszych dwóch przedsiębiorców, 
którzy – to akurat przypadek, ale z  czasem 
także cezura, wyznaczająca niepisane strefy 
działalności – całe zaplecze, stajnie dla koni 
i  kuźnie, zlokalizowali na biegunach guber-
nialnej osady. Na zachodzie i  wschodzie. 
Przy ulicy Piotrkowskiej i  w  rejonie ulicy 
Bodzentyńskiej. Sprowadzone z Łodzi, Piotr-
kowa i Warszawy powozy do warunków kie-
leckich zostały przemyślnie zaadaptowane. 
Okazało się bowiem, że na prowincji trakty 
są zdecydowanie gorszej jakości, niż bruki 
w  metropoliach. W  dodatku Kielce i  okolice 
charakteryzuje dosyć zróżnicowana rzeźba 
terenu. Jeden koń w zaprzęgu, który spokoj-
nie wystarczył w Warszawie, w Kielcach był 
zdecydowanie za słaby.Za delikatne było też 
zawieszenie pojazdów, jakie przetaczały się 

po ulicach przemysłowej Łodzi. Ugo Wertepy, 
bruki, bezdroża, podkieleckie młaki, stro-
me podjazdy i ostre zbocza wzgórz w okoli-
cy, wykroty i piaszczyste smugi, zmusiły do 
skonstruowania landa o  podwyższonych, 
w  porównaniu do używanych w  innych 
miastach, parametrach. Poza wspomniany-
mi wyżej dwoma przedsiębiorcami, którzy 
zaczęli i  rozkręcili w  Kielcach dorożkarski 
interes, zdecydowana większość woźniców 
działała na własną rękę. Interes się kręcił, 
bo każdy furman samodzielnie ustalał tary-
fę, w jednej dłoni trzymał lejce, drugą kaso-
wał należność. Zrozumiałe, że interes kręcił 
się bez zbędnych tarć i  poślizgów. Dorożki 
w Kielcach można było wynająć jeszcze dłu-
go po wojnie. Ostatnia zjechała z ulic miasta 
do stajni jesienią, 1961 roku. Na postojach 
pod dworcem kolejowym oraz na rynku, któ-
ry zmienił się na kilka dziesięcioleci w  plac 
Partyzantów Armii Ludowej, pojawiły się 
garbate, produkowane na Żeraniu taksówki 
„Warszawa”.
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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.

„Trudno oprzeć się uczuciu wstydu,  

że się do takiego pokolenia należy”.

Pojęcia, którym powinniśmy się teraz szczególnie dokładnie przyjrzeć to m.in.: autorytet, 
bełkot, dziennikarz, nauka. Bowiem parafrazując Bocheńskiego – „wypada raz wreszcie 
z tym skończyć, odróżnić hipotezę naukową od widzimisię demagoga, naukę od 
propagandy, uczciwy wysiłek filozoficzny od pustej gadaniny.

TeksT: Krzysztof Sowiński

A to tym bardziej, że owa gadanina 
miewa, niestety, tragiczne skutki: wy-
starczy pomyśleć o  dialektyce Hegla 

i o mordach, jakich w jej imię dokonano”, czy 
współcześnie - o  zabiciu dziesiątków tysięcy 
niekowidowych pacjentów, w celu ratowania 
domniemanych ofiar wirusa.
Jak wielu zauważyło, ten „pandemiczny” kry-
zys, który się zaczął nieco ponad roku temu 
i  według ministra zdrowia Adama Niedziel-
skiego nie skończy się już nigdy, to nie kryzys 
medyczny, ale edukacyjny. Także wielu zadaje 
pytania – jak z tego kryzysu wybrnąć? Jedni 
wołają – rzucić na rynek jeszcze więcej (nie-
diagnostycznych) testów, trzeba nam jeszcze 
więcej kwarantanny, lockdownów i szczepień 
– czyli gasić ogień benzyną. 
Garstka postuluje jednak powrót do normal-
ności, w  tym reformy edukacji, powrót do 
sprawdzonych publikacji, które szeroko niosą 
mądrość. Oddzielają plewy od ziarna. Do ta-
kich zaliczam w swoim prywatnym rankingu 
„100 zabobonów”, autorstwa światowej sławy 
logika i filozofa Józefa Marii Bocheńskiego. 

Już sam J. M. Bocheński (1902 -1995), autor 
książki miał wątpliwości, (z perspektywy 
czasu pierwsze wydanie 1987, drugie 1992 - 
okazało się, że jak najbardziej słusznie), kiedy 
mówił: „nie jestem pewny, czy to słowo zosta-
ło wybrane trafnie - może byłoby poprawniej 
mówić o przesądach, a nawet o błędach”. Rze-
czywiście lepiej byłoby mówić o błędach.
„Mój słownik pokazuje, że w naszym świecie 
panuje aż tyle zabobonów i  jakich zabobo-
nów! Nie potrzeba być wyznawcą zabobonu 
o  stałym Postępie Ludzkości, aby przecież 
ufać, że ludzie XX wieku są choć trochę 
przytomniejsi, choć trochę rozumniejsi od 
troglodytów. A  tymczasem lista zabobonów 
wyznawanych przez miliony w  Londynie, 
Nowym Jorku i  Paryżu zadaje kłam tej po-
bożnej nadziei. Trudno oprzeć się uczuciu 
wstydu, że się do takiego pokolenia należy. 
Jeśli o mnie chodzi, przykrość jest tym więk-
sza, że, jak wspomniałem, byłem sam ślepym 
zwolennikiem wielu spośród wymienionych 
tutaj zabobonów” – wyjaśniał w przedmowie 
filozof.

Przyjrzyjmy się pierwszemu z wymienionych 
przez mnie pojęć – autorytet. 
Logik wyjaśnia: „Istnieją dwa rodzaje auto-
rytetu: autorytet znawcy, specjalisty, nazy-
wany uczenie “epistemicznym” i  autorytet 
przełożonego, szefa, zwany autorytetem de-
ontycznym”. Jak widzimy we współczesnym 
nam świecie, także w Polsce, właśnie autory-
tet „epistemiczny” został wyparty przez ten 
drugi, oparty na wydawaniu rozkazów. Nie 
byłoby większych problemów, gdyby te roz-
kazy wyrażane na rządowych konferencjach 
prasowych, miały jeszcze jakiś sens, jakby 
to były autorytety nazywane przez Bocheń-
skiego „autorytetami solidarności”, czyli wy-
dający rozkazy i  społeczeństwo mieliby taki 
sam cel. Niestety. Mamy bowiem do czynienia 
z „autorytetem sankcji”. Rozkazy rządu są wy-
konywane przez większą część społeczeństwa 
tylko „z obawy kary”.
Codziennie jesteśmy przez media bombar-
dowani sprzecznymi wewnętrznie informa-
cjami. Mają one wspólną cechę, która można 
zaobserwować od pierwszych komunikatów 

100 zabobonów
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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

o „wybuchu pandemii” - odwołują się do emo-
cji, nie rozumu. „[…] jest całkowicie wyklu-
czone, aby bełkot mógł przekazać jakąkolwiek 
informację przedmiotową, o  czymkolwiek 
różnym od przedmiotu. Stąd bełkot jest naj-
zupełniej bezużyteczny tam, gdzie chodzi 
o  przekazanie informacji przedmiotowych, 
a  więc w  szczególności w  nauce” – konklu-
duje takie zjawiska Bocheński. Bełkot to – 
jego zdaniem – „mowa ludzka pozbawiona 
sensu”. Oczywiście nadawca „bełkotu” może 
specjalnie przy pomocy takiego, a nie innego 
komunikatu, który nie ma żadnej wartości 
merytorycznej manipulować odbiorcami.
Obok większości lekarzy, polityków w  tym 
naszym kryzysie, jedną z najbardziej hanieb-
nych ról odgrywa właśnie lwia część dzienni-
karzy, zwłaszcza tzw. main streamowych. Ci 
ostatni, zamiast dociekania prawdy, rezonują 
tylko i aż propagandę. Bowiem jak zauważył 
przed laty Bocheński, zamiast być sprawoz-
dawcą i  niczym innym, „w ciągu ostatniego 
wieku dziennikarze przywłaszczyli sobie 
inną funkcję, a mianowicie występują w roli 
nauczycieli, kaznodziei moralności. Nie tylko 
informują czytelników i  słuchaczy o  tym, co 
się stało, ale wydaje się im, że mają prawo po-

uczać ich, co powinni myśleć i czynić”. Pamię-
tajmy o tym przyswajając kolejne „mądrości” 
z mediów.
I na koniec „nauka”. Wciąż słyszymy wokół 
słowo „nauka”. Nawet ci, którzy są przekona-

ni, że noszą maseczki, bo te „powstrzymują 
i ograniczają transmisję wirusa”, uważają, że 
ich stanowisko jest oparte na przesłankach 
naukowych. Tymczasem nie ma żadnego ran-
dominizowanego badania, które by potwier-
dzało ten pogląd. Nie ma też badań, które by 
dowodziły, że można ograniczać transmisję 
wirusów stosując kwarantanny i  lockdowny. 
Mało tego – nie ma żadnego badania, które 
by pokazało proces wyizolowania „kowida”. 
Bowiem według Bocheńskiego: „nauką nazy-
wa się zespół zdań posiadających następujące 
cechy: 1. dotyczą wyłącznie faktów zachodzą-
cych w świecie, 2. mają charakter obiektywny, 
są sprawdzalne intersubiektywnie, tj. przez 
co najmniej dwie różne osoby, 3. zostały usta-
lone ze starannością, którą odznaczają się 
naukowcy, 4. zostały ogłoszone przez specjali-
stów pracujących w danej dziedzinie”.
 Tymczasem najczęściej rewelacje naukowe 
we współczesnym świecie ogłaszają nam 
politycy na konferencjach prasowych, powo-
łując się na opinie ekspertów będących na 
rządowych i wielkich firm farmaceutycznych 
listach płac.
PS. W  Internecie można znaleźć darmową 
wersję „100 zabobonów”.

Józef franciszeK emanuel BocheńsKi 
imię zakonne Innocenty Maria (ur. 30 sierpnia 1902 r. 
w Czuszowie, zm. 8 lutego 1995 r. we Fryburgu) – logik, 
historyk logiki i filozof, sowietolog, dominikanin, katolicki 
prezbiter, rektor Uniwersytetu we Fryburgu (1964–1966).
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miasto od kuchni
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego go-
ściem jest Aleksandra Chłodnicka, właściciel-
ka dwóch cukierni. 

Od jak dawna zajmujesz się gastronomią?
Pierwszą cukiernię, ze wspólniczką, założy-
łam w  listopadzie 2015 roku. Następnie, od 
2016 roku działam solo, czyli już 5 lat…

Dlaczego wypieki, słodycze, inne słodkości? Co Cię 
kręci w cukiernictwie? 
Cukiernictwem zainteresowałam się „przez  
przypadek”. Musiałam upiec synowi tort na 
urodziny, ale specjalny – bez pszenicy i mleka 
– gdyż nigdzie w Kielcach nie mogłam takiego 
wówczas zamówić.  A do tego w formie stat-
ku pirackiego z tęczowymi blatami w środku. 
To było dla mnie nie lada wyzwanie. Naszym 
gościom bardzo się jednak spodobał i  po-
smakował,  więc potem na każdą uroczystość 
rodzinną i  u znajomych robiłam tort w  pre-
zencie.
Co dziwne, ja od dziecka nie jadłam słodyczy, 
bo wszystko było dla mnie za słodkie. Kie-
dy zaczęłam piec, najbardziej zaczęło mnie 
kręcić to, żeby oprócz ładnego wyglądu, te 
wszystkie wypieki nie były przesłodzone, 
a po prostu smaczne.

Zdecydowałaś się dołączyć do lokali, które mimo 
narzuconych obostrzeń, postanowiły się otworzyć 
i przyjmować klientów. Dlaczego?
Po czterech latach ciężkiej pracy moja sytu-
acja była na tyle ustabilizowana, że posta-
nowiłam stworzyć kawiarnię przy ul. Solnej. 
Niestety, już po miesiącu od otwarcia lokalu, 
nastąpił pierwszy lockdown. Odwołane wese-
la i brak dużych uroczystości rodzinnych, spo-
wodowały, że ilość zamówień na torty także 
drastycznie spadła. Pandemia spowodowała, 
że nie tylko nie byłabym już w stanie utrzy-
mać lokalu przy ulicy Solnej, ale musiałabym 
zamknąć także cukiernię przy ul. Św. Leonar-
da. Doszłam do ściany – stracić wszystko, na 
co tyle lat pracowałam albo zaryzykować 
i  otworzyć. Nie da się normalnie żyć, kiedy 
człowiek nie pobiera wynagrodzenia. A mój 
biznes to jest moja praca.

Jak widzisz rynek kawiarniany po roku pandemii? 
Mam na myśli cukiernie i kawiarnie „nie 
sieciowe”, rzemieślnicze. 
Uważam, że takie cukiernie i kawiarnie prze-
trwały tylko dzięki stałym Klientom. Ja mogę 
swoim bardzo podziękować za wsparcie psy-
chiczne, ale oczywiście przede wszystkim za 
składanie zamówień. Nie da się jednak ukryć, 
że ludzie chcą zjeść ciastko w kawiarni, a nie 
w zaciszu domowego ogniska, bądź na chod-
niku przed lokalem… Wszyscy bardzo tęsk-
nią za normalnością. 

Plany na przyszłość? 
Przede wszystkim  rozwijać kawiarnię i wpro-
wadzać nowe desery. Marzę o  ladzie pełnej 
monoporcji. W przyszłym tygodniu najpraw-
dopodobniej będziemy mieć pyszne rzemieśl-
nicze lody. W przyszłości także lody bez cukru 
i keto lody. Zapraszam.

Przepis na bezę

Składniki:
- 6 białek średnich jajek
- 1 szklanka drobnego cukru - około 240 g
- płaska łyżka skrobi ziemniaczanej
- łyżeczka soku z cytryny
- szczypta soli
- 200 g śmietanki 36%
- świeże owoce 

Przygotowanie:
1. Ubij białka z cukrem – do czasu, aż cu-
kier połączy się z pianą i całkowicie się 
w niej rozpuści. 
2. Dodaj sok z cytryny oraz skrobię ziem-
niaczaną. Powinna powstać gładka, gęsta 
i bardzo błyszcząca masa białkowa. 
3.Wyłóż ją na papier do pieczenia. 
4. Początkowo piecz w temperaturze 170 
stopni przez pierwsze 5 minut. Następnie 
90-120 minut w temp.120 – 140 stopni. 
5. Na wystudzoną bezę wyłóż ubitą śmie-
tankę 36% i udekoruj świeżymi owocami.

AleksAndrA ChłodniCkA
właścicielka AleBabeczki, cukierni przy ul. Św. Leonarda 
i kawiarni, o tej samem nazwie, przy ul. Solnej. W Kielcach 
oczywiście.

ul. Solna 4 

25-000 Kielce

Czynne:

codziennie – w godz. 10.00-20.00

tel. 570 705 006

ul. Świętego Leonarda 11 
25-311 Kielce

Czynne:
wt. – pt. – w godz. 10.00-18.00
soboty – w godz. 10.00-14.00

tel. 784 628 076
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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

PULPIK 
To psiak przyjęty do schroniska wraz ze 
swoim towarzyszem, Tigerkiem. Oba psy 
mieszkały samotnie na opuszczonej pose-
sji, dokarmiane przez osobę o dobrym ser-
cu. Początkowo psiaki były wystraszone 
i niechętnie reagowały na bliższe kontakty. 
Ze względu na łączącą ich więź, mieszkały 
w jednym boksie i razem wychodziły na wy-
bieg i spacery. Z czasem zaufały opiekunom 
i odnalazły się w nowej sytuacji. 
Tigerek znalazł już swój dom, niestety nie 
było możliwości, aby towarzyszył mu Pulpik, 
który pozostał w schronisku. Pulpik stracił 
swojego przyjaciela i potrzebuje teraz no-
wego – tym razem człowieka, który ofiaruje 
mu dom. Jest drobnym, pogodnym, weso-
łym pieskiem, jego oczy są pełne młodzień-
czej energii, mimo że Pulpik ma już swoje 
psie lata. Coraz łatwiej przychodzi mu za-
poznawanie się z nowymi osobami, a gdy 
ktoś poświęci mu chwilkę czasu, staje się 
naprawdę przymilnym, ciekawym człowie-
ka, psiakiem. Pulpik akceptuje większość 
innych psów. Jest gotowy do adopcji. 
Data urodzenia: ~ 2010 
Waga: 9kg

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

KENNY 
To duży, piękny pies o bardzo łagodnym 
i przyjaznym stosunku do ludzi. Lubi czuło-
ści i chętnie się przytula. Grzecznie space-
ruje na smyczy, choć w przypływie radości 
potrafi napierać na człowieka całym sobą, 
nie zważając na swoją wagę. 
Kenny został znaleziony na jednej z kie-
leckich ulic, na której nie był widziany po 
raz pierwszy. Z relacji okolicznych miesz-
kańców wiemy, że przychodził z sąsiedniej 
miejscowości, gdzie na jednej z posesji 
pilnował prawdopodobnie terenu jednego 
z zakładów. Dlatego dla Kennego szukamy 
kochającego domu w którym będzie on peł-
noprawnym członkiem rodziny, a nie służył 
za psi alarm! Ten wspaniały pies zasługuje 
na ogrom miłości i uwagi ze strony czło-
wieka. To młody psiak, pełen życia i radości, 
który dobrze poprowadzony przez przy-
szłego opiekuna będzie cudownym towa-
rzyszem życia. To pies gotowy by przywią-
zać się do swojego opiekuna na zawsze. 
Data urodzenia: ~07.2017 r. 
Waga: 22kg Zd
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palcem po mapie

Tylko dla ciekawskich 
i odważnych

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.

Najbardziej różnorodne i wielokultu-
rowe miasto we Francji. Owiane złą 
sławą i uważane za niebezpieczne. 

Ostrzegają przed nim teksty w internecie, 
a nawet przewodniki. W najbliższym czasie 
islam będzie tu religią dominującą. Będzie 
to pierwsze miasto w Europie zdominowane 
przez tę religię. Marsylia… 
Od wieków rozwijała się jako miasto portowe, 
czemu sprzyjało dobre położenie na Morzu 
Śródziemnym i ukształtowanie geograficzne 
terenu. Dziś komercyjna część portowa zosta-
ła przeniesiona do nowego portu, Marseille-
-Fos Port, a stary port i okolica zostały oddane 
mieszkańcom i są miejscem najchętniej od-
wiedzanym przez turystów. 
A tych nie brakuje. Dzięki wysiłkom władz 
miejskich część turystyczna zmieniła się nie 
do poznania, dlatego w ciągu dnia obszar tu-
rystyczny jest spokojny i można czuć się tu 
swobodnie. Niestety wieczorem trudno o stu-
procentowe poczucie bezpieczeństwa. 

Za bardzo niebezpieczne uchodzą też przed-
mieścia, turyści jednak często się tam zapusz-
czają. 
Marsylię, od południa i zachodu miasto oble-
wają wody Morza Śródziemnego, a dokładniej 
Zatoki Lwiej w przypadku zachodniego wy-
brzeża miasta. Na wschód od miasta rozcią-
gają się Calanque, środziemnomorskie fiordy, 
strome wcięcia w skałach wapiennych two-
rzące dolinki. W pobliżu znajduje się masyw 
Sainte-Baume, którego szczyt ma wysokość 
1147 metrów, a także wybrzeże Riwiery Fran-
cuskiej. Od północy miasto otaczają niewiel-
kie masywy górskie Garlaban i Étoile. 
Miasto zaskakuje różnorodnością atrakcji 
– oprócz muzeów, portu czy historycznego 
starego miasta możemy wybrać się do Parku 
Narodowego Calanques czy popłynąć na jed-
ną z wysp archipelagu Frioul. Plaże Marsylii 
są przyjemne i w dużej mierze piaszczyste. 
Marsylia jest też świetnym punktem wyloto-
wym do innych miast historycznej Prowansji.
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Czy wiesz, że…
– Marsylia została założona przez 

Greków z Fokai ok. roku 600 
p.n.e. jako Μασσαλία (Massalia). 
Była pierwszym greckim polis 
w zachodniej Europie. 

– Przez Francuzów została zajęta 
w 1481 roku. 

– Podczas II wojny światowej została 
zbombardowana i znaczna jej część 
uległa zniszczeniu.

– Szacuje się, że dzisiaj już co trzeci 
mieszkaniec Marsylii jest wyznawcą 
islamu. Prawdopodobnie będzie 
to pierwsze miasto w Europie 
Zachodniej zdominowane przez 
te religię. 

Tu warto zajrzeć
– Kościół St. Victor (1365 r.),
– Bazylika Notre-Dame z lat 1853-1864,
– Stara katedra La Major z XII wieku,
– Nowa katedra La Mayor z lat 1852-

1896,
– Zamek d’If (1531),
– Muzeum Starej Marsylii (Maison 

Diamantée Musée du Vieux Marseille) 
z 1576,

– Fort św. Jana w starym porcie  
z XVII wieku,

– Ratusz XVII wieku,
– Blok mieszkalny Unité d’habitation 

(1952) autorstwa Le Corbusiera 
będący przykładem ikonicznego 
oraz wpływowego budynku 
modernistycznego XX wieku (jest na 
liście UNESCO od 2016 r.),

– Musée d’Histoire de Marseille (1983 r.).

Stade Vélodrome znany jest na świecie ze swojego oryginalnego kształtu trybun, które mogą 
pomieścić ponad 65 000 widzów. Tu swoje mecze rozgrywa klub piłkarski Olympique.
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w świecie sportu

Maciej cender
sekretarz Biura Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

ŁUKASZ KORUS
Kandydat na Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.

Szalejąca dookoła pandemia  tylko czę-
ściowo uderzyła w  życie codzienne 
polskiego futbolu. Rządowe rozporzą-

dzenia, tak na dobrą sprawę, paraliżują tylko 
rozgrywki młodzieżowe i  najniższych klas 
rozgrywkowych. Tymczasem, po cichu, gdzieś 
na skraju widnokręgu, rozkręca się piłkarska 
machina wyborcza. 
Rok 2021 jest dla rodzimej piłki nożnej waż-
ny nie tylko ze względu na mistrzostwa 
Europy, czy spotkania eliminacyjne do przy-
szłorocznych mistrzostw świata. Najbliższe 
miesiące są ważne dla reprezentacji, ale 
jeszcze ważniejsze dla futbolu lokalnego. Już 
niedługo, w związkach wojewódzkich, odbę-
dą się Walne Zgromadzenia Delegatów. Wy-
biorą one nie tylko swoje władze, ale również 
delegatów na Walne Zgromadzenie Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Niestety, coraz gło-
śniej słychać, coraz lepiej widać, że w futbolu 
coraz bardziej „szarogęsi” się polityka i róż-
nego autoramentu politycy. Daleko szukać 
nie trzeba. Wystarczy dokładniej przeana-
lizować to, co kilka tygodni przed walnym 
dzieje się na świętokrzyskim poletku. Kilka 
dni temu kieleckie media poinformowały, 
że kandydatami na prezesa ŚZPN są: Miro-
sław Malinowski i  Łukasz Korus. O piłkar-

Co zrobić, by utrzymać się przy władzy, 
którą sprawuje się od 20 lat? Recepta 
jest prosta. Zorganizować wybory z za-

skoczenia. O czym piszę? No to po kolei…
18 sierpnia 2021 r. odbyć się mają wybory 
na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą 
udział osoby, które wcześniej muszą zostać 
wyłonione na poziomach wojewódzkich. 
W dniu pisania tego tekstu połowa związków 
wojewódzkich w  naszym kraju wyłoniła już 
swoje władze i delegatów. Zgodnie z planem, 
jeszcze w 2020 r. Druga połowa, w tym Świę-
tokrzyski Związek Piłki Nożnej, musi zrobić to 
najpóźniej do 18 czerwca br. 
I tak dla przykładu. W Mazowieckim Związku 
Piłki Nożnej uchwałę o organizacji wyborów 

skiej działalności pierwszego można napisać 
grubą książkę. To dzięki jego koneksjom, 
kreatywności, kibice świętokrzyscy ogląda-
li kilkakrotnie w  akcji reprezentację Polski. 
To w  Kielcach Biało-Czerwoni pokonali San 
Marino 10:0, co jest rekordową wygraną 
w  historii! Cztery lata temu, Suzuki Arena 
gościła uczestników UEFA Euro U-21. Obiekt 
przy ulicy Ściegiennego tętnił życiem, zapeł-
niał się do ostatniego miejsca. Pamiętając 
o igrzyskach, aktualny prezes ŚZPN nie zapo-
mina o chlebie. Dzięki działalności w „uefow-
skiej” komisji Hattrick, do kasy PZPN 
(a  potem wojewódzkich związków) wpływa 
ok. 3 mln. euro, które przeznaczane są na 
organizację futbolowych projektów dla dzie-

podjęto 10 marca. Termin wyborów wyzna-
czono na 11 czerwca. Jest więc czas na wszyst-
ko – wyłonienie kandydatów, ich promocję, 
kampanię. Można rzec, że odbywa się wszyst-
ko tak po prostu, normalnie. 
A jak to się robi u nas, w Świętokrzyskim? 
Uchwałę o  terminie wyborów, z  zaskoczenia, 
ogłoszono 2 marca. I podano termin do wybo-
rów maksymalnie krótki, czyli ustawowe 45 
dni. Oznacza to, że wybieramy już 17 kwietnia. 
Przy ogłoszeniu nie podano w  ogóle, które 
podmioty są uprawnione do wzięcia udziału 
w  głosowaniu. Nie podano nawet ich liczby. 
Mało tego, uprawnionych delegatów z dnia na 
dzień przybywa. 
Nikogo także nie interesuje, w  jaki sposób 
kluby mają wybrać swoich delegatów. Bez 

MOIM ZDANIEM

ZDANIEM KANDYDATA

Polityka kontra futbol

Wyborcza fikcja 

ci. Ukoronowaniem pracy w  zarządzie oraz 
komisji finansowej PZPN są systematyczne 
dotacje na działalność związków wojewódz-
kich, w  wyniku czego, kluby klas niższych 
zwalniane są z wielu opłat (startowe, wpiso-
we, itp.). Przez 20 lat sternik świętokrzyskiej 
piłki nożnej współpracował z  wieloma poli-
tykami, na tyle umiejętnie, że zawsze utrzy-
mane były konkretne priorytety. Niebawem 
przyjdzie mu się zmierzyć z rywalem, który 
ma cząstkowe doświadczenie w działalności 
sportowej. Ma za sobą natomiast ogromną 
machinę polityczną. No i pracuje – jak pod-
kreśla – w  niezwykłej instytucji – Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Marszałkow-
skiego!!! •

spotykania się? Przecież obowiązują epide-
miczne ograniczenia. 
Zgodnie z  zamysłem organizatora wybo-
rów, czyli obecnych władz Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej… wcale wybierać się 
nie muszą. Nawet przyjeżdżać 17 kwietnia do 
Kielc nie muszą. 
Ogłoszono bowiem, że Walne Zgromadzenie 
może się odbyć w formie zdalnej. W regulami-
nie zaznaczono jednocześnie, że organizator 
wyborów (czyli Świętokrzyski Związek Piłki 
Nożnej) nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za użycie środków komunikacji elektronicz-
nej, a  „ryzyko” z  tego tytułu, zarówno jeśli 
chodzi o samo uczestnictwo, jaki i możliwość 
wypowiadania się oraz samo głosowanie, po-
nosi delegat (czyli klub sportowy). 
Nasz świętokrzyski związek piłkarski zrzesza 
kluby sportowe i  to właśnie one decydować 
powinny o  piłkarskiej rzeczywistości woje-
wództwa. Dzisiaj do tego stanu jest daleko. 
Ponadto działacze sportowi w  regionie pra-
cują często za darmo. Poświęcają swój czas, 
jak i własne pieniądze. Samorządy przekazu-
ją pieniądze do klubów, a kluby do związku. 
Obecnym władzom ŚZPN marzy się by ten 
stan utrzymać. Czy ich osiągnięcia z  20 lat 
sprawowania władzy upoważniają do tego, by 
być z siebie zadowolonymi? •
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