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REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI

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

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

Do tej pory z systemu NormaTec korzystali zazwyczaj zawodowi sportowcy w swoich klubach. Teraz 
system jest już dostępny bez ograniczeń w Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.
Wskazania do terapii:

• Obrzęki kończyn dolnych – czyli po prostu puchnące, bądź już opuchnięte nogi
• Niewydolność żylna kończyn dolnych
• Stany pourazowe
• Długotrwałe unieruchomienie
• Powysiłkowe bóle mięśni
• Nadmierne napięcie mięśniowe
• Cellulit

Bez względu na to, czy miewasz opuchnięte nogi w wyniku częstych podróży, wykonujesz 
prace wymagające wielu godzin stania lub cierpisz z powodu zapaleń, czy też obolałych mięśni, 
a może regularnie ćwiczysz na siłowni, przygotowujesz się do zawodów lub wyścigu, NormaTec 
poprawi Twoje krążenie, zwiększy ruchomość, czy po prostu zapewni szybsze odświeżanie nóg 
(Fresh Legs Fasters®).
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBy TyGoDNIa

8-9 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Plac w środku miasta”

– Ryszard Biskup o Kielcach sprzed lat  
i tych obecnych też.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Talant, głowa do góry”

– Maciej Cender, o sukcesie kieleckich szczypiornistów.

PRomoCJa/REKlama

1,2,9,11,14,15,16

1 000 000 A nawet ponad. 
Tyle osób w Polsce, 
w Eurosporcie 1, 

śledziło decydujące momenty finałowego starcia Łomży Vive Kielce z Barceloną 
w finale Ligi Mistrzów. Średnia oglądalność to 510 tys. widzów.   Relacja z 
finału była najchętniej oglądaną transmisją w kanałach sportowych w miniony 
weekend. 

375 000 Złotych. Brutto. Tyle Prezydent 
Kielc Bogdan Wenta znalazł 
na nagrody dla trenerów 

i zawodników klubu Łomża Vive Kielce. Pieniądze pochodzą z rezerwy 
prezydenta. Biorąc pod uwagę promocję, którą miasto otrzymało w ostatni 
weekend są to śmieszne pieniądze.

oD REDaKToRa

W miniony weekend nazwa naszego miasta wymieniana 
była tysiące razy w Polsce i na całym świecie. Takiej 
promocji mogą nam zazdrościć największe metropolie 
i największe firmy – i w Polsce i na świecie. Problem w tym, 
że zupełnie nie potrafimy tego wykorzystać. Osobiste urazy, 
niechęć, brak pomysłów, kompetencji? O co chodzi?
„Po 70 ekscytujących minutach do rozstrzygnięcia 
potrzebny był drugi, po zwycięstwie Kielc z Veszprem 
w 2016 roku, w dziejach konkurs rzutów karnych w Lanxess 
Arenie” – przeczytaliśmy na stronie Europejskiej Federacji 
Piłki Ręcznej..
„Nietrafiony strzał na bramkę Alexa Dujshebaeva i marzenie 
Kielc odeszło” – tak relację z tego kosmicznego meczu 
rozpoczynał relację francuski L’Equipe.
„To był epicki finał FC Barcelony z Łomżą Vive Kielce 
w zatłoczonej Lanxess Arenie” – napisał dziennikarz Balkan-
Handball.
„Chciałabym bardzo pogratulować Łomży Vive Kielce 
niezwykłego osiągnięcia – bycie drugą drużyną Europy to 
powód do wielkiej dumy! (…) Jestem bardzo szczęśliwa, że 
finał oglądało momentami nawet ponad milion widzów” – 
mówiła Dorota Żurkowska, dyrektor Eurosportu w Polsce.
To raptem kilka z tysięcy informacji, w których pojawiała 
się nazwa naszego miasta, odmieniana przez wszystkie 
przypadki. Wszędzie doceniono sukces kieleckiej ekipy 
i mam wrażenie, że najmniej… w Kielcach. Niekiedy 
nawet wydaje mi się, że kielecki klub i jego sukcesy 
są przysłowiową „kulą u nogi” dla niektórych osób 
decydujących o losach naszego miasta. 
Kiedy w lutym br. stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy 
Edukacja i Rozwój zaproponowało radnym, by nadać tytuł 
Honorowy Obywatel Kielc Bertusowi Servaasowi, prezesowi 
klubu już od 20 lat (minie w lipcu br.) od jednego z rajców 
usłyszałem, że „to postać kontrowersyjna”. 
W maju br., po awansie na turniej finałowy Ligii Mistrzów 
w mieście nie działo się nic, wydarzenie nie zostało 
wykorzystane w żaden sposób. Po zdobyciu 19 tytułu 
Mistrza Polski, także była cisza. Żadnego świętowania, 
żadnej fety, podczas, gdy piłkarze Korony Kielce, po awansie 
do ekstraklasy, mieli swoje „pięć minut” na kieleckim Rynku. 
Tym razem chyba już nie było wyjścia – pojawiła się strefa 
kibica, była feta na Rynku. I na tym koniec?

Marek Malarz

Po 32 latach pracy w naszym mieście, 15 czerwca br., profesor Kazimierz 
Kik pożegnał się z Kielcami oraz uczelnią, którą przez lata tworzył i rozwijał. 
Podniosła uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Więcej na stronie 5 w felietonie ucznia profesora – dr. Roberta Freya.

Na zdjęciu: Kazimierz Kik i uczeń profesora – dr Robert Frey. 
Busko-Zdrój – lato 2019 r.
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z pierwszej ręki

Kamil SuchańSKi 
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

W ładze Kielce szumnie zapowiadają 
zieloną rewolucję w  śródmieściu. 
Historia pokazuje, że rewolucje 

zwykle zjadają własne dzieci. Jaki będzie finał 
tych działań w  naszym mieście? Wystarczy 
spojrzeć, jak prezydent Bogdan Wenta radzi 
sobie z  prozaiczną kwestią, czyli koszeniem 
traw…
Kielce znajdują się w czołówce polskich miast 
z najwyższym udziałem terenów zieleni. Sta-
nowią one blisko 67% powierzchni miasta. 
Pod tym względem wyprzedzają nas tylko 
Koszalin (70%) oraz – nomen omen – Zielona 
Góra (67,5%). Obecność dużych kompleksów 
leśnych w granicach administracyjnych Kielc, 
a  także wielu ulic, nad którymi rozpościera 
się „dach” z  drzew, można śmiało uznać za 
atut stolicy regionu świętokrzyskiego na tle 
innych ośrodków miejskich w kraju. To nasz 
bezcenny skarb. 
Bogdan Wenta intensywnie pracuje na kolej-
ny tytuł dla Kielc – najbardziej zarośniętego 
trawą i  chwastami miasta w  Polsce. Z  racji 
zawodowych obowiązków dużo jeżdżę po róż-
nych zakątkach naszego kraju i, niestety, są-
dzę, że w  tej kategorii jesteśmy liderem. Od 
objęcia przez Bogdana Wentę funkcji pre-
zydenta Kielc co roku w  okresie wiosenno-
-letnim lokalne media niemal każdego dnia 

Zielony kloszard

informują o  problemach z  koszeniem trawy 
przy ulicach czy na osiedlowych skwerach. 
Wysoka na metr trawa zawsze zaskakuje wło-
darza. Służby odpowiedzialne za pielęgnację 
zieleni powtarzają jak mantrę, że wszystkie-
mu winne są warunki atmosferyczne. Coś jak 
wina Tuska. 
Ostatnio usłyszeliśmy, że w tym roku miasto 
nie obsadzi kolorowymi kwiatami najwięk-
szych rond:  Giedroycia przy Żytniej i  Ogro-
dowej, Herlinga-Grudzińskiego przy alei IX 
Wieków Kielc i  Okrzei, przy Sandomierskiej 
i IX Wieków, Warszawskiej i IX Wieków Kielc 
oraz Bohaterów Warszawy i Tarnowskiej. Dla-
czego? Bo nie ma na to pieniędzy. 
W tych okolicznościach miłujący florę Bogdan 
Wenta planuje rozpocząć niebawem zieloną 

rewolucję. Za 20 milionów z  rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych  miasto chce 
między innymi posadzić drzewa na Rynku 
i  zrewitalizować pas  zieleni  w ciągu alei IX 
Wieków Kielc przed budynkiem dawnej syna-
gogi.  Jednocześnie władze szukają zewnętrz-
nych funduszy na znaczącą poprawę obszaru 
zielonego kręgosłupa Kielc, czyli Doliny Silnicy.
Brzmi pięknie, prawda? Do momentu, gdy 
skonfrontujemy ten zielony sen ze stanem 
obecnym. Powiedzmy sobie szczerze: Bogdan 
Wenta doprowadził do tego, że Kielce wyglą-
dają jak zielony kloszard. Zapowiadana re-
wolucja podzieli los słynnej łąki kwietnej na 
osiedlu Ślichowice. Otwarta z  wielką pompą 
w obecności prezydenta uschła po kilku tygo-
dniach… •

patrząc od środka

marcin chłodnicKi
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia 2021 r. zastępca prezydenta Kielc.  
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

M amy ponad 120 mln zł na inwesty-
cje! Pieniądze pochodzą z  Progra-
mu Inwestycji Strategicznych. Ma 

on na celu zwiększenie skali inwestycji pu-
blicznych.
Przypomnę. W pierwszej edycji naboru Mia-
sto Kielce pozyskało pieniądze na dwa projek-
ty. Obecnie trwa już procedura przetargowa, 
która ma wyłonić wykonawcę inwestycji ,,Po-
prawa dostępności komunikacyjnej szpitali 
ŚCO i  WSZ w  rejonie ulic Jagiellońskiej, Kar-
czówkowskiej, Podklasztornej i  Artwińskie-
go w  Kielcach”. Za chwilę ogłoszony również 
zostanie przetarg na realizację projektu „Zie-
lona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia 
Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty 

Miliony na inwestycje!

Rynku, ul. Bodzentyńskiej oraz placu św. Woj-
ciecha i terenu wokół dawnej Synagogi.
Już niedługo przyjdzie również czas na pro-
jekt z drugiego naboru „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej Kielc”. Zakłada on m.in. prze-
budowę ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmar-
ka, Żeromskiego, Seminaryjskiej, Śniadeckich, 
Nowy Świat, Silnicznej, Głowackiego, Złotej, 
Panoramicznej, Równej oraz al. IX Wieków 
Kielc. Z pewnością przełoży się to m.in. na 
zwiększenie dostępności placówek medycz-
nych w  centrum, a  dzięki wyznaczeniu no-
wych przystanków komunikacji miejskiej 
łatwiej będzie dostać się do urzędów i  szkół 
w  śródmieściu. Wprowadzone zostaną udo-
godnienia dla ruchu zarówno rowerowego, 

jak i pieszego. Natomiast nowe enklawy zie-
leni i strefy odpoczynku stworzą w centrum 
miasta przestrzeń przyjazną i podnoszącą ja-
kość życia mieszkańców.
Drugim projektem z drugiego naboru jest „Po-
prawa infrastruktury społecznej w  Kielcach: 
rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 
i  wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 
w  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiel-
lońskiej 76”. Jego realizacja pozwoli stworzyć 
ośrodek do rehabilitacji dla osób z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi i  ze spectrum 
autyzmu. Inwestycja ta poszerzy działalność 
ośrodka przy ul. Chęcińskiej. Dzięki czemu 
powstanie możliwość rehabilitacji i aktywno-
ści społecznej osób po 25 roku życia. Zostaną 
utworzone m.in. pracownie: ogrodnicza i  rę-
kodzieła. Druga część zadania to moderniza-
cja instalacji wodno-kanalizacyjnej w  Domu 
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy 
ul.  Jagiellońskiej 76. Komfort mieszkańców 
oraz jakość funkcjonowania wszystkich pla-
cówek działających w  tym miejscu ulegnie 
zdecydowanej poprawie.
Osobiście nie mogę się doczekać początków 
wymienionych inwestycji. Dla naszego mia-
sta oznaczają one jakościowy skok i  posłużą 
nam przez długie lata. •
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Od wielu lat można natknąć się w róż-
nych miejscach na uwagi (bo dyskusją 
tego raczej nie można nazwać) doty-

czące rozwoju kieleckiej turystyki. I od lat, te 
pojedyncze uwagi, komentarze, artykuły, wpi-
sy nie przynoszą żadnego skutku. Nie idzie za 
tym żadna poważna dyskusja, strategia. Nie 
ma pomysłów ani pieniędzy. 
Można by machnąć ręką – jako na kolejny 
przykład tego, do czego wielu (zbyt wielu, nie-
stety) w Kielcach przywykło – że „tutaj jest jak 
jest”. Gdzie ta kieleckość stała się symbolem 
bylejakości i  czegoś negatywnego. Przetarg 
po kielecku – znaczy, ustawiony. Przystanki 
po kielecku – wiadomo, symbol marnotraw-
stwa i  obciachu. Ostatnio natknąłem się na 
artykuł, z  początku lat 2000 o  znamiennym 
tytule: „Promocja po kielecku”. I już wtedy – 
„po kielecku” – znaczyło źle. 
I mnie strasznie ten negatywizm lokalny boli. 
Gdzie, oczywiście, jako niezwykle ironiczny 
uśmiech losu traktuję fakt, że aby opisać jak 
zły dla miasta jest ów negatywny trend – mu-
szę… krytykować. 
Więc wróćmy do tej turystyki i  jej promocji. 
Nie wiem czy uwierzycie państwo, ale Kielce 
są jedynym miastem wojewódzkim nie po-

siadającym aktualnej strategii promocji. Jak 
więc mamy rozwijać turystykę, jeśli nasze 
władze nawet nie wiedzą, co i jak chciałyby 
promować, czym chciałyby przyciągać do na-
szego miasta turystów i, co najważniejsze dla 
rozwoju naszego miasta, ich pieniądze?
Ja wiem, że w naszym mieście i  regionie ta-
kie dokumenty są w  zasadzie wykonywane 
głównie po to, żeby były zrobione i żeby nikt 
się nie czepiał. Strategia rozwoju wojewódz-
twa – założenia w zasadzie nie zrealizowane. 
Strategia rozwoju Kielc – martwy dokument, 
którego nikt nie wdrażał. 
Ale… Tak wcale nie musi być. Widziałem na 
własne oczy efekty jakie przyniosło wdraża-

nie strategii przyciągania inwestorów w Łodzi: 
gdzie w okresie realizowania przygotowanych 
profesjonalnie założeń, miasto to było liderem 
ściągania firm z branży outsourcingowej, logi-
stycznej i FMCG. Widziałem jak Lublin, w 8 lat 
konsekwentnego wdrażania strategii IT, przy-
ciągnął ponad 80 firm z tej branży (z czego 50 
zatrudniających powyżej 100 osób!). Widzia-
łem Rzeszów, który konsekwentnie rozwijając 
Dolinę Lotniczą, stał się jednym z najszybciej 
rozwijających się miast, nie tylko Polski, ale 
i Europy. 
To nie jest tak, że Kielce są gorsze. To nie jest 
tak, że my nie mamy własnego potencjału – 
on jest, tylko trzeba mieć na niego pomysł. •

Tutaj jest jak jest
tak to widzę

arKadiuSz StawicKi
44 lata, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielc, ekonomista, przedsiębiorca, ekspert geopolityki 
europejskiej.

patrząc z oddali

JaceK łuKawSKi
Urodzony w 1980 r. w Kielcach pisarz i publicysta. Autor m.in. świętokrzyskich kryminałów 
„Odmęt” i „Podszept”.

M ijają lata i  dekady, czas zaciera 
w pamięci, jak to drzewiej bywało. 
Są jednak tacy, co z sentymentalną 

łezką w oku do dziś wspominają choćby wsie 
przed elektryfikacją, zapach sławojki, a  być 
może nawet to, jak chodziło się robić dwó-
jeczkę za chałupę. Poczesne miejsce w takich 
wspomnieniach zajmują słusznie minione 
czasy PRL, gdy każdy fragment rzeczywisto-
ści przesiąknięty był przaśnym dziadostwem, 
a  rozsądek i  logika wydawały się niepojęte 
dla miłościwie panującego nam aparatu poli-
tyczno-urzędniczego. O wynikających z  tego 
absurdach można by dziś opowiadać godzi-
nami, a i tak ledwie by się uszczknęło z prze-
bogatej kopalni peerelowskiej indolencji. 
Indolencji, którą tak pięknie i  z  humorem 
wytykał w  swoich filmach mistrz Stanisław 

Na kolei hołd Barei

Bareja. Kultowe komedie, z  których cytaty 
wrosły w  naszą kulturę, potrafią bawić do 
dziś i  wciąż są chętnie oglądane. Dla jed-
nych powodem tej niesłabnącej sympatii 
jest ogromny dysonans między naszą co-
dziennością, a  surrealistycznym obrazem 
dawnych lat. Dla innych może to być efekt 
syndromu sztokholmskiego, który nieleczo-
ny każe tęsknić…
Jednym i drugim kieleckie PKP postanowiło 
wyjść naprzeciw i w pięknym, kreatywnym 
stylu oddać należyty hołd mistrzowi Barei, 
gospodarując na ten cel część środków prze-
znaczonych na remont nawierzchni torowej. 
Czasy są jednak ciężkie, inflacja galopuje, 
więc zamiast wielkiej imprezy, krakowia-
ków z kwiatami czy pomnika, zdecydowano 
się na skromny, ale jakże malowniczy hap-

pening, który zorganizowano w  niewielkiej 
miejscowości Ludynia.
W Ludyni bowiem znajduje się mały prze-
jazd kolejowy. Wąski pasek asfaltu przeci-
nający dwa tory kolejowe. Z sygnalizacją 
świetlną, ale bez szlabanów. Ot, klasyka 
bocznych dróg, którymi dojeżdża się na pola, 
do pobliskich miasteczek, czy też do pracy.
4 maja b.r. PKP zakomunikowało, iż „od godz. 
7.00 dnia 9 maja 2022 r. do godz. 14.00 dnia 
30 września 2022 r. nastąpi zamknięcie drogi 
gminnej (…) na odcinku przez przejazd ko-
lejowy (…). Zamknięcie spowodowane jest 
remontem nawierzchni torowej na szlaku 
Ludynia – Włoszczowa (…)”. Przy okazji cze-
go wyznaczono kilkunastokilometrowy ob-
jazd przez Krasocin.
Gdzie tu happening? Otóż jeżdżę tamtędy 
niemal codziennie i  z  nieukrywaną fascy-
nacją obserwuję rozwój sytuacji… Gdy piszę 
te słowa, mija właśnie czterdziesty dzień 
od zamknięcia przejazdu i  nierozpoczęcia 
żadnych prac. Poza barierami tarasującymi 
drogę, nic się nie zmieniło: pociągi jeżdżą, 
sygnalizacja działa, przejeżdżać przez prze-
jazd nie wolno.
Sytuacja jest zbyt absurdalna, aby nie do-
szukiwać się w niej kreatywnego i wymow-
nego hołdu dla Stanisława Barei. Brawo 
PKP! •
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TAK UWAŻAM

DR RobeRt FRey
doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodniczący rady nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. 

W środę 15 czerwca br. miała miej-
sce na Wydziale Prawa i Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach podniosła uroczy-
stość. Profesor Kazimierz Kik obchodził 45-lecie 
działalności naukowej i niestety po 32 latach 
pracy w Kielcach żegnał się z naszą uczelnią. 
Na uroczystości nie zabrakło uczniów Profesora. 
Wicewojewoda Rafał Nowak wspominał, że był 
on promotorem jego pracy magisterskiej, „mimo 
że Kik wiedział, że działam w Prawie i Sprawie-
dliwości”. Byli radni Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego: wiceprzewodniczący Henryk 
Milcarz i Marcin Piętak. Do uczniów Profesora 
zaliczają się prezydent Starachowic Marek Mate-

Profesor opuszcza Kielce
ktoś pokusił się o diagnozę, co dalej z jego życiem, 
ta byłaby jednoznaczna – wyrośnie kryminali-
sta. Ale Opatrzność czuwała i nie pozwoliła mu 
zmarnować życia. Przyszło opamiętanie i ciężka 
praca nad sobą, zarówno fizyczna, jak i umysło-
wa. A do tego szczęście, które pozwoliło mu spo-
tkać na swojej drodze ludzi, którzy nie skreślili 
go na starcie, mimo że przeszłość zdecydowanie 
przemawiała za takim podejściem. Potem zaczął 
się najlepszy okres w życiu Kika, kiedy to trafił 
do Kielc „na 2,3 lata” i… został ponad 30. 
Można się z Profesorem nie zgadzać. Często pod-
czas naszych rozmów mamy odmienne poglądy 
na poszczególne tematy, ale zawsze wysłucha 
z uwagą. Rys charakterystyczny jego poglądów, 
to propaństwowiec. Dlatego w pewnym momen-
cie stał mu się bliski PiS, który najlepiej od kilku 
lat realizuje taką właśnie politykę – propaństwo-
wą. W pewnym sensie też zaliczam się do Jego 
uczniów, bo gdy powoli zaczynał myśleć o poże-
gnaniu z Kielcami, wskazał mnie jako następcę 
w pisaniu felietonów na łamach „2 tygodnika 
kieleckiego”. 
Profesor jest od ponad 20 lat wierny również 
Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A., gdzie co roku ła-
duje akumulatory przed nowym rokiem akade-
mickim. Dlatego też nie mówię żegnaj, ale mogę 
powiedzieć do zobaczenia. •

rek i przewodniczący świętokrzyskiej Platformy 
Obywatelskiej Artur Gierada – więc ich także 
nie mogło zabraknąć. Natomiast nie było nikogo 
z władz Kielc. Co zresztą chyba nawet nie dziwi, 
bowiem, co zauważył spóźniony prorektor WSE-
PiNM Zdobysław Kuleszyński, okolice uczelni są 
tak rozkopane na drogach dojazdowych, a ozna-
czeń jakichkolwiek brak, że nie wiadomo jak 
dojechać. 
Profesor Kazimierz Kik to postać nietuzinkowa. 
Najlepiej określiła go Jego matka – samojednik. 
Taki też tytuł nosi autobiografia Kika, która uka-
zała się w roku ubiegłym. Zwraca uwagę podty-
tuł – od poprawczaka do profesury. I oddaje on 
najlepiej jego życie. Otóż gdyby, gdy miał 15 lat, 

MOIM ZDANIEM

Jacek kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

A naliza danych z Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 
potwierdza, że co piąta osoba w Polsce 

jest w wieku poprodukcyjnym. Niestety, w wo-
jewództwie świętokrzyskim emerytem jest co 
czwarty mieszkaniec. Nasz region jest też naj-
szybciej wyludniającym się w Polsce. W ostat-
nich 10 latach ubyło nam blisko 7 % miesz-
kańców. Szacuje się, że w roku 2050 będzie nas 
mniej niż jeden milion, czyli zniknie miasto 
wielkości stolicy województwa. Z danych spisu 
powszechnego wynika także, że mimo bardzo 
szybko zmniejszającej się liczby ludności, w re-
gionie o prawie 10 proc. zwiększyła się liczba 
mieszkań – ale… w 13,5 proc. z nich nikt nie 
mieszka. 
Specjaliści wyjaśniają, że skala zmian liczby 
mieszkańców w poszczególnych wojewódz-
twach jest związana z poziomem rozwoju 
infrastruktury społeczno-gospodarczej i per-
spektywami na rynku pracy. Młodzi mieszkań-
cy naszego regionu częściej niż gdzie indziej 
poszukują swoich szans zawodowych poza gra-
nicami województwa. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest nieatrakcyjny rynek pracy. 
Młodzi migrują do większych ośrodków, metro-
polii w poszukiwaniu lepszego standardu życia 
i wyższych zarobków. 
Tymczasem, w pierwszym kwartale 2022 roku 

w województwie świętokrzyskim odnotowano 
najniższy poziom wynagrodzeń brutto w sek-
torze przedsiębiorstw (o 19 proc. mniej niż 
średnio w kraju). Przeciętne wynagrodzenie 
w kraju w I kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 
zł brutto, w województwie świętokrzyskim 
5354,42 zł. 
Kluczową rolę w odwróceniu tej ekstremal-
nie niekorzystnej tendencji powinny odegrać 
samorządy terytorialne, a w szczególności sa-
morząd województwa. Bo to one tworzą (po-
winny!) warunki, które sprawiają, że ludzie 
nie chcą wyjeżdżać. Oczywiście nie są bezpo-
średnim graczem na rynku gospodarczym, ale 
mogą stymulować podejmowane przez inwe-
storów decyzje, związane z budową nowych lub 
rozbudową istniejących zakładów pracy. Mogą 

tworzyć tereny inwestycyjne i strefy gospodar-
cze, poprawiać układ komunikacyjny tak, aby 
prowadzenie działalności gospodarczej było 
łatwiejsze. 
Analizując zaproponowane przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego inwestycje 
do Krajowego Planu Odbudowy i pominięcie 
projektów gospodarczych miast z północy 
województwa, trudno doszukać się wskaza-
nego przez Komisję Europejską niestandardo-
wego myślenia o lokalnej gospodarce, która 
potrzebuje wsparcia i przemian po wielkim 
pandemicznym kryzysie. A to właśnie północ 
województwa jest gospodarczym sercem wo-
jewództwa. Innowacyjność pojmowana jako 
budowa pomników kadencji musi odejść do 
lamusa. •

Spisowe niepokoje
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

www.tu.kielce.pl

Kontakt w sprawach rekrutacji:
41 34 24 818
41 34 24 137
41 34 24 136

ERA INŻYNIERA

Trwa rekrutacja na studia w Politechni-
ce Świętokrzyskiej. Czasu na podjęcie 
decyzji nie jest dużo, a warto ją staran-

nie przemyśleć. Swoją ofertą jak co roku kusi 
Politechnika Świętokrzyska. Przyszli studenci 
mogą wybierać spośród 23 kierunków, w tym 
dwóch nowych: inżynierii biomedycznej 
i zarządzania biznesem. Uczelnia będzie też 
kształcić specjalistów z zakresu cyberbezpie-
czeństwa. Współpraca pomiędzy gigantem 
technologicznym IBM Polska, a Politechniką 
Świętokrzyską została już przypieczętowana. 
Od nowego roku ruszy specjalność – docelowo 
uruchomiony zostanie kierunek.
W ostatnich latach coraz więcej młodych lu-
dzi decyduje się na studiowanie kierunków 
technicznych. Nie ma się czemu dziwić; świat 
stale się dygitalizuje, dlatego najlepsi profe-

sjonaliści są na wagę złota. Według prognoz 
w ciągu 5 lat zabraknie w Polsce około 100 ty-
sięcy inżynierów.           (oprac. red.)

Za nami pierwsza degustacja miodu 
z pasieki Politechniki Świętokrzyskiej. 
Jako pierwszy spróbował go rektor 

uczelni prof. Zbigniew Koruba. – Ma 
niepowtarzalny smak, to jeden z najlepszych 
miodów jakie próbowałem. Pszczoły 
wyjątkowo dobrze zaadoptowały się na dachu 
naszej uczelni – ocenił. 
Przypomnijmy. Pięć pasiek, co warto 
zaznaczyć, z recyklingu, stanęło tam roku 
temu. I były to pierwsze tego typu pasieki 
w kraju. Władze uczelni chcą, by na dachu 
budynku stanęło ich jeszcze więcej.  (red.)

CIEKAWE

Informatyka i budownictwo to 
branże dominujące wśród projektów 
nagrodzonych statuetkami NOVATOR 

2021.  Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłoszono także pomysły z dziedziny chemii, 
energetyki i przemysłu metalowego. 
Wśród tegorocznych laureatów są 
naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej 
i specjaliści z Budownictwo Drogowe 
BUDAR Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny. 
Nagrodę otrzymali w kategorii 
„Współpraca nauka – przemysł”. Efektem 

Zespół Impuls, czyli drużyna z Kielc, zajęła 
piąte miejsce w prestiżowych zawodach 
łazików marsjańskich – University Rover 

Challenge w Stanach Zjednoczonych. Do 
podium, tym razem, zabrakło trochę szczęścia.
Najlepszy okazał się Michigan Mars Rover 
Team – MRover z University of Michigan w 
Stanach Zjednoczonych, który zdobył niemal 
389 punktów. 
Zawody na pustyni Utah wróciły po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. 
W tegorocznych finałach wzięło udział 36 
zespołów z 10 krajów. Polskę reprezentowały 
cztery drużyny: AGH Space System, 
Politechnika Świętokrzyska, PCz Rover Team 
z Politechniki Częstochowskiej, Politechnika 
Wrocławska.    (red.)

NOVATOR 2021

wspólnych działań jest innowacyjne 
spoiwo drogowe do technologii recyklingu 
głębokiego na zimno. Z nową technologią 
związane są trzy zgłoszenia patentowe.
Novator jest najstarszym w Polsce 
regionalnym konkursem poświęconym 
innowacjom w przemyśle. Został 
zainicjowany przez Staropolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową w 2007 
roku. Jego celem jest propagowanie 
innowacyjności. 

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ
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TeksT: Ryszard Biskup

Od samego początku plac został nazwany w urzędowym – wówczas rosyjskim języku – 
Bazarnym. Sami diabli wiedzą, dlaczego niezgodnie ze stosowanym w całym carskim 
imperium Rynkiem? Kto wie, może dlatego, że Rynek już od dawna przecież w Kielcach 
istniał? 

Sporym zaskoczeniem dla błądzących po 
Kielcach przybyszów jest ten usytuowa-
ny w samym centrum miasta obszerny 

plac. Prostokątny, otoczony jedno – i dwupię-
trowymi budynkami z końca dziewiętnastego 
stulecia budynkami, o których starzy kielcza-
nie mawiali onegdaj z przekąsem – kamienice 
odeskie. Jednak ta niespotykana raczej, a dzi-
siaj po prostu zapomniana nomenklatura nie 
ma nic, ale to nic wspólnego z urodą perełek 
architektury, na jakie natknąć się można bez 
trudu przy spacerze po sławnym czarnomor-
skim porcie. 
W Kielcach złośliwe konotacje wynikały wprost 
z  metody zastosowanej przez budowniczych 
domów, zlokalizowanych przy pierzejach re-

prezentacyjnego bez dwóch zdań miejskiego 
placu. Idąc za wskazaniami gubernialnego ar-
chitekta, Franciszka Ksawerego Kowalskiego, 
który notabene, wcale nie był kielczaninem, 
tylko zjechał nad Silnicę za pracą z Lublina, 
ozdobiono frontony, wznoszonych w zawrot-
nym jak na owe czasy tempie, czynszówek be-
tonowymi obramowaniami. Nie rzeźbionymi 
w  kamieniu, cyzelowanymi pracowicie rzeź-
biarskim dłutem, ale wylewanymi w  chytrze 
przybitymi do frontonu, drewnianymi sza-
lunkami. Od deski do deski powstały wszyst-
kie wymyślne gzymsy, portale, ościeżnice na 
wszystkich elewacjach. Raz, dwa, trzy i gotowe. 
Krytykanci, których nigdy w Polsce nie brako-
wało, natychmiast ochrzcili taką metodę bu-

dowlaną „od deską”, co się w Kielcach zamieniło 
na cokolwiek egzotyczne, dzisiaj niekoniecznie 
zrozumiałe, ale jednak regionalne określenie. 
Tak zostały ozdobione budowle, nie tylko przy 
wszystkich czterech pierzejach, ale również 
jedyna w owym czasie, usytuowana najpierw 
w szczerym polu, a potem jak wszystkie inne 
budynki, flankowana czynszówkami, hala 
targowa, którą za przyzwoleniem miejskiego 
zwierzchnictwa, wystawił w  latach siedem-
dziesiątych XIX wieku, za własne pieniądze, 
przedsiębiorca Chaskiel Landau, który na bu-
dowę dojeżdżał, doglądając osobiście postęp 
robót z  pobliskich Chęcin, bo w  Kielcach nie 
mieszkał. Ruble na budowę zgromadziło aż 
trzy tysiące akcjonariuszy, którzy w budowie 

Plac w środku miasta

Lata 50. XX wieku.
Jednopiętrowa budowla przy północnej pierzei była wówczas czymś 
w rodzaju dzisiejszych galerii handlowych.

Rok 1972. 
Partia z rządem, rząd z narodem – zaranie dekady propagandy sukcesu.
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spacerkiem po mieście

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

zwietrzyli natychmiast znakomity, w  dodat-
ku złoty interes. Przecież jak świat światem, 
każdy wie, że lepsze deko handlu, niż nawet 
dwa kilogramy zwyczajnej, ale jednak mało 
intratnej roboty. 
Jatki przy placu Bazarowym, były pierwszą 
i dodać trzeba od razu – udaną próbą ucywili-
zowania w mieście nad Silnicą rozproszonego, 
usytuowanego na parterach chałup, handlu. 
Tych wszystkich jednoizbowych sklepików, 
kramów, zwyczajnych bud i  rozmaitych in-
teresów, w których można było to, co akurat 
było na gwałt potrzebne i niezbędne i czy ab-
solutnie zbyteczne, ale kiedyś mogło się jak 
najbardziej przydać, kupić albo nie kupić, ale 
potargować – zawsze. 
Handel zniknął na zawsze z  placu Wolno-
ści dopiero w  kolejnej epoce, kiedy jeszcze 
„wczorajsze” Bazary zamieniły się tym ra-
zem w  plac Obrońców Stalingradu. Handel 
wyeksmitowano z hukiem, a plac w centrum 
z  dnia na dzień awansował na miejsce naj-
ważniejszych w  całych Kielcach publicznych 
zgromadzeń. To tutaj ludność manifestowa-
ła, demonstrowała, dawała wyraz poparcia, 
odpierała ataki podżegaczy i  imperialistów. 
Zganiano na plac uczniów kieleckich szkół, 
spędzano tłumnie pracowników przedsię-
biorstw i  instytucji. Czasem dobrotliwa wła-

dza ukazywała ludzkie oblicze, gdy najpierw 
na drewnianej, później zaś na elegancko wy-
betonowanej estradzie, swoje talenty prezen-
towali artyści z kieleckich ośrodków kultury. 
Koncertowały tutaj muzyczne zespoły, wyci-
nali hołubce tancerze, przez ustawione w każ-
dym narożniku szczekaczki przesterowanych 
zwykle głośników, niosły się nad dachami 
słowa masowych pieśni. Przy okazji politycz-
nych zgromadzeń plac, jak długi i  szeroki, 
skandował ustalone wcześniej i zaaprobowa-
ne przez polityczny czynnik propagandowe 
hasła, wznosił okrzyki, demonstrował robot-
niczo – chłopską (ale wspartą przez inteligen-
cję miast i wsi ludność) jedność i poparcie dla 
słusznej, bo przecież jedynej linii. Wiosną na 
betonowych płytach szalała już nie szkolna, 
ale dwa deko starsza, bo studencka młodzież, 
bo Kielce powoli, z  wyraźnym wysiłkiem 
i  trudem przekształcały się ze oświatowego 
zaścianka w ośrodek akademicki. 
Znowu jednak zazgrzytał zegar historii i obró-
ciły się lekko przerdzewiałe jego wskazówki. 

Co sprawiło, że plac – jakżeby inaczej – kolej-
ny raz zmienił nazwę? A raczej wrócił do na-
zwy, którą kiedyś już nosił. Tabliczki kolejny 
raz zmieniono i  plac Obrońców Stalingradu 
nazywa się tak samo jak dawniej, identycznie 
jak przed wojną – Wolności. 
Handlarze, nazwani feministycznie zgodnie 
z  nową nomenklaturą kupcami, na Bazary 
co prawda znowu wrócili, ale tylko na ulotny 
moment. Oferowali barachło, trykotowe ko-
szulki, imitujące oryginalną markową odzież 
tandetne podróbki, kreszowe dresy, dowożo-
ne w  bagażnikach osobowych samochodów 
ciuchy z hurtowni pod Łodzią czy plastykowe 
torby, ceratowe obrusy, warzywa i owoce. Ad-
ministracyjną decyzją handel w  warunkach 
urągających cywilizacji pewnego dnia zlikwi-
dowano. Do dawnych i  prestiżowych funkcji 
placu jednak nie wrócono. Płytę reprezen-
tacyjnego w  Kielcach miejsca zamieniono 
bowiem w  koszmarny parking samochodów 
osobowych.

ostatnie egzemplarze             ostatnie egzemplarze            ostatnie egzemplarze

Ryszard Biskup

Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.

KIELCE 1950–2000

Ryszard Biskup 

kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, 
podróżnik, regionalista i  historyk. 
Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat 
kilkudziesięciu dziennikarskich kon-
kursów. Od wielu lat przewodnik tu-
rystyczny oraz licencjonowany pilot 
wycieczek zagranicznych. Autor wie-
lu artykułów naukowych i książek.

Przewodniczący 
Rady Miasta Kielce

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa  

Świętokrzyskiego

Krzysztof Słoń
Senator RP

Jacek Włosowicz
Senator RP

Mecenas wydania

Wydawca Współwydawca

Partnerzy

Patronat honorowy Patronat

Patronat medialny

Bonifacy Sornat 
Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe  
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Ludzie-podludzie,  
elitarni-nieelitarni
Od dawna obserwuję, że wielu z pokolenia współczesnej młodzieży tak o poglądach tzw. 
prawicowych, jak lewicowych, w swoim światopoglądzie – co mnie nie raz zdumiewało – 
skłania się do refleksji, a w zasadzie do wyjętych z kontekstu fragmentów z dzieł filozofa 
końca XIX wieku Friedricha Wilhelma Nietzschego. Myśliciela znanego z radykalnej 
krytyki cywilizacji łacińskiej, która owszem ma swoje minusy, ale ostatecznie 
wyprodukowała Prawa Człowieka – coś unikatowego w skali całego świata. 

TeksT: Krzysztof Sowiński

„Nic nie jest prawdziwe. Wszystko 
jest dozwolone” – powiedział nie-
gdyś Nietzsche („To rzekł Zara-

tustra”), a  dziś za nim mówi to samo, aż tak 
liczne grono młodych. Nowe „postępowe” ge-
neracje, które zaczynając od idei ratowania 
świata (głównie zapobiegania jakoby zbliża-
jącej się globalnej katastrofie klimatycznej 
spowodowanej niby dotychczasową działal-
nością ludzi) i walki o prawa tzw. wykluczo-
nych – ostatecznie na koniec wybierają stary 
i wydawałoby się skompromitowany na wieki 
darwinizm społeczny. W rezultacie świat wy-
pełnia coraz większa liczba konformistycz-
nych cwaniaków ubranych tak w  uniformy 
w tym te korporacyjne, jak i te hipsterskie.
To zdumiewający zwrot światopoglądowy od 
idei opartych na empatii, ku pochwale „woli 
mocy”, ku wykreowanemu przez Nietzsche-
go nadczłowiekowi. A  ten „nad” ma przecież 
obowiązek życia i działania nie oglądając się 
na zasady obowiązujące w  świecie człowie-
ka „średniego”, a  zwłaszcza nie krępując się 
tradycyjnymi zasadami moralnymi. Przypo-
mnijmy – ten filozof za nadludzi np. uważał 
Aleksandra Wielkiego, cesarza Fryderyka II, 
Cezara Borgię, czy Napoleona – tak skutecz-
nych m.in. w mordowaniu swojego gatunku.
Pewnie, gdyby Nietzsche dziś żył, za takich 
uznałby Billa Gatesa czy Klausa Szwaba, 
widocznego publicznie lidera toczących się 
właśnie gwałtownych i brutalnych przemian 
(sanitaryzm), których w świecie tzw. Zachodu 
ofiarą padają właśnie Prawa Człowieka. Prze-

mian znanych chociażby u  nas pod hasłem 
Nowego ładu.
To właśnie Klaus Szwab dziś mówi o  dwóch 
klasach ludzi – potrzebnych „elitarnych” i 

całej masie pozostałych, zbytecznych „nieeli-
tarnych”, np. seniorów czy ludzi trwale pozba-
wionych pracy i godnego wynagrodzenia. To 
ten ideolog uważa, że ci ostatni powinni mieć 
tylko minimum środków do życia (w zasadzie 
w ogóle nie powinni produkować „śladu wę-
glowego”), a ich prawa nie powinny być takie 
same jak ludzi elitarnych. Także wartość ich 
życia jest mniejsza, niż tych uprzywilejowa-
nych. Oczywiście siebie, mimo, że dożył już 
sędziwego wieku, Szwab widzi w grupie bene-
ficjentów przeznaczonych do dalszego trwa-
nia w dobrobycie.
W moich rozważaniach na temat młodzieży 
przychodzi mi na szczęście w  sukurs współ-
czesny filozof Adam Wielomski, z  właśnie 
świeżo wydaną publikacją zatytułowaną „Za-
bójcy Zachodu. Prawica i lewica nietzscheań-
sko-heideggerystyczna”.
Nietzsche zajmował się m.in. analizą języka 
w  rozprawie „O prawdzie i  kłamstwie w  po-
zamoralnym sensie”. Pointą tych refleksji 
była opinia, że nie ma żadnej prawdy o świe-
cie, „a  co najwyżej prawda o  języku”. Zatem 
według Nietzschego „fakty nie istnieją, je-
dynie interpretacje”. Ten sam pogląd podzie-
lał i  kontynuował na ten temat rozważania 
w  swoich pracach także Martin Heidegger, 
niemiecki filozof z XX wieku. Przypomnijmy, 
że m.in. ten myśliciel aktywnie wspierał ruch 
narodowosocjalistyczny („Widać z  dnia na 
dzień, na jak wielkiego męża stanu wyrasta 
Hitler” – pisał). I   m.in. z  tego powodu, w re-
zultacie programu denazyfikacji zabroniono 

AdAm Wielomski 
(ur. 25 grudnia 1972 roku w Warszawie, 
polski politolog i publicysta, historyk idei, profesor nauk 
społecznych oraz nauczyciel akademicki. Jest profesorem 
zwyczajnym i kierownikiem Katedry Teorii Stosunków 
Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Specjalizuje się w historycznej i współczesnej 
zachodnioeuropejskiej myśli politycznej, szczególnie 
francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. W latach 1999–2001 
był doradcą prezesa Rady Ministrów ds. komunikacji 
społecznej.
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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.

mu prawa do nauczania do 1951 roku. W tek-
ście „O istocie prawdy” Heidegger mówi m.in. 
że „w życiu napotykamy rozmaite prawdy”. 
Wspomnijmy, że według tradycyjnej koncep-
cji prawdy, ta jest jedna, tylko bywają różne 
drogi docierania do takiej.
Według Wielomskiego właśnie doświadcza-
my gwałtownego i  mającego zatrważające 
konsekwencje dla miliardów ludzi sporu o po-
jęcie prawdy. Jedni uważają, że nie ma czegoś 
takiego jak obiektywna prawda, inni słabsi 
jednak upierają się, że taka nadal istnieje. 
W  opisie do najnowszej propozycji Wielom-
skiego czytamy: „Fryderyk Nietzsche i Martin 
Heidegger – to dwaj niemieccy filozofowie, 
którzy uznali, że człowiek był najszczęśliw-
szy, gdy wierzył w  mity. Narodziny greckiej 
filozofii, która szukała obiektywnej i  odkry-
wanej rozumem prawdy, uznali za najwięk-
szą tragedię w  historii ludzkości. Budowana 
przez ostatnie 2500 lat cywilizacja Zachodu 
została przez nich oskarżona o  zniszczenie 

„autentyczności”, wyrażanej przez uczucia, in-
stynkty i bezpośredni kontakt z naturą. Pro-
gram „uwolnienia” człowieka z krępującej go 
cywilizacji przeprowadzili naziści (tytułowa 
prawica nietzscheańsko-heideggerystyczna). 
I wbrew propagowanym tezom, ta sama agen-
da leży u  podstaw postmodernizmu (lewica 
nietzscheańsko-heideggerystyczna)”, a  nie 
jak się powszechnie uważa – że tym źródłem 
jest neomarksizm. „Podczas gdy nazizm głosił 
ideę powrotu do mitów etnicznych, postmo-
derniści głoszą, że każdy ma swoją własną 
„prawdę”, czyli po prostu swój prywatny mit” 
– wyjaśnia Wielomski. W swojej książce prze-
konująco konstatuje, że jeśli nie ma obiektyw-
nej prawdy, to pozostają nam właśnie tylko 
mity. A wówczas wygrywa ta grupa, która ma 
większą moc narzucania swojego mitu innym 
i realizowania w ten sposób swoich egoistycz-
nych celów. A  wtedy nie znajdziemy żadnej 
podstawy do np. przestrzegania Praw Czło-
wieka, wtedy ludzie „elitarni” mogą dowolnie 

POWIKŁANIA PO ZŁAMANIACH I URAZACH

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

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

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

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

kształtować wbrew nam naszą rzeczywistość. 
A tę możliwą znamy już z przeszłości – miała 
m.in. oblicze ofiar niemieckich obozów zagła-
dy, którym odmówiono właśnie „elitarności”. 
A  warto wspomnieć, że dziś inżynierowie 
społeczni dzięki rozwojowi technologii mają 
o wiele więcej niezwykle skutecznych narzę-
dzi i metod, żeby rozwiązać ostatecznie i bez 
szczególnego sprzeciwu społecznego kwestię 
istot „nieelitarnych”.
„Zabójcy Zachodu Prawica i lewica nietzsche-
ańsko-heideggerystyczna” – to lektura obo-
wiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć 
dziejące się wokół nas wydarzenia, z  kon-
fliktem rosyjsko-ukraińskim włącznie, przy 
okazji którego aktualni przywódcy PiS udają, 
że są partią samosterowalną i  „prawicową”. 
A przy okazji warto się zastanowić, czy nie są 
czasem tylko usłużną wobec tych globalistów, 
którzy mają moc narzucania swojego mitu 
– lewicą nietzscheańsko-heideggerystyczną 
z odrobiną patriotycznej retoryki. 
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ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE  
DZIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

W KIELCACH

Klonowa 58 /58 
25-553 Kielce

tel. +48 570 446 822

Publikacja współfinansowana ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego

TeksT: Agnieszka Rogalska

Oni walczyli o wolną Polskę
Józefa Zofia Życińska ps. „Zośka”, była żoną żołnierza Armii Krajowej i Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” kapitana Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”, „Orlean”, 
o którym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „wieści świętokrzyskich”. Oprócz męża, 
w latach 40. i 50., w wyniku komunistycznych represji, straciła też matkę, ojca i brata. 
Również inni członkowie jej rodziny byli więzieni za działalność podziemną.

Urodziła się 13 stycznia 1930 roku w Wołowie, w rodzinie Jana 
i  Marii Zepów. Jako nastolatka, w  czasie wojny pomagała ra-
dzieckim więźniom niemieckiego obozu w  Bliżynie. Była 

łączniczką  Armii Krajowej, w  oddziale Jana Piwnika „Ponurego”. Po 
zaprzysiężeniu przyjęła pseudonim „Zośka”. Po wojnie uciekając przed 
aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa wstąpiła do oddziału WiN, 
gdzie poznała przyszłego męża – wspomnianego wyżej Aleksandra Ży-
cińskiego.
Po aresztowaniu przez UB, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w 
Kielcach została skazana na karę 7 lat pozbawienia wolności, a Alek-
sander Życiński na potrójną karę śmierci. Ślubu udzielił im naczel-
nik więzienny 5 września 1948 roku. Jej męża 24 września 1948 roku 
rozstrzelano wraz z  trzema innymi żołnierzami podziemia niepodle-
głościowego, w lesie w okolicach Zgórska. Mimo, że była w ciąży, była 
katowana przez ubeków. W więzieniu w Kielcach urodziła córkę, która 
na cześć ojca otrzymała imię Aleksandra.
W 1950 roku, ze względu na stan zdrowia, wyszła na wolność w wyni-
ku ogłoszonej amnestii. Przez wiele lat była szykanowana, codziennie 
musiała się meldować na posterunku milicji, przez 13 lat nie mogła 
znaleźć pracy.
Była założycielką „Solidarności” w skarżyskim PKS, działała w jej struk-
turach, stworzyła Związek Strzelecki, dwukrotnie pełniła funkcję rad-
nej w gminie Bliżyn, uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych. 
W głośnym procesie z lat 90. XX wieku oskarżała jako oskarżyciel posił-
kowy stalinowskich oprawców – Adama Humera i Edmunda Kwaska.
Józefa Życińska była  majorem Wojska Polskiego (została awansowana 
po zmianie ustroju). Za swoją działalność została odznaczona Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami Pro Patria 
i Pro Memoria.
O jej śmierci 5 czerwca 2018 roku na Twitterze poinformowała Kance-
laria Prezydenta RP. Miała 88 lat. Do końca życia pozostała aktywna. 
9 czerwca 2018 roku została pochowana w Bliżynie obok męża, którego 
ciała szukała przez prawie 70 lat.
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„To były po prostu 
chamy. Wątpię, 
czy umieli chociaż 
czytać i pisać. Taki 
był poziom nowej 
władzy ludowej. Nie 
ludzie, tylko bydlęta. 
Byli dobrzy, ale tylko 
do bicia”.

Tak mówiła Józefa 
Życińska o funkc-

jonariuszach Urzędu 
Bezpieczeństwa.

16 lutego 2017 r. Major Józefa Życińska odbiera z rąk wojewody Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz kombatantów, 
krzewienie idei obronności i wartości patriotycznych
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CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

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

Operacje bez skalpela
Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod 
wysokim ciśnieniem, to skuteczna terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń. 
Dlaczego warto się jej poddać? Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta z kieleckiego 
Centrum Terapii, w rozmowie z Kamilem Kamińskim.

Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje 
się w Centrum Terapii?
To prawdziwa komora hiperbaryczna, tech-
nologia numer jeden na świecie. Wpro-
wadzamy do organizmu kilkanaście razy 
więcej tlenu niż oddychając normalnie, co 
ważne, pod najbardziej przyjaznym dla czło-
wieka ciśnieniem. Dzięki terapii hiperba-
rycznej odzyskamy zdrowie, siłę i  młodość. 
Osiągamy rezultaty niemożliwe do osiągnię-
cia w medycynie konwencjonalnej.

Jakie są wskazania, zalecenia do skorzystania 
z tlenoterapii hiperbarycznej?
Mnóstwo. Wspomaga np. rehabilitację kardio-
logiczną – pracę zdrowego serca i  może być 
bardzo pomocna w  terapii uszkodzeń tego 
organu – zapobiega zawałom mięśnia serco-
wego, uelastycznia ścianki żył i zwiększa do-
pływ tlenu do serca. Niweluje powikłania po 
zabiegach chirurgicznych – przyspiesza goje-
nie, stymuluje wzrost oraz podział komórek 
macierzystych i skraca czas rekonwalescencji. 
Poprawia ukrwienie w  uszkodzonej tkance 
i zwalcza infekcje, które mogą powstać w wy-
niku komplikacji po operacjach. Wspomaga 
rehabilitację neurologiczną – dotlenia mózg 
i zwiększa jego aktywność, redukuje obrzęki 
mózgu, pobudza komórki i przywraca ich pra-
widłowe funkcjonowanie. Pomaga w leczeniu 
urazów kończyn – ośmiokrotnie zwiększa 
liczbę komórek macierzystych, a  wysokie 
stężenie tlenu sprzyja szybszej regeneracji 
i przyspiesza wzrost kości. 

Stanowi także naturalną metodę utrzymania 
zdrowej cery/skóry?

Tak. Przyspiesza wydalanie toksyn, poprawia 
metabolizm i wspomaga regenerację nabłon-
ka. Dzięki dotlenieniu wszystkich tkanek, 
redukowane są stany zapalne, co może być 
pomocne w walce ze zmianami skórnymi, ta-
kimi jak trądzik.

Co ponadto?
Pomaga w leczeniu cukrzycy i miażdżycy. Sto-
sowana regularnie wspomaga prowadzone 
równolegle leczenie chirurgiczne i  antybio-

tykoterapię, zmniejszając ryzyko powikłań 
wielu przewlekłych chorób. Zmniejsza także 
bóle migrenowe. Poprawia się przepływ krwi 
w mózgu, co przyczynia się do dotlenienia 
tkanki mózgowej oraz obkurczenia naczyń 
krwionośnych. Pozytywny efekt działania te-
rapii można zaobserwować już po kilkunastu 
minutach.

Inne wskazania? 
Z pewnością trzeba wymienić trudno goją-
ce się rany, stopę cukrzycową, popromienne 
uszkodzenie kości i  tkanek miękkich, prze-
wlekłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek 
i choroby z tym związane, fibromialgię, cho-
roby układu krążenia, takie jak: miażdżyca, 
nadciśnienie, itp., choroby układu nerwowe-
go: ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona, 
SM, itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna 
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, pobu-
dzenie do pracy uśpionych komórek mózgo-
wych oraz tworzenie się nowych. Wspomaga 
leczenie niepłodności oraz problemów z  po-
tencją. Spowalnia procesy starzenia (komórek 
i  organizmu), wspomaga leczenia po zabie-
gach medycyny estetycznej i  zabiegach chi-
rurgicznych, infekcji bakteryjnych, anemii, 
depresji, chorób autoagresywnych, przewle-
kłych stanów zapalnych, niektórych zaburzeń 
immunologicznych, przewlekłych chorób skó-
ry, takich jak: łuszczyca, trądzik, pokrzywka 
wysypka, rumień, AZS, grzybice. Tlenoterapia 
hiperbaryczna wspomaga leczenie nadwagi 
i otyłości. Wielu pacjentów zgłasza się do nas 
z szumami w uszach, odleżynami czy oparze-
niami. Wskazań jest mnóstwo, bo nic nie jest 
tak potrzebne człowiekowi  jak tlen.

MGR Paula Malarz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
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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
– sportowy

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

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Od chwili, gdy osiem lat temu pozna-
łem Talanta Dujszebajewa, jestem 
pod ogromnym wrażeniem jego 

osobowości. Nasza pierwsza rozmowa w Ho-
telu Binkowski, podczas której szkoleniowiec 
Łomży VIVE natychmiast zrzucił z siebie „ofi-
cjalną skorupę” uświadomiła mi, że oto do 
Kielc trafił ktoś wyjątkowy. Z jednej strony, 
Dujszebajew senior, to jedna z największych 
osobowości świata piłki ręcznej – mistrz olim-
pijski, medalista mistrzostw świata, najlepszy 
gracz globu. Z drugiej, mimo, że znaliśmy się 
kilka minut – emanowało z jego wypowiedzi 
dobro, ciepło, szczerość. Bez ogródek mówił 
o dzieciństwie, trudnych latach dorastania, 
emigracji do Moskwy, potem Hiszpanii. Wzbu-
dził we mnie podziw, przyznając, iż „stojąc na 
najwyższym podium igrzysk olimpijskich 
w Barcelonie zastanawiał się nad swoją przy-
należnością osobową”. Doprawdy niewielu 
poznanych wcześniej moich interlokutorów 
decydowało się na taką otwartość. 
Przez osiem lat pobytu w Kielcach Dujszeba-
jew nie tylko sfinalizował projekt rozpoczęty 
przez Bogdana Wentę, ale również doskonale 
wdrożył swój pomysł na zbudowanie autor-
skiej drużyny. W efekcie, kieleccy szczypior-
niści dotarli do finału Ligi Mistrzów. Jaki był 

przebieg konfrontacji z Barceloną fani szczy-
piorniaka wiedzą doskonale. I mimo poraż-
ki, niewiele było głosów smutku, złości czy 
żalu. Podopieczni Dujszebajewa rozegrali ko-
smiczny mecz, stoczyli wielki, heroiczny bój. 
„Szkoda, że nie może być dwóch zwycięzców” 
– napisał na jednym z portali Piotr Rozpara, 
dziennikarz Gazety Wyborczej. To jedno zda-
nie doświadczonego żurnalisty jest idealne, 
by opisać wielkość i heroizm obu rywali. 
Nasi szczypiorniści zebrali wiele komplemen-
tów, słów uznania za swoją postawę. Każdy, 
obiektywny kibic przyjął przegraną ze zro-
zumieniem, ale i godnością. W tym miejscu 
muszę niestety wlać łyżkę dziegciu do beczki 
miodu z napisem „Talant Dujszebajew”. „Po-

MOIM ZDANIEM

Talant, głowa do góry

rażka jest porażką. Dla mnie liczyło się tylko 
zwycięstwo. Nie ma się z czego cieszyć” – mniej 
więcej takie słowa padły z ust szkoleniowca 
chwilę po meczu. Przyznam, że analizowa-
łem tę wypowiedź w różnych aspektach, ale 
nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego opiekun 
Łomży VIVE totalnie „spuścił nos na kwintę”. 
Przecież już sam awans do finałowej potyczki 
był ogromnym sukcesem, wielkim krokiem 
do przodu. Okazaliśmy się gorsi od Barcelony 
w finale, ale bądźmy dumni z tego, co osią-
gnęliśmy. Tu, w malutkich – w porównaniu 
ze stolicą Katalonii – Kielcach zbudowano coś, 
czego zazdrości nam cała handballowa Euro-
pa. A porażka? Jestem pewien, iż wyjdzie nam 
tylko na dobre. Talant, głowa do góry… •



Brzmi znajomo? 
To objawy, które mogą być spowodowane przejściem choroby 

SARS-COV2. 

Co robić?
Podejmij działania prozdrowotne.

W jaki sposób?
Jeśli zmagacie się z którymś z objawów, zapraszamy na spotkania 

edukacyjne z dr n. med. Andrzejem Kustrą  
i mgr fizjoterapii Paulą Malarz.

Projekt „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” realizowany jest w ramach zadania publicznego 
i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

ORGANIZATOR PATRONAT

ZDROWIE DLA KIELCZAN – BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE

Dr n. med. Andrzej Kustra
Lekarz z pasją, chirurg-flebolog, specjalista 
medycyny estetycznej. Posiada wieloletnią 

praktykę na oddziale chirurgii ogólnej. Jest m.in. 
członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

mgr Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczyni 

kieleckiego Centrum Terapii – fizjoterapia 
i terapia hiperbaryczna. Od lat związana ze 

Szpitalem Kieleckim św. Aleksandra.

!!!  UWAGA  !!!
Każdy z uczestników spotkań otrzyma bezpłatny voucher na jednogodzinną sesję terapii hiperbarycznej.

Terminy spotkań, informacje i zapisy – tel. 662 293 293. Liczba miejsc ograniczona.

Ponadto przewidujemy degustację wody (eliksiru młodości, źródła zdrowia i życia)  
połączoną z pokazem urządzenia RO-DETOX.

l Problemy z pamięcią? 
l Problemy z koncentracją?
l Problemy ze snem?

l Duszność?
l Uporczywy kaszel?

l Ból klatki piersiowej i głowy? 
l Chroniczne zmęczenie?
l Ból mięśni i stawów? 

l Utrata zapachu lub smaku? 
l Wysypka?

l Szybkie bicie serca?

ZAPRASZAJĄ

www.centrumterapii.net
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FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

Zalecenia do skorzystania z terapii hiperbarycznej
• trudno gojące się rany (owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa) 
• przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów, reumatyzm 

• miażdżycowe niedokrwienie kończyn 
• choroba wieńcowa (stan po by-passach) 

• choroba Parkinsona 
• choroba Alzheimera 
• udary mózgowe 

• migreny
• regeneracja organizmu - zwiększenie wydolności organizmu nawet o 25 procent 
• leczenie zaburzeń seksualnych - zaburzenia erekcji, obniżone libido, impotencja 

• intensywne odmładzanie - wzrost komórek macierzystych 
• powikłania po złamaniach i urazach 

• dermatologia - łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik różowaty
• oparzenia 

• niedokrwistość 
• choroba dekompresyjna 

• zgorzel gazowa 
• zatrucie tlenkiem węgla

Wskazania do terapii HBO poparte dowodami w piśmiennictwie ustalone przez Europejskie Towarzystwo Medycyny 
Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej 
i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).


