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

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

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).
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SPIS TREŚCI / PolECamy

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Klasztor za miastem”

– Ryszard Biskup, o „kieleckim wykrzykniku  
na końcu zdania”.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Kadra w krzokach”

– Macieja Cendera diagnoza kopanej reprezentacji.

PRomoCJa/REKlama

1,2,4,5,7,9,11,14,15,16

od REdaKToRa

Kiedy w czerwcu br. postanowiłem zrealizować projekt, który 
„chodził mi po głowie” od kilku lat myślałem jedynie o 1, góra 2 
dniowych, zmaganiach kilku drużyn. Jednak po kilku spotkaniach, 
rozmowach, i dzięki napotkanej życzliwości, „coś” co pierwotnie 
miało być małe, stało się duże. 
Pierwsza edycja turnieju młodych piłkarzy ręcznych „7 w Kielcach” 
za nami. 3 dni grania, na dwóch kieleckich halach sportowych, 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
„7 w Kielcach”, to 14 zespołów – z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Sandomierza, Krakowa, Opola, Głogowa, Lublińca, w sumie ponad 
200 młodych zawodników.
„7 w Kielcach” – to 31 meczów, cenne nagrody rzeczowe dla 
najlepszych zawodników, mnóstwo emocji i znakomici goście. 
I jak to zazwyczaj bywa, wszystko dzieje się dzięki komuś. 
I w tym przypadku lista „zasłużonych” jest całkiem spora.
Na początek organizatorzy: Stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy 
Edukacja i Rozwój, Stowarzyszenie Mieszkańcy Kielc i moja skromna 
osoba. Udowodniliśmy, że Kielce są i mogą być fajne. Wydarzenia 
by w ogóle nie było gdyby nie Bogdan Wenta, Prezydent Miasta 
Kielce oraz Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc. W tym miejscu, 
wspomnę także, że honorowy Patronat nad wydarzeniem sprawował 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski. 
Kolejne osoby, dzięki którym wydarzenie się odbyło, to:  Stanisław 
Hojda, prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej, Radosław 
Wasiak, dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 
w Kielcach Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej, 
Tomasz Olesiński, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach, 
Przemysław Chmiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kielcach, Krzysztof Słoń, senator RP, Igor Dębski, Przewodniczący 
Komisji Gier i Dyscypliny Świętokrzyskiego Związku Piłki 
Ręcznej, Kamil Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej, Kamila Konofał i Sebastian 
Kozubek – Łomża Industria Kielce, Leszek Chmiel, szef firmy MOTO 
TRUCK Sp. z o.o. (Partner Główny turnieju).
Ogromne podziękowania dla Bobik Market, Świętokrzyskiej 
Grupy Przemysłowej Industria, Dafi, Formaster, Centrum Terapii 
– fizjoterapia i terapia hiperbaryczna, Aqua System, Uzdrowiska 
Busko-Zdrój, Dom Grilla, Applause Restaurant&Jazz Bar.
Moi drodzy, udało nam się wspólnie stworzyć coś fajnego.  Takiego 
turnieju, choć to była raptem pierwsza edycja, w Kielcach jeszcze 
nie było. A i w Polsce ciężko byłoby znaleźć. Boję się pomyśleć 
co wymyślimy – za rok, a może wcześniej – przy II edycji.

Marek Malarz

BEZ KomENTaRZa

lICZBa TyGodNIa

CyTaT TyGodNIa

„Herb miasta, podobnie jak godło państwa,  
nie jest napisem na butelce z piwem,  
czy innym komercyjnym logo”.

Marcin Chłodnicki,  
wiceprezydent Kielc, komentując zakrycie herbu 

miasta na koszulkach zawodników Łomża Industria 
Kielce, podczas meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów.

Więcej na stronie 8.

35 Procent. Prawie. Tulu uczniów uczęszczających do szkół 
ponadpodstawowych w Kielcach wypisało się w tym roku 
z lekcji religii. Z kolei w przypadku podstawówek na zajęcia 

nie uczęszcza już 6,6% dzieci. W tym roku z lekcji religii wypisało się 4 
856 uczennic i uczniów z 14 404 wszystkich uczęszczających do szkół 
ponadpodstawowych w Kielcach. Najwięcej rezygnacji odnotowały I LO 
„Żeromski” – 70,3%, II LO „Śniadek” – 52,5% i V LO „Ściegienny” – 51%. 

Sprawy ważne dla mieszkańców radnych nie 
interesują. Jak wiemy, władze miasta chcą 
podwyżek – opłat w strefie płatnego parkowania 
i cen biletów komunikacji miejskiej. Zadecydują 
o tym radni na najbliższej sesji. Tymczasem na 
spotkanie w tak ważnej sprawie, zorganizowane 
przez urząd miasta 27 września br., przyszły tylko 
dwie radne, choć zaproszono siedmioro radnych, 
w tym szefów wszystkich czterech klubów. 
Najwyraźniej nie byli zainteresowani. O tym, 
że to najsłabsza od lat Rada Miasta w Kielcach 
przekonujemy się na każdym kroku.  
Panie i Panowie, diety są w odpowiedniej 
wysokości? 
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Szukaj nas naul. 1-go Maja 191 

25-646 Kielce
tel. 502 064 983

Organizator

7 w Kielcach
 2022

Współorganizator:

Patronat medialny:

Partner techniczny:

Partner główny:

Partnerzy:

Organizator: Patronat honorowy:

LiMaP Bogdan Wenta

Najlepszy zawodnik drużyny

Młodzicy
SKS KUSY Kraków – Szymon Jarosz
SP nr 39 w Kielcach – Mateusz Tkaczyk
KSZO Ostrowiec Św. – Marcel Kwiecień
KS SPR CHROBRY Głogów – Bartosz Łu-
czyk
HC HUSARIA Lubliniec – Stanisław Tkacz
SP nr 25 w Kielcach – Piotr Adamczyk
SKS ORZEŁ Opole – Oskar Majer
SPR WISŁA Sandomierz – Paweł Rzepecki

Juniorzy Młodsi
KS VIVE I Kielce 2006 – Bartek Tkaczyk
NLO SMS ZPRP Kielce – Jakub Bańczyk
UKS ANILANA Łódź – Patryk Kowalski
UKS SMS Wybicki Kielce – Tomasz Ma-
ciejek
KPR GWARDIA Opole – Jakub Wydra
KS VIVE II Kielce 2007 – Jakub Borto

Kategoria Młodzik
Najlepszy zawodnik turnieju – Jakub Moryto (SKS KUSY Kraków)
Najlepszy bramkarz turnieju – Maksymilian Cieślik (SP nr 39 w Kielcach) 
Król strzelców turnieju – Krzysztof Kwiatkowski (KSZO Ostrowiec Św.)

Kategoria Junior Młodszy
Najlepszy zawodnik turnieju – Jakub Janus (KS VIVE I Kielce)
Najlepszy bramkarz turnieju – Filip Łapot (NLO SMS ZPRP Kielce) 
Król strzelców turnieju – Jakub Bańczyk (NLO SMS ZPRP Kielce)

Kategoria Młodzik – wyniki
PIĄTEK 30 września 2022 
SP nr 25 w Kielcach – KSZO Ostrowiec Św. – 24:30
SP nr 39 w Kielcach – SPR WISŁA Sandomierz – 38:16
KSZO Ostrowiec Św. – SKS ORZEŁ Opole – 38:22
HC HUSARIA Lubliniec – KS SPR CHROBRY Głogów – 21:32
SKS KUSY Kraków – SKS ORZEŁ Opole – 37:24
SPR WISŁA Sandomierz – HC HUSARIA Lubliniec – 24:28
SOBOTA 1 października 2022 
SP nr 25 w Kielcach – SKS KUSY Kraków – 26:39
SP nr 39 w Kielcach – HC HUSARIA Lubliniec – 35:16
KSZO Ostrowiec Św.– SKS KUSY Kraków – 24:31
SPR WISŁA Sandomierz – KS SPR CHROBRY Głogów – 19:31
SP nr 25 w Kielcach – SKS ORZEŁ Opole – 17:17
SP nr 39 w Kielcach – KS SPR CHROBRY Głogów – 27:25
Tabela po rozgrywkach grupowych:
A1 - SKS KUSY Kraków  B1 - SP nr 39 w Kielcach
A2 - KSZO Ostrowiec Św. B2 - KS SPR CHROBRY Głogów
A3 - SP nr 25 w Kielcach B3 - HC HUSARIA Lubliniec
A4 - SKS ORZEŁ Opole  B4 - SPR WISŁA Sandomierz
NIEDZIELA 2 października 2022 
O miejsce 7    A4-B4 SKS ORZEŁ Opole - SPR WISŁA Sandomierz – 28-21
O miejsce 5    A3-B3 SP nr 25 w Kielcach - HC HUSARIA Lubliniec – 23-25
O miejsce 3    A2-B2 KSZO Ostrowiec Św. - KS SPR CHROBRY Głogów – 33-28
O miejsce 1     A1-B1 SKS KUSY Kraków - SP nr 39 w Kielcach – 29-23
Tabela końcowa
1. SKS KUSY Kraków
2. SP nr 39 w Kielcach
3. KSZO Ostrowiec Św.
4. KS SPR CHROBRY Głogów
5. HC HUSARIA Lubliniec
6. SP nr 25 w Kielcach
7. SKS ORZEŁ Opole
8. SPR WISŁA Sandomierz

Kategoria Junior Młodszy – wyniki
CZWARTEK 29 września 2022
KS VIVE I Kielce 2006 – KS VIVE II Kielce 2007 – hala PŚk – 41:22 
PIĄTEK 30 września 2022 
NLO SMS ZPRP Kielce – UKS SMS WYBICKI Kielce – 28:20 
UKS ANILANA Łódź – KPR GWARDIA Opole – 25:17
KS VIVE I Kielce 2006 – UKS SMS WYBICKI Kielce – 36:27 
KS VIVE II Kielce 2007 – NLO SMS ZPRP Kielce – 27:36
KS VIVE I Kielce 2006 – KPR GWARDIA Opole – 44:11
SOBOTA 1 października 2022 
UKS SMS WYBICKI Kielce – UKS ANILANA Łódź – 22:31
KPR GWARDIA Opole – KS VIVE II Kielce 2007 – 26:25
KS VIVE I Kielce 2006 – UKS ANILANA Łódź – 34-18
KPR GWARDIA Opole – NLO SMS ZPRP Kielce – 11-29
UKS SMS Wybicki Kielce – KS VIVE II Kielce 2007 – 30:19
NIEDZIELA 2 października 2022 
UKS SMS Wybicki Kielc – KPR GWARDIA Opole - 26-19
NLO SMS ZPRP Kielce – UKS ANILANA Łódź – 30-17
UKS ANILANA Łódź – KS VIVE II Kielce 2007 – 30-28
KS VIVE I Kielce 2006 – NLO SMS ZPRP Kielce – 25-25
Tabela końcowa 
1. KS VIVE I Kielce 2006 - 7 pkt.
2. NLO SMS ZPRP Kielce  - 7 pkt.
3. UKS ANILANA Łódź - 6 pkt.
4. UKS SMS Wybicki Kielce – 4 pkt.
5. KPR GWARDIA Opole – 2 pkt.
6. KS VIVE II Kielce 2007 – 0 pkt.
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TeksT: Marek Malarz

Marek Malarz
Menadżer, ale także dziennikarz. Ponad 20 lat temu przygodę rozpoczynał w „Gazecie Wyborczej. 
Następnie było „Słowo Ludu”, „AGB Metro”, „Życie” (to z kropką). Współpracował także z TVP i TV 
Świętokrzyska. Twórca „2 tygodnika kieleckiego. Właściciel Agencji Dziennikarsko-Reklamowej LiMaP. 
Zajmuje się organizacją szkoleń, doradza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Kontakt:
tel. 502 064 983

kieleccyprzedsiebiorcy@poczta.fm

ul. Kościuszki 18/22 

25-310 Kielce

W kategorii Młodzik (rocznik 2008 
i młodsi) zwyciężyli zawodnicy 
SKS Kusy Kraków, pokonując 

w finale SP nr 39 w Kielcach. Warto podkre-
ślić, że najlepszym bramkarzem turnieju, 
w tej kategorii został wybrany Maksymilian 
Cieslik z SP nr 39 w Kielcach.
W kategorii Junior Młodszy (rocznik 
2006/2007) zwyciężyli zawodnicy KS VIVE I 
Kielce. W decydującym o zwycięstwie w tur-
nieju meczu grali z NLO SMS ZPRP Kielce. Na 
nieco ponad 11 minut przed końcem prze-
grywali 18:23. Zmiany w składzie, doskonała 
postawa bramkarza (Kacper Góral) i szaleńcza 
pogoń zawodników KS VIVE sprawiła, że mecz 

ranga, rozmach, sukces
3 dni, 2 kieleckie hale sportowe, 2 kategorie wiekowe, 14 zespołów – z Kielc, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Sandomierza, Krakowa, Opola, Głogowa, Lublińca, 31 meczów, cenne 
nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, mnóstwo emocji, znakomici goście. 
W Kielcach odbył się turniej młodych piłkarzy ręcznych, jakiego w mieście jeszcze nie 
było. A i w Polsce ciężko byłoby znaleźć.

zakończył się remisem 25:25, co dało im na 
koniec turnieju upragnione pierwsze miejsce. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się 
Jakub Janus, także zawodnik KS VIVE. Wyróż-
niający się zawodnicy otrzymali cenne nagro-
dy rzeczowe. 

Organizatorem przedsięwzięcia byli: Stowa-
rzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja 
i Rozwój, Stowarzyszenie Mieszkańcy Kielc 
oraz Agencja Dziennikarsko – Reklamowa 
Limap.
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Więcej zdjęć na turniejowym profilu              – 7 w Kielcach.
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Patrząc z oddali

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

Podobno starożytni Chińczycy, gdy 
chcieli komuś zaszkodzić, przeklina-
li go mówiąc: „Obyś żył w  ciekawych 

czasach!”. Choć wydawałoby się, że w  tych 
słowach rzeczywiście brzmią odległe echa 
Orientu, to ani nie są one chińskie, ani sta-
rożytne. Nie są też przekleństwem. Brytyjski 
polityk Joseph Chamberlain, podczas swoje-
go przemówienia w  1898 roku, powiedział 
„Myślę, że wszyscy zgodzicie się, że żyjemy 
w  najciekawszych czasach (…), w  których 
każdy dzień przynosi nam nowe obiekty za-
interesowań, a także nowe obiekty niepoko-
ju”. Stwierdził tym samym prozaiczny fakt, 
subiektywnie adekwatny dla każdego poko-
lenia. Kto przekuł te słowa na kolokwialne 
powiedzenie, mieszając w  to Bogu ducha 
winnych, starożytnych Chińczyków? Zapew-
ne nigdy się nie dowiemy.
Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że cza-
sy, w  których przyszło nam żyć, należą do 
niezwykle ciekawych. Zmagaliśmy się po-
czątkowo z COVIDem, który wywrócił nasze 
życie do góry nogami, by gładko przejść do 
konsekwencji gospodarczych i  społecznych, 
jakie wywołała pandemia, a następnie zde-
rzyć się z  bestialską napaścią kacapskiej 
swołoczy na Ukrainę. Teraz przed nami nie-
zwykle trudna zima, kolejny rok inflacyjne-

Przeżyjemy!

go i  energetycznego szaleństwa, upadków 
firm i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Już bez 
komentarza pozostawię chaotyczne działa-
nia naszego rządu, które kryzys dodatkowo 
pogłębiają. Nie ma sensu się denerwować.
W każdym razie problemy, z  jakimi musi-
my się mierzyć, sprawiają, że część z  nas 
dochodzi do złudnego wniosku, że tak źle to 
jeszcze nigdy nie było, że stoimy na granicy 
upadku, świat się kończy i wkrótce nie pozo-
stanie nic, jak tylko zgasić światło. Tu akurat 
się zgodzę, że zgaszenie światła to dobry po-
mysł, ale tylko w pokoju, z którego właśnie 
wychodzimy.
Owszem, obecna sytuacja jest ciężka, a  wi-
doki na jej poprawę mgliste, ale nie popadaj-
my w histerię i czarnowidztwo. Przeżyliśmy 

już głęboki kryzys z lat 2008-2009, zapocząt-
kowany upadkiem banku Lehman Brothers, 
gdy Świętokrzyskie było na drugim miejscu 
wśród województw z  największym spad-
kiem PKB.
Nieco wczesniej, bo w latach dziewięćdziesią-
tych zmiana gospodarki z centralnie zarzą-
dzanej na rynkową okazała się tak wielkim 
szokiem, ze 10% społeczeństwa zostało bez 
pracy, a inflacja osiągnęła blisko 686 procent. 
Wcześniej mieliśmy PRL, jeszcze wcześniej 
wojnę, biedę dwudziestolecia międzywojen-
nego, pandemię hiszpanki, wojnę, zabory. 
Przez cały ten czas, bliżej lub dalej, toczyła się 
jakaś wojna. Obiektywnie więc, nasze czasy 
nie są wcale najciekawsze, a  skoro przeżyli-
śmy te minione, to przeżyjemy i obecne. •

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.

N a rekordowe zainteresowanie tury-
styką przyjazdową do wojewódz-
twa świętokrzyskiego będziemy 

musieli jeszcze poczekać. 
Niedawno Główny Urząd Statystyczny przed-
stawił branżowe dane. W roku 2021 liczba 
obiektów noclegowych w naszym wojewódz-
twie wynosiła 223 i dysponowały one ponad 
17 tysiącami miejsc. Z noclegów skorzystało 
441 tysiące osób, którym udzielono 1 mln 403 
tys. noclegów. Tymczasem w roku 2019 na te-
renie województwa działało 251 obiektów tu-
rystycznych, które oferowały ponad 18 tysię-
cy miejsc noclegowych. W ciągu tamtego roku 
z obiektów skorzystało 656,3 tys. osób, którym 
udzielono 1 mln 940 tysięcy noclegów. 

Przyjmując, że jeden nocleg średnio koszto-
wał 180 zł to właściciele obiektów noclego-
wych przez rok stracili około 100 mln zł. Tak-
że tegoroczne dane są dalekie od wyników 
sprzed pandemii. W pierwszym półroczu 
bieżącego roku obiekty hotelarskie sprze-
dały 821 tysięcy noclegów, czyli o  blisko 90 
tysięcy mniej niż w roku 2019. Spadła także 
o 50 tysięcy osób liczba osób korzystających 
z bazy noclegowej.
Dodatkowym problem, z  którym muszą się 
zmierzyć właściciele hoteli jest wysoka in-
flacja, która spowodowała lawinowy wzrost 
kosztów. Zakupy energii i gazu pustoszą za-
soby finansowe hotelarzy. Właściciele obiek-
tów noclegowych starają się przerzucać część 

kosztów na klientów. Od początku pandemii 
koszt wynajęcia miejsca w  hotelu wzrósł 
o około 20 procent. 
Przedstawiciele branży podkreślają, że w ra-
zie pogorszenia się sytuacji finansowej go-
spodarstw domowych będą one ograniczać 
popyt na usługi hotelarskie i  gastronomicz-
ne. 
Inną barierą rozwojową jest brak dostęp-
ności do środków unijnych przeznaczonych 
na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców 
oraz bardzo wysokie koszty kredytów ban-
kowych. W ostatnich dwóch latach banki 
ograniczyły inwestorom dostęp do kre-
dytów na nowe hotele. Sytuacja ta może 
się w  najbliższym czasie jeszcze zaostrzyć 
wraz z kolejnymi wzrostami stóp procento-
wych. 
Kluczem dla rozwoju tej branży jest rzetel-
nie przygotowany we współpracy z branżą 
turystyczną program rozwoju turystyki 
z jasno określonymi zadaniami oraz zapla-
nowanymi środkami finansowymi na ich 
realizację. Szybkość w klikaniu komputero-
wej myszki, jako czynnik wyboru projektów 
do realizacji oraz przypadkowe komuniko-
wanie marketingowe regionu muszą odejść 
do lamusa. •

Turystyczne (nie)pokoje
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OkoEkspert Kielce
ul. Zagórska 15, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 17:30
Sob: 9:00 – 13:00
tel.: 570 954 767

OkoEkspert Morawica
ul. Kielecka 1A, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 16:30
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 790 790 978

OkoEkspert Daleszyce
Plac Staszica 25, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 10:00 – 17:00
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 882 842 888

OkoEkspert Bodzentyn
Plac Żwirki 1, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 16:30
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 664 615 655

l Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie 
okularów

l Rabat na oprawki

l Tylko renomowane i sprawdzone marki

l Profesjonalna obsługa

l Tytuł najlepszego salonu optycznego 
w Kielcach

l Serwis naprawy okularów

l Nowoczesny sprzęt

l 4 lokalizacje

Optyk – Okulista

zdaNiEM sENatora

krzysztof  Marek sŁoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej. Przez lata 
zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną. Przez 12 lat kielecki radny. Był przewodniczącym 
RM Kielc. Radny Sejmiku Świętokrzyskiego. Od 2011 roku Senator RP PiS. 
Biuro senatorskie, al. IX wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 604720394

„Thank you, PiS”

N ie użyłem tego tytułu, by pastwić się 
nad nieszczęsnym byłym polskim 
ministrem spraw zagranicznych z PO, 

ale po to, by wzmocnić przesłanie tego felietonu. 
Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze prio-
rytetowo podchodził do kwestii bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i dywersyfikacji dostaw 
i  źródeł energii. Otwarty niedawno gazociąg 
Baltic Pipe definitywnie zakończył czasy ro-
syjskiej dominacji gazowej. Europa przekonała 
się na własnej skórze, jakim potwornym na-
rzędziem dominacji  i przymusu mogą być su-
rowce energetyczne. Najpierw przez lata Rosja 
wciągała, hipnotyzowała, a  czasem nawet ko-
rumpowała, by teraz wystawić krwawy, wojen-
ny rachunek, płacony głównie przez Ukrainę. To 

my mieliśmy rację. Przyznają to teraz czołowi 
unijni politycy, a nasi konkurenci polityczni 
w kraju próbują stroić się w antyrosyjskie piór-
ka. Niestety dla nich spod tego przerzedzonego 
stroju wystaje, przez lata eksponowana wier-
nopoddańcza zależność od interesów z  Rosją. 
Lat kłaniania się w pas naszemu sąsiadowi ze 
wschodu i  bezkrytycznego przytakiwania po-
lityce sąsiada z zachodu nie da się teraz przy-
kryć żadnymi piórkami. Do tego jeszcze próbują 
wmówić Polakom, ze to oni, od prawa do lewa są 
ojcami sukcesów tych strategicznych inwestycji, 
które zrealizowało Prawo i Sprawiedliwość. 
Obłuda i  urąganie pamięci i  inteligencji Po-
laków są wręcz niewyobrażalne. Prawda jest 
zupełnie inna. Wystarczy poszperać w Inter-

necie by obnażyć bezlitośnie kłamstwa i me-
galomanię liderów opozycji. Ich komentarze 
i  oficjalne wypowiedzi wręcz gloryfikują 
energetyczne relacje z  Rosją. Przy tym, per-
manentna krytyka naszych prób otwierania 
oczu Europie i ostrzeżeń przed infantylną po-
lityką energetyczną.
Pokazaliśmy im wszystkim, że Polak potrafi 
być mądry przed szkodą. Pośrednio przyznają 
nam też  racje społeczeństwa krajów Europy, 
gdzie odbywają się wybory parlamentarne. 
Do głosu dochodzą Ci, którzy chcą reformować 
Unię Europejską. Daj Boże by ten trend ogar-
nął większość Unii by wreszcie wróciła do ko-
rzeni, do myśli bogobojnych Ojców założycieli. 
Wreszcie od lat brzmiący na europejskich sa-
lonach głos PiS-u zaczyna być słyszany i trafia 
na podatny grunt społecznych nastrojów. 
A propos nastroju. Prawdopodobnie 3 paź-
dziernika 2022 roku pogorszyliśmy naszym 
sąsiadom z  zachodu nastrój do świętowania 
32-giej rocznicy zjednoczenia Niemiec po 
upadku muru berlińskiego, do którego przy-
pomnę doprowadziła nasza „Solidarność”. Bo 
właśnie tego dnia aktualny polski minister 
spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał 
notę dyplomatyczną do Niemiec w  sprawie 
uzyskania reparacji wojennych. 
Dziękujemy Ci PiS. •
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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.

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.

Podczas meczu Ligi Mistrzów w  Barce-
lonie, piłkarze ręczni Łomży Industrii 
Kielce wystąpili w koszulkach z zakle-

jonym taśmą herbem Kielc. Jak doszło do za-
słonięcia herbu? 
Prezydent naszego miasta, Bogdan Wenta, 
wiadomość o tym, że herb zostanie zasłonięty 
otrzymał… w dniu meczu. Później Prezes Klu-
bu Bertus Servaas uzasadniał do mediów, że 
była to forma protestu przeciwko sposobowi 
traktowania Klubu przez miasto. 
Przypomnę więc, jak Klub jest traktowany 
przez miasto? W tym roku podpisana została 
umowa na dofinansowanie Klubu kwotą 1,8 
miliona złotych. Umowa obowiązywała do 5 
czerwca br., o co Klub bardzo zabiegał podczas 

negocjacji. W latach ubiegłych faktycznie te 
kwoty były nieco wyższe, ale kryzys gospodar-
czy odbija się negatywnie także przecież na sa-
morządach, i Kielce nie są pod tym względem 
wyjątkiem. Obciążenia miast i  gmin zwięk-
szają się, a  budżet Kielc pozostaje od lat na 
nominalnie takim samym poziomie – realnie 
jednak jego wartość spada. W tych okoliczno-
ściach możemy sobie pozwolić na coraz mniej, 
jeśli chodzi o promocję przez sport, bo zwyczaj-
nie pieniędzy zaczyna brakować w prioryteto-
wych obszarach funkcjonowania miasta. 
Mimo tego, dodatkowo, w czerwcu, tuż po finale 
Ligi Mistrzów, Prezydent Kielc przeznaczył spe-
cjalne nagrody dla zawodników i kadry trener-
skiej Klubu – łączna ich wartość to 375 tysięcy 

zł. Informacja o  tym fakcie została przekaza-
na do Klubu. Niestety, nie zostały dopełnione 
przez Klub formalności, przez co nagrody Pre-
zydenta nadal nie trafiły do sportowców.
Działania miasta świadczą o szacunku i po-
ważnym podejściu do współpracy z Klubem, 
a nawet jeśli zdanie władz Klubu jest inne, to 
„na znak protestu” absolutnie nie powinno 
się zaklejać herbu miasta. Istnieją inne spo-
soby wyrażania swoich opinii. Herb miasta, 
podobnie jak godło państwa, nie jest napisem 
na butelce z piwem czy innym komercyjnym 
logo. Herb niesie za sobą nie tylko markę, ale 
przede wszystkim wartości ponadczasowe, 
ponadpolityczne, takie jak duma z bycia oby-
watelem miasta i  lokalny patriotyzm. Herb 
miasta jest własnością społeczeństwa Kielc. 
Jeśli Klub ma siedzibę w Kielcach, to posiada 
przywilej jego noszenia. 
Uważam, że decyzja o  jego zaklejeniu była 
nieprzemyślana i  odbiła się negatywnie na 
wizerunku drużyny, a  wielu kielczan poczu-
ło się urażonych. Natomiast cała ta sytuacja 
nie może rzutować na dalszą współpracę Klu-
bu z  miastem. Wierzę, że przed nami wiele 
wspólnych działań, przed drużyną szereg 
zwycięstw z  herbem Kielc na sercu, a  przed 
kibicami mnóstwo pozytywnych emocji. •

Herb to nie znaczek

Po czterech latach urzędowania Bogdana 
Wenty nie mam wątpliwości, że to kiepski 
prezydent. Jest za to legendą polskiej piłki 

ręcznej, która dostarczyła kibicom mnóstwo po-
wodów do dumy. Być może niejeden kielczanin 
wybaczyłby mu potknięcia w zarządzaniu mia-
stem, o tyle stosunku, jaki prezydent miasta ma 
do Łomży Industrii Kielce, zrozumieć i zaakcep-
tować nie sposób. 
O tym, że na linii miasto – klub nie dzieje się 
najlepiej było wiadomo już od pewnego czasu. 
Zaklejony herb Kielc na koszulkach zawodników 
w meczu z Barceloną był najlepszym podsu-
mowaniem aktualnych relacji pomiędzy nimi. 
Niepodjęcie przez miasto rozmów o kolejnej 
umowie sponsorskiej to tylko wierzchołek góry 
lodowej. 
Wiele osób zwracało uwagę, że finansowanie 
klubu sportowego z budżetu samorządowego 
to droga donikąd, warto jednak spojrzeć na 
ten medal z drugiej strony. Tylko z podatku PIT 
płaconego przez zawodników do miasta wraca 
1,7 mln zł. Podatki płacą też pracownicy klubu, 
firmy kooperujących, czy nawet byli szczypior-
niści, którzy zostali tu i prowadzą biznesy – to 
wymierne korzyści. 
Z roku na rok miejski budżet rośnie, a wydatki 
na promocję maleją. O tym, jak wielki jest po-
tencjał klubu w tej dziedzinie najlepiej świadczy 

Symbole miasta

właśnie sytuacja z zakryciem herbu Kielc – spra-
wę zauważyły i opisały największe media! Jak 
wpłynęło to na opinię o mieście i jego władzach? 
Sprawy finansowe to jedno, ale przede wszyst-
kim szwankuje komunikacja na linii miasto 
– klub. Magistrat nie bardzo radzi sobie nawet 
ze sprawami tylko częściowo związanymi z klu-
bem. Wciąż nic nie wiemy o rozbudowie Hali 
Legionów. Ta inwestycja powinna być priory-
tetowa dla samego miasta, gdyż otwiera szereg 
perspektyw związanych nie tylko z piłką ręczną.  
Od trzech miesięcy zawodnicy nie otrzymali 
obiecanych nagród za 2. miejsce w Lidze Mi-
strzów. 
Bogdan Wenta udaje też, że nie ma tematu 
nadania Bertusowi Servaasowi, twórcy potę-
gi klubu, tytułu Honorowego Obywatela Kielc. 

Dlaczego? Kto bardziej zasługuje na takie uho-
norowanie? Dlaczego prezydent, który tak wiele 
zawdzięcza Servaasowi i kieleckiemu klubowi, 
w którym przepracował lata rewanżuje się teraz 
w taki sposób? 
Musimy zdać sobie sprawę, że wbrew pozorom 
niewiele nas dzieli od tego, by stracić tę perłę 
w  miejskiej koronie jaką jest Łomża Industria. 
A trudno wyobrazić sobie obecnie lepszą wizy-
tówkę dla miasta. A skoro o koronie mowa – to 
nie można zapominać o drugim kieleckim klu-
bie. Korona Kielce pełni dla miasta podobną 
rolę. Bez tych dwóch drużyn niewiele będzie 
rozpoznawalnych symboli miasta, z których 
moglibyśmy być dumni. Wtedy nie zostanie 
nam nic innego jak powrót do znanego sprzed 
lat „Don’t give up – you are in Kielce”. •
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PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

Europejskie zmartwienie
W piątek 30 września w  Berlinie i  online 
odbyła się międzynarodowa konferencja 
poświęcona wyzwaniom związanym z  za-
trudnianiem młodych ludzi w  Europie, za-
tytułowana European Youth Employment. 
W  sesji przedpołudniowej kluczowe wystą-
pienie wygłosił europejski komisarz ds. pracy 
i praw socjalnych dr Nicolas Schmit. Z troską 
mówił o  obawach o  to, by nie zmarnować 
potencjału młodzieży, która wchodzi na ry-
nek pracy po pandemii i  w  cieniu wojny. W 
tym ostatnim wypadku wspominał również 
o uchodźcach z Ukrainy. Stwierdził, że Komi-
sja Europejska poszukuje najlepszych rozwią-
zań na to, jak zapewnić wszystkim młodym 
ludziom na starym kontynencie dobrą pracę 
i  szkolenie zawodowe. Dodał, że szczególne 
obawy dotyczą osób z grupy NEET, czyli tych, 
którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, 
nie uczą się, nie pracują i  się nie szkolą. W 
diagnozach, które pojawiały się w  tej części 
obrad, wspominano, że odczuwają oni m.in. 
strach przed zanurzeniem się w  życiu, wy-
nikający z  okresu izolacji, zagubienia i  nie-
pewnej przyszłości, nie tylko ich, ale świata 
w ogóle. Komisarz Schmit podkreślił wreszcie, 

Zbigniew brZeZińSKi
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
Sektora Komunikacji Marketingowej.

jak wielką nadzieję Komisja pokłada w  pro-
gramie ALMA, o którym poniżej.

ALMA
Europejska inicjatywa ALMA ma na celu 
wsparcie osób z  kategorii NEET. Nazwa to 
akronim angielskich słów: Aim, Learn, Master, 
Achieve. Należy je odczytywać jako wyzwa-
nie: mierz wysoko, ucz się, osiągaj poziom mi-
strzowski i realizuj wyznaczone cele. 
Jak działa to rozwiązanie? ALMA to nadzoro-
wany pobyt za granicą (w innym kraju człon-
kowskim Unii Europejskiej), który ma trwać od 
dwóch miesięcy do pół roku. Tam uczestnicy 
odbędą praktykę zawodową pod opieką men-
tora. Ma to im pomóc w nabyciu zawodowych 
umiejętności w nowym środowisku. Zdiagno-
zowano bowiem, że osoby NEET mają małe 
szanse na wejście na rynek pracy w  swoich 
krajach z przyczyn indywidualnych lub struk-
turalnych (np. niewystarczające umiejętności 
zawodowe lub brak wykształcenia). Uczestnicy, 
mogą ponadto liczyć na stałe wsparcie ze stro-
ny doradców zawodowych.

ZiP
Inne odpowiedzi na to wyzwanie testuje 

obecnie w  projektach pilotażowych Miejski 
Urząd Pracy w  Kielcach. Specjalnie dla gru-
py NEET przygotowany został projekt ZiP 
– Zatrudnienie i  przeszkolenie, finansowany 
z  rezerwy Funduszu Pracy na mocy umowy 
z  Ministerstwem Rodziny i  Polityki Społecz-
nej. Propozycja ta w sposób unikatowy łączy 
dwa elementy: subsydiowane zatrudnienie, 
a  zatem pracodawca, który weźmie udział 
w  projekcie i  zatrudni młodą osobę bezro-
botną, może liczyć na refundację części kosz-
tów jej wynagrodzenia, oraz dofinansowanie 
szkolenia tego nowego pracownika. 
W drugim z projektów pilotażowych, które re-
alizuje MUP: Centrum Wspierania Kariery (Ta-
lent Office), również finansowanego z rezerwy 
Funduszu Pracy, powstał specjalny program 
doradczy dla grupy NEET: „Samoświadomość 
kluczem do zawodowego sukcesu”. 
W przypadku, w którym ewaluacje zewnętrz-
ne potwierdzą, że kieleckie pomysły są sku-
teczne, mają one szansę na znalezienie się 
w  ustawie, a  potem będą je mogły stosować 
wszystkie urzędy pracy szczebla powiatowe-
go w Polsce.
Czy Kielce mogą być wzorem? Wziąwszy pod 
uwagę ambicje, po prostu powinny!

Kielce mogą być wzorem?

TEksT: Zbigniew Brzeziński

Stolica województwa świętokrzyskiego to miast odtwórcze czy twórcze? Pozostawiając 
przedmiotowe pytanie jako otwarte, poznajmy dwa nieoczywiste, acz nietuzinkowe przykłady. 
W końcu Europejska Stolica Kultury powinna być twórcza we wszystkich aspektach!
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TeksT: Ryszard Biskup

Dla zdążających do Kielc podróżnych – z jakiejkolwiek strony – to miejsce jawi się na 
horyzoncie niczym wykrzyknik na końcu zdania. Jest jak znak drogowy wskazujący ten 
jeden, właściwy kierunek. 

Szaro-bure niebo nad miastem rozdziera 
iglica górującej na całą okolicą wieży 
oraz pokryte śniedzianą patyną dachy, 

usytuowanych na wzgórzu – świątyni i zabu-
dowań gospodarczych. Karczówka wita (albo 
żegna, gdy akurat opuszczają Kielce) podróż-
nych, przybyszy z daleka, albo swoich, tutej-
szych mieszkańców. Tych z Białogonu, Dalni, 

Ślichowic, Czarnowa, Pakosza, albo tych z sa-
mego centrum miasta. 
I jest tak prawie od czterech wieków, od jed-
nej chwili, jednego momentu. Od łaskawego 
skinienia pastorałem przez księcia kościoła, 
biskupa krakowskiego Marcina Szyszkow-
skiego, który zdecydował o wybudowaniu na 
wyniosłym wzgórzu, klasztoru. Przeznaczo-

nego – zrazu – dla białych mnichów z  Czę-
stochowy, paulinów. Bracia, kto wie czy tak 
było, pojawili się podobno pod Kielcami, ale 
filii zgromadzenia, nie objęli. Surowe, spisane 
na pergaminach i  respektowane kategorycz-
nie zasady głosiły przecież, że kolejne domy 
zakonne paulinów mogą być erygowane 
w znaczniejszej niż sto kilometrów odległości 
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od Jasnej Góry. Ten zapis sprawił, że w  1631 
roku wzgórze nad Kielcami objęli specjalnie 
w to miejsce sprowadzeni, nie w białych, ale 
brązowych habitach bracia – bernardyni. Bi-
skup Marcin w  swoim przywileju zaznaczył, 
że klasztor na Karczówce to wotum. Dzięk-
czynność za ustanie morowej zarazy jaka 
przez kilka lat tego podłego, siedemnastego 
stulecia nawiedziła i  pustoszyła należące do 
krakowskiej stolicy okolice. 
Z tego pewnie względu kościelny hierarcha 
kazał na frontonie kościoła wyrzeźbić cztery 
wielkie litery AMDG. Skłonni – zwykle, co tu 
ukrywać niedouczeni przewodnicy turystycz-
ni – do przesady cicerone ciekawej gawiedzi 
ów monogram tłumaczą prosto, naiwnie 
i  bałamutnie: „Anioł Mieczem Diabła Goni” 
ma według nich znaczyć ów pozornie tajem-
niczy rząd czterech liter. Ale to nieprawda, to 
żart, anegdota. Jest to bowiem adresowane do 
przyszłych pokoleń jednoznaczne przesłanie 
– „Ad Majorem Dei Gloriam” – „Na większą 
chwałę Bożą”. 
Emanacja usytuowanej w  tak niezwykłym 
miejscu świątyni sprawiała, że na wzgórze 
peregrynowali wierni z  bliska i  daleka. Naj-
bardziej dramatyczna wizyta miała miejsce 

w  czasie szwedzkiej zawieruchy, kataklizmu 
roku 1655, kiedy to klasztor i  kościół naje-
chali barbarzyńcy z północy, szwedzcy rajta-
rzy. Przybysze z dalekiego kraju nie przybyli 
absolutnie w  celach ekspiacyjnych, ani nie 
po błogosławieństwo. Wpadli na Karczówkę 
w  całkowicie odmiennych, na dodatek pod-
łych, zamiarach. W poszukiwaniu skarbów, 
w  pogoni za kosztownymi łupami pobili za-
konników, zdarli złote nici z ornatów, zrabo-
wali paramenty i zabrali jak swoje, wszystko 
co miało jakąkolwiek wartość. Ilustrację na-
jazdu żołdactwa i rabunku każdy, kto odwie-
dzi dzisiaj klasztor może kontemplować do 
woli oglądając artystyczną wizję wojennego 
utrapienia. W kruchcie wywieszono wszak 
obraz kieleckiego malarza Stanisława Praus-
sa ilustrujący rabunek. 
Bernardyni byli gospodarzami Karczówki 
przez dwa wieki. Po upadku powstania stycz-
niowego w 1864 roku rosyjski satrapa klasztor 

skasował i mnichów z Kielc wygnano. Kasatę 
przeżył tylko jeden zakonnik, ojciec Kolumbin 
Tomaszewski, który jak pustelnik, samotnie 
mieszkał w niszczejącym z roku na rok domu 
klasztornym przez równe pół wieku. Gdy 
zmarł, miejsce opustoszało na kolejne lata. 
Dopiero po pierwszej wojnie światowej 
budynki znalazły się znowu w  jurysdyce 
kościelnej. Tuż przed wybuchem kolejnej wo-
jennej zawieruchy kielecki biskup Czesław 
Kaczmarek erygował na wzgórzu parafię, 
a  gdy wojna dobiegła kresu, zaproponował 
przejęcie Karczówki przez Stowarzyszenie 
Apostolstwa Katolickiego. Pallotyni przybyli 
do Kielc jedenaście lat później, w okresie paź-
dziernikowej odwilży roku pięćdziesiątego 
szóstego. Energicznie przystąpili do pracy, 
tknęli w  to miejsce nowego ducha. Odbudo-
wali zdewastowany klasztor, zgodnie z tra-
dycjami swojego zgromadzenia, prowadzą 
szeroko zakrojoną działalność duszpasterską. 
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Czeski logos
Funkcjonuje u nas w Polsce powiedzenie „czeski film”, którym to określamy niektóre 
śmieszne, ale koniecznie absurdalne aspekty naszego życia. Ale nie ma jeszcze powiedzenia 
„czeski teatr”? Czy po najnowszej prapremierze w Kielcach przyjmie się taki zwrot?

TeksT: Krzysztof Sowiński

My, Polacy nie doceniamy czeskiej kul-
tury czy literatury (chociaż ma ona od 
lat swoich wiernych odbiorców) – bo 

odwrotnie, niz zdaje sie wiekszosc Czechów, 
bardziej wolimy i cenimy wielkie tematy (jak 
sie to mówi zwłaszcza teraz – wielkie narra-
cje), niz czeskie inklinacje ku opowiadaniu 
zwykłych historii, przytrafiających się prze-
ciętnym ludziom, w atmosferze smutku, ciepła 
i piękna przemijania.
Odnosimy wrażenie jakby ci nasi południowi 
sąsiedzi chcieli uchodzić zawsze – nie za agre-
sorów, ale za ludzi prawych, ofiary w tym losu, 
jak chociażby archetypiczny wojak Szwejk, 
a  chcieli zapomnieć czarne karty swojej hi-
storii. Jak np. tę, kiedy to w  maju 1945 roku 
w Pradze po upadku III Rzeszy, dokonują w ra-
mach odwetu za lata okupacji barbarzyńskie-
go mordu na niemieckich cywilach. Na bazie 

tego wydarzenia powstał dokument „Zabijanie 
po czesku”(2010). Ten film wstrząsnął widzami 
i do „Szwejkowego” postrzegania Czechów do-
dał także dużą przestrzeń mroku.
W Kielcach w  teatrze TETATET, na początku 
nowego sezonu teatralnego, możemy oglą-
dać – prapremierową komedię pt. „Teściowe 
wiecznie żywe”, pióra czeskiego aktora, reżyse-
ra i  dramaturga z  pokolenia lat 60 XX wieku 
Jakuba Zindulka. W przekładzie Jana Węglow-
skiego (autor i tłumacz byli obecni w Kielcach 
na premierze), w  reżyserii Mirosława Bieliń-
skiego. 
Już tytuł pokazuje, że autor sztuki sięga po 
stereotypowy konflikt teściowych, które rzad-
ko kiedy, jak znamy to z  życia, dogadują się. 
Że będzie śmiesznie jak w  „czeskim filmie” 
i w polskich domostwach, i… że tak powiem, 
mało oryginalnie.

I tak się dzieje w  pierwszym akcie tej sztuki. 
Poznajmy młodą parę, Jindre Sedlákova i Ka-
rela Krála (akurat w  dniu, w  którym byłem 
w  teatrze, tę pierwszą grała niewiarygodnie 
piękna Magdalena Szczepanek i  wiarygodna 
w roli młodej Czeszki, i  debiutujący na scenie 
Łukasz Oleś, wnoszący do kreowanej przez 
siebie roli autentyzm i  chyba osobiste, chcia-
łoby się powiedzieć „czeskie” ciepło. Słowem – 
sportretował fajnego gościa, milutkiego misia, 
z którym chętnie wypilibyśmy kufel piwa. Na 
zmianę z nimi młodych ze sztuki grają – także 
równie, ale inaczej piękna Ewelina Gnysińska 
i  przystojniak, ale bez plastikowego nadęcia 
– Karol Czajkowski. Tak notabene – jak miło 
zobaczyć młodych ludzi, którzy na scenie re-
alizują zadania aktorskie, a  nie jak to bywa 
w  tzw. teatrach krytycznych, czyli wg mnie 
propagandowych jak np. teraz w „Żeromskim”, 
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Narodowym w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

mają zgodnie z zaleceniami „postępowych” re-
żyserów – „przełamywać tabu” czyli najczęściej 
biegać po scenie z  gołymi narządami płcio-
wymi i  „wyrażać swoje prawdziwe ja” – czyli 
wrzeszczeć w nadmiarze i bez sensu na scenie, 
defekując jak hipopotam g…, słowem na „bo-
guduchawinnego” lokalnego widza.
Wróćmy do fabuły. Młodzi ludzie są szaleńczo 
w  sobie zakochani, potajemnie przed swo-
imi matkami biorą ślub i  zamieszkują razem 
w „jakiejś – jak twierdzi matka Karla – norze”, 
czyli przeciętnym mieszkaniu na szóstym 
piętrze. Oto mamy do czynienia, tym razem 
w  czeskim wydaniu, z  klasycznym mezalian-
sem – on jest synem zamożnej biznesmenki 
(w tej roli jakby skrojonej pod nią świetna Ewa 
Pająk), a ona córką starzejącej się hipiski Gene 
– Jany Sedlákovej (gra ją z niesłychaną energią 
Teresa Bielińska). Gene mimo upływu lat na-
dal hołduje modzie „dzieci kwiatów”, a nawet 
miękko przyjmuje współczesne „zielone” uto-
pijne (a jak się teraz okazuje na bazie dwóch 
minionych i  zbliżających się kolejnych lat – 
ludobójcze) narracje. Dla relaksu nadal pali 

„trawę”, i  wspomina dziesięciu kumpli z  mło-
dości, z  którymi równolegle i  sprawiedliwie 
współżyła, realizując wizję wolnej miłości. To 
z jednym z  nich, ale nie wiadomo z którym po-
częła swoja córkę. Ale ją ta niewiedza nie mar-
twi, gdyż uważa, że z każdym z nich łączyła ją 
prawdziwa miłość. Matka Karla biznesmenka, 
nie może zaakceptować tego, że jej syn związał 
się z dzieckiem takiej „niemoralnej”, na doda-
tek niezamożnej i nie mającej wysokiej pozycji 
społecznej osoby. Uważa, że synowi „przejdzie” 
z czasem miłość do pięknej parweniuszki, jed-
nak na wszelki wypadek, żeby z tego związku 
nie było dziecka – czyli głównie zobowiązań, 
ofiarowuje synowi ogromne pudło prezerwa-
tyw, do którego dołącza osobista instrukcje 
obsługi (jest znowu zabawnie i to po „czesku”). 
Rodzicielki w  końcowej scenie pierwszego 
aktu kłócą się i wzburzone wybiegają.
Wydawało się, że to już koniec tej zabawnej, ale 
schematycznej opowieści (nie robię z tego po-
wodu pisarzowi wyrzutów, bowiem wiem, że 
„wszystko” już zostało powiedziane). Pomyśla-
łem wtedy – co jeszcze może wymyślić autor 

tej propozycji, co by mnie zmusiło do zajęcia 
znowu miejsca w  teatralnym fotelu. No i  po 
przerwie… się zdziwiłem. Nie chcę zdradzać 
co się wydarzyło. Zobaczycie sami.
Powiem tyle – ta zabawna czeska sztuka 
płynnie odkrywa nieoczekiwaną, ale jak naj-
bardziej logicznie uzasadnioną warstwę na-
zywaną eschatologiczną. I niespodziewanie 
nawiązuje do… wielkich narracji, i  zadaje 
pytanie o sens ludzkiego trwania, o to co jest 
w  nim najważniejsze, również o  koncepcję 
świata, o  koncepcję sądu (wbrew niby tylko 
świeckiej tradycji Czech), także ostatecznego. 
Tylko zamiast np. przy pomocy monologu Kor-
diana, daje temu świadectwo – po czesku – po-
przez zwykłą rozmowę dwóch kobiet. A kiedy 
w  końcu panie wyzbywają się swoich uprze-
dzeń, zaczynają m.in. rozumieć, że sensem 
życia jest także sensowne przedłużenie życia 
i obie marzą o wnuku, którego jednak na tym 
świecie nadal nie ma.
Przy tej scenie kapnęła mi z oka łza, kiedy so-
bie przypomniałem, że tylu szlachetnych ludzi 
wokół mnie często świadomie - pod wpływem 
manipulacyjnych narracji globalistów o  „prze-
ludnionym świecie”, bombardowani poczuciem 
winy, wspomagani workami środków antykon-
cepcyjnych, i opowieściami głuszącymi w więk-
szości z nas wyrzuty sumienia, zaprzeczającymi 
temu namacalnemu faktowi, że dziecko w brzu-
chu matki to jednak nie tylko płód – zrezygno-
wało z posiadania potomstwa. A pointa tego jest 
taka – Czechy i Polska demograficznie się zwija-
ją z tego świata. I żal, że być może nie będzie już 
osób piszących w „dziwnych” językach.
Syntetyzując. Jakub Zindulka, człowiek z  ate-
istycznego kraju, to jednak pisarz filozofujący 
w tradycji przed postmodernistycznej, teocen-
tryczny, odwołujący się do niszczonego wła-
śnie w niekończących się seriach antykultury 
– logosu; w  głębokim sensie tego słowa (sta-
rożytnego rozumu, sensu, porządku, a  nawet 
chrześcijańskiego Boga), mowy, słowa - tyle, że 
słowa lekkiego, nieznośnie czeskiego.
Pewnie nie można powiedzieć na bazie tej jed-
nej sztuki, że w  języku polskim zakorzeni się 
pojęcie „czeski teatr”, ale ufam, że kiedyś tak 
się stanie.

„Mirosław Bieliński uporał się ze swoim zadaniem najlepiej jak 
– moim zdaniem można było – dał wybrzmieć tekstowi na scenie”.
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Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

W jednym z odcinków kultowego 
serialu „Czterej pancerni i  pies”, 
czołgista Gustaw Jeleń, w rolę 

którego wcielił się nieodżałowany Franciszek 
Pieczka, komentując sytuację, w jakiej znalazła 
się załoga Rudego 102, rzucił krótko: „No i lufa 
w krzokach”. 
Dziś, parafrazując powyższe stwierdzenie 
w  odniesieniu do piłkarskiej reprezentacji 
Polski, rzec by można, że na półtora miesiąca 
przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Ka-
tarze – „w krzokach jest biało czerwony team”. 
Bylejakość, nijakość, boiskowy chaos, piłkar-
ska atykoncepcja – to najdelikatniejsze okre-
ślenia sposobu gry. Główny dowódca biało 
czerwonej armii – Czesław Michniewcz, przez 
osiem miesięcy zjeździł pół kuli ziemskiej, 
ale efekty jego wojaży, póki co, są mizerne. 
Selekcjoner nie ma pomysłu, wizji, realnego 
spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. To, że 
zespół gra bez ładu i składu kibice wiedzą od 
dawna. Gorzej, że z kadry coraz częściej docie-
rają dziwne informacje o „nienajlepszej inter-
personalnej rzeczywistości między sztabem 
szkoleniowym a piłkarzami”. 
Ze zdumieniem przyjąłem materiał telewizyjny, 
w którym najpierw Michniewicz z rozbrajającą 

szczerością mówił o konieczności przedysku-
towania kilku kwestii z zawodnikami, a chwilę 
potem, Robert Lewandowski unikał jak ognia 
odpowiedzi na pytanie dotyczące ingerencji 
zawodników przy ustalaniu taktyki, składu, itd. 
Najlepszy aktualnie piłkarz świata jest zbyt In-
teligentny, by wychodzić przed szereg... 
Z powyższego widać jednak czarno na białym, 
że sztab reprezentacji nie panuje nad otocze-
niem, a sam Michniewicz nie zbudował sobie 
odpowiedniego autorytetu. I nie chodzi tu 
o fakt rozmów z piłkarzami, bo coś takiego było, 
jest i będzie normalnością (kiedyś Kazimierz 
Górski dyskutował z Kazimierzem Deyną, Wło-
dzimierzem Lubańskim, Antoni Piechniczek 

MOIM ZDANIEM

Kadra w „krzokach”

słuchał co ma do powiedzenia Zbigniew Boniek 
czy Włodzimierz Smolarek), idzie natomiast 
o upublicznianie informacji, które nie powinny 
wychodzić poza szatnię. Szatnia jest bowiem 
enklawą, miejscem świętym – i dla piłkarza 
i dla  trenera. Tam powinny być prane wszel-
kiego autoramentu brudy, wyjaśniane niedo-
mówienia, wątpliwości. Tam trener powinien 
informować o taktyce, składzie, a także innych 
kwestiach personalnych. 
W „Czterech pancernych” Rudy został z „krzo-
ków” wyciągnięty. Czy podobnie będzie 
w przypadku występów reprezentacji Polski na 
mistrzostwach w Katarze? Na razie nic na to nie 
wskazuje... •





WYGRAJ 
NAWET 

1 000 000 zŁ

GRAJ W PUNKTACH

Zdrapki_Moda_plakaty.indd   1 09.09.2022   12:27:59

WYGRAJ 
NAWET 

1 000 000 zŁ

GRAJ W PUNKTACH

Zdrapki_Moda_plakaty.indd   1 09.09.2022   12:27:59

WYGRAJ 
NAWET 

1 000 000 zŁ

GRAJ W PUNKTACH

Zdrapki_Moda_plakaty.indd   1 09.09.2022   12:27:59


