
Miesięcznik Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach • nr 37 • wrzesień 2009 • czasopismo bezpłatne

Temat miesiąca

Rocznica wybuchu wojny
Finał kampanii

Weekend z sercem
Trwa nabór wniosków

Program przebudowy dróg lokalnych



Wędrowiec Świętokrzyski • wrzesień 2009

2

Konkurs dla czytelników

Wydawca:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl

tel. 041 344 29 56, fax 041 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl

Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 041 342 12 44

(Agata Wojda – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl

Skład i łamanie: Color Press Wydawnictwo
www.colorpress.com.pl

W numerze
Sierpniowy przegląd wydarzeń 3
Temat miesiąca 4
Zmagania ratowników 6
Weekend z sercem 6
Wieści z urzędu 7
Z Unią na Ty 8
Ochrona środowiska 8
„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”  9
Konkurs wojewody  9
Ludzie naszego regionu 10
Poznaj świętokrzyskie zakątki 10
Warto przeczytać 11
Warto posłuchać 11
Co? Gdzie? Kiedy? 12
Przepisy kulinarne 12

Z okazji nowego roku szkolnego 

wszystkim uczniom świętokrzyskich szkół 

życzymy samych szóstek, cennych przyjaźni 

oraz wielu sukcesów w nauce, 

gronu pedagogicznemu życzymy wytrwałości 

i satysfakcji z pracy.

 Bożentyna Pałka-Koruba
 Wojewoda Świętokrzyski

 Piotr Żołądek
 Wicewojewoda Świętokrzyski

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Gerard Lefebure de Lassus, benedyktyn z opactwa  

w Troyes, skatalogował w 1799 roku stare kodeksy 
świętokrzyskiego klasztoru.

Biblioteka była niezwykle ważnym elementem w intelek-
tualnej i duszpasterskiej pracy benedyktynów.  Zakonnicy 
szczególnie troskliwie dbali o swe rękopisy. Cenna biblioteka 
świętokrzyskiego opactwa zawsze zajmowała czołową pozy-
cję wśród klasztornych księgozbiorów. Niestety, niszczona 
była wielokrotnie przez wojny i pożogi. Pierwszą bibliotekę 
klasztoru na Łysej Górze zniszczył najazd tatarski w XIII wie-
ku, niemal cała spłonęła podczas pożaru w 1459 roku. Zawsze 
jednak była ona troskliwie odbudowywana. Wielkie zasługi  
w tym zbożnym dziele położył opat Michał z Kleparza. 

Niemałe spustoszenia wśród łysogórskich ksiąg poczynili 
w wieku XVIII i XIX różnej maści „badacze” i „uczeni”, któ-
rzy zaopatrzeni w odpowiednie listy polecające uszczuplali 
biblioteczne zbiory poprzez „wypożyczanie” co cenniejszych 
woluminów. Rewersy oczywiście zakonnikom zostawiali. 
Wymieńmy tu choćby Tadeusza Czackiego.

Najdawniejszy znany katalog świętokrzyskiej biblioteki po-
wstał w 1491 r. Dziś zaginiony,  istniał ponoć jeszcze w XVIII 
wieku. Zachował się do roku 1944 katalog sporządzony  
w 1703 roku przez o. Jerzego Henryka Johnstona. Według 
niego, na Świętym Krzyżu było wówczas 3839 ksiąg. Spło-
nął podczas ostatniej wojny także katalog, który wykonał 
o. Gerard Lefebure de Lassus, jeden z sześciu francuskich 
benedyktynów z Troyes, którzy w latach 1797-1803 znaleźli 
schronienie na Łysej Górze przed rewolucyjnymi niepoko-
jami. O. Gerard skatalogował wtedy, dodając streszczenie  

do każdej pozycji, wszystkie łacińskie rękopisy przechowy-
wane na Św. Krzyżu oraz w klasztorach w Sieciechowie i Ko-
przywnicy.

Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Jakub Sikora. 
Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).

Nasze kolejne pytanie: 
Był artystą epoki renesansu, pracował m.in. dla 

kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, jego miniatu-
ry znajdują się na dokumencie zwanym „Przywilejem 
opatowskim”. O kim jest mowa?

Na odpowiedzi czekamy do 28 września 2009 roku, 
pod numerem telefonu 342 12 44 lub pod adresem poczty 
elektronicznej anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl  
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu 
kontaktowego).

Wśród czytelników, którzy udzielą prawidłowych od-
powiedzi, rozlosujemy nagrody.
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• • •
W uroczystości podpisania umów na odnowę na-

wierzchni drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec 
- Osiek oraz w samym Połańcu uczestniczył wicewoje-

woda Piotr Żołądek. Od-
nowa nawierzchni blisko 
3-kilometrowym przej-
ściu drogi 79 przez Po-
łaniec kosztować będzie 
ponad 8,3 mln złotych. 
Remont wykona wyło-

niona w przetargu firma Poldim z Tarnowa.. Natomiast
gruntowny remont nawierzchni na 14-kilometrowym 
odcinku drogi 79 Osiek - Połaniec z remontem mostu 
w Niekrasowie kosztować będzie blisko 21 mln złotych 
a wykona go konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „Fart” i Świętokrzyskie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych „Trakt”. Inwestorem obu przed-
sięwzięć jest kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

• • •
Z delegacją młodzieży z Chin spotkał się w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego wicewojewoda. Grupa 16 osób przyjechała do 
Polski w ramach wymiany, którą nadzoruje Polsko-
-Chińska Fundacja Pro-
mocji Kultury i Sztuki 
„Dong Feng”. Młodzi go-
ście do tej pory zwiedzili 
Ośrodek Tradycji Garn-
carstwa w Chałupkach, 
skansen w Tokarni oraz 
Kopalnię Wapienia w Morawicy. Kolejnymi punktami 
wycieczki był zespół Pałacowego w Kurozwękach oraz 
Święty Krzyż.

• • •
W uroczystości powitania uczestników Marszu Szla-

kiem I Kompanii Kadrowej, która odbyła się przed Po-
mnikiem Czynu Legionowego w Kielcach, wziął udział 
wicewojewoda Piotr Żołądek. Marsz, organizowany co 
roku przez Związek Piłsudczyków, biegnie historyczną 
trasą, którą 6 sierpnia 1914 roku wyruszyły z Krakowa do 
Kielc oddziały strzeleckie Józefa Piłsudskiego. W Kielcach 
strzelcy odwiedzili cmentarz wojskowy przy ul. Ściegien-

nego, gdzie złożyli kwiaty na 
grobach legionistów. Przy 
historycznej figurze Naj-
świętszej Maryi Panny mel-
dunek od uczestników mar-
szu odebrał prezydent Kielc. 
Podczas uroczystości przy 

Pomniku Czynu Legionowego Honorowe Obywatelstwo 
Kielc nadano ostatniemu prezydentowi Rzeczypospolitej 
na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu.

• • •
W Święto Wojska Polskiego wicewojewoda Piotr Żołą-

dek złożył kwiaty przed Pomnikiem Czynu Legionowego 
w Kielcach. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele 
Garnizonowym. Dzień 15 sierpnia został przywrócony 
w 1992 roku przez Sejm RP jako Święto Wojska Polskie-
go, obchodzone w rocz-
nicę Bitwy Warszawskiej, 
decydującej bitwy wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 
roku. Podczas uroczysto-
ści pod Pomnikiem Le-
gionów zostały wręczone 
mianowania na wyższe stopnie wojskowe, odczytano 
apel poległych oraz oddano salwy honorowe.  

• • •
Z zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Or-

gelbrandem spotkała się wojewoda Bożentyna Pałka-Ko-
ruba. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Rozmawiano na temat funkcjonowania 

i struktury Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej 
oraz Wojewódzkich Sta-
cji Sanitarno-Epidemio-
logicznych. Spotkanie 
zorganizowano w celu 
jak najlepszej realiza-

cji ustawy kompetencyjnej, w świetle której nadzór na 
WSSE obejmuje wojewoda.

• • •
W otwarciu XVII Międzynarodowego Salonu Przemy-

słu Obronnego uczestniczyła wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba. Uroczystość, w której wziął udział minister 
obrony narodowej Bogdan Klich, odbyła się w Targach 
Kielce. Przez cztery dni w kieleckim centrum wystawien-
niczym swoje wyro-
by, zdolności techno-
logiczne i możliwości 
integracyjne prezen-
towało ponad 300 
spółek, w tym 98 
przedsiębiorstw za-
granicznych z 25 
państw. - Tegoroczna wystawa to kolejna okazja do za-
prezentowania najnowocześniejszych produktów uzbro-
jenia i wyposażenia armii. Targi Kielce są doskonałym 
miejscem do promowania nowych technologii, czego 
dowodem jest status MSPO jako największej tego typu 
wystawy w Centralnej Europie - powiedział minister 
Bogdan Klich. Do Kielc w 2009 roku przyjechali przed-
stawiciele największych korporacji na świecie: BAE 
Systems, Boeing, MBDA, Raytheon, czy Thales. Wiele
nowości zaprezentował polski koncern zbrojeniowy - 
Grupa Bumar.

Sierpniowy przegląd wydarzeń
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„Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, 
skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. 
Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma 
swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie zna-
my pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz  
w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą 
rzeczą jest honor” – te słowa ministra spraw zagranicz-
nych Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku podczas 
posiedzenia Sejmu RP, wywarły wstrząsające wrażenie  
na słuchaczach i są fragmentem najbardziej chyba znanej 
mowy w dziejach polskiego parlamentu.

Szef polskiej dyplomacji zareagował w ten sposób na 
agresywne wystąpienie Hitlera na forum Reichstagu 28 
kwietnia 1939 roku, w której kreślił on plany uzyska-
nia dla Niemiec „przestrzeni życiowej”, nazwał twórców  
i obrońców systemu wersalskiego „podżegaczami wo-
jennymi” oraz powtórzył „ostateczne” żądania wobec 
Polski: wcielenia obszaru Wolnego Miasta Gdańska  
do Rzeszy, utworzenia eksterytorialnej autostrady i li-
nii kolejowej biegnącej z Rzeszy do Prus Wschodnich. 
Uznał przy tym polsko-niemiecki pakt o nieagresji  
za jednostronnie pogwałcony przez Polskę i wobec tego 
już nie obowiązujący.

Minister Józef  Beck zaprzeczył, by umowa Polski  
z Wielką Brytanią stała ona w sprzeczności z polsko-nie-
miecką deklaracją o nieagresji z 1934 r. Następnie kate-
gorycznie odrzucił żądania niemieckie w sprawie Gdań-
ska i tzw. „korytarza”

Niemcy parły do wojny nie licząc się z niczym. Hitler 
wydał rozkaz przygotowania planu ataku na Polskę pod 
kryptonimem „Fali Weiss”.

1 września

Wczesnym rankiem Niemcy zaatakowały Polskę bez 
wypowiedzenia wojny -  tym samym rozpoczęła się II 
wojna światowa. Pierwsze strzały padły o godzinie 4:45  
z pancernika „Schleswig-Holstein” na polską placówkę 
na Westerplatte w porcie gdańskim. Dużą część 182-oso-
bowej załogi stanowili żołnierze stacjonującego w Kiel-
cach 4. Pułku 
Piechoty Legio-
nów, którzy ob-
jęli tam służbę 
pół roku wcze-
śniej w ramach 
k o n t y n g e n t u 
w ymiennego. 
Na Westerplatte 
odkomendero-
wano por. Le-
ona Pająka oraz 

67 podoficerów, st. legionistów i legionistów. „Jestem
przekonany, że nie splamicie honoru żołnierza polskie-
go, a gdy przyjdzie wykonać najświętszy obowiązek wo-
bec Ojczyzny,  spełnicie go z godnością” – tymi słowami 
żegnał wyjeżdżających z Kielc żołnierzy dowódca pułku. 
Obowiązek swój spełnili z godnością, walczyli przez sie-
dem dni z przeważającymi siłami wroga, komunikaty 
radiowe, że „Westerplatte broni się nadal” dodawały sił 
Polakom w całym kraju i mobilizowały do wytrwałości 
w walce z niemieckim agresorem.

Wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską na 
całej jej długości. Hitlerowskie lotnictwo rozpoczęło 
bombardowanie polskich miast Padły pierwsze ofiary
wśród ludności cywilnej. Prezydent Ignacy Mościcki wy-
dał odezwę do obywateli Rzeczypospolitej: 

„Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął dzia-
łania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam 
wobec Boga i Historii.

W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich oby-
wateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród  
w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru sku-
pi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da 
godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz dzia-
ło w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród 
polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą  
i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy 
ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa”.

Żołnierze polscy stawili zacięty opór wojskom Wehr-
machtu. Przewaga liczebna i techniczna Niemców była 
jednak znacząca. Trzeciego września wojska wroga prze-
łamały linię obrony Modlin, zmuszając polskie oddziały 
do odwrotu w stronę Wisły. Po rozbiciu 7 dywizji pie-
choty pod Częstochową, Niemcy utorowali sobie drogę  

Temat miesiąca

Rocznica wybuchu wojny

Pancernik „Schlezwig-Holstein” 
ostrzeliwuje Westerplatte

Wrzesień 1939 – płonie Zamek Królewski 
w Warszawie
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na Warszawę. 12 września 14 armia niemiecka przeszła 
San i znalazła się pod Lwowem, zaś 3 Armia Prusy prze-
łamała linię obrony na Bugu i Narwi. Do 14 września 
broniła się Gdynia, do 19-go Kępa Oksywska,  walki  
o Hel trwały aż do 2 października. 

W nocy z 9 na 10 września cofające się polskie armie 
„Poznań” i „Pomorze” wykonały znad Bzury zaskakujące 
uderzenie na skrzydło maszerującej na Warszawę 8 Ar-
mii niemieckiej, rozpoczynając największą, trwającą 11 
dni, bitwę kampanii wrześniowej. 28 września skapitu-
lowała Warszawa, po wielu dniach zaciętych walk. Do 
niewoli niemieckiej dostało się ponad 120 tys. polskich 
żołnierzy walczących w obronie stolicy.

Najdłużej walczącymi w wojnie obronnej Polski byli 
żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 
dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga. Rozpoczę-
li walki z Niemcami 14 września, zakończyli je zwycięską 
bitwą pod Kockiem 2-5 października, ostatnią bitwą re-
gularnych sił Wojska Polskiego.

17 września

Rozpoczął się nowy akt polskiej tragedii. Ambasador RP  
w Moskwie Wacław Grzybowski został wezwany do Komisa-
riatu Spraw Zagranicznych, gdzie odczytano mu niezgodną 
z prawdą notę stwierdzającą: „Wojna niemiecko-polska ujaw-
niła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego (...) Warsza-
wa jako stolica już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi  
i nie okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo polskie 
i jego Rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły 
ważność traktaty zwarte pomiędzy ZSRR a Polską. Pozosta-
wiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska 
stała się łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych  
i niespodziewanych akcji, mogących się stać groźbą dla ZSRR. 
Dlatego też Rząd Radziecki, który zajmował dotychczas neu-
tralność, nie może w obliczu tych faktów zajmować nadal 
neutralnego stanowiska”. Dalej przedstawiono konieczność 
„wzięcia w opiekę ludności Zachodniej Ukrainy i Białorusi” 
przez Armię Czerwoną, której rząd ZSRR nakazał przekro-
czenie granicy z Polską. Ambasador Grzybowski noty nie 
przyjął, co miało tylko symboliczne znaczenie.

23 sierpnia 1939 roku podpisany został przez ministrów 
spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa 
i ZSRR Wiaczesława Mołotowa pakt, oficjalnie mówiący 
o współpracy gospodarczej i sąsiedzkiej między obu pań-
stwami. Jednakże najważniejszym efektem tego porozu-
mienia był tajny protokół decydujący o podziale sfer wpły-
wów w Europie Środkowo-Wschodniej między Niemcami  
i Związkiem Sowieckim. Stalin, uzyskawszy obietnicę Hitle-
ra o zdobyczach terytorialnych, zaakceptował plan niemiec-
ko-radzieckiego ataku na Polskę. Linię graniczną dwóch 
stref wpływów ustalono na Bugu.

17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła 
granice naszego kraju. Jako „pchnięcie Polski nożem w ple-
cy” określił sowiecką agresję londyński „Times”. Przypieczę-
towała ona wrześniową klęskę armii polskiej.

Naczelny Wódz, marszałek Edward Rydz-Śmigły wydał 
rozkaz: „Sowiety wkroczyły. Zarządzam ogólne wycofanie 

na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z Sowietami 
nie walczyć, tylko w razie natarcia z ich strony lub próby 
rozbrojenia naszych oddziałów. (…) Miasta, do których po-
deszły Sowiety, powinny z nimi pertraktować w celu wyjścia 
garnizonów do Rumunii lub Węgier”. Historycy twierdzą, że 
zdaniem Naczelnego Wodza stawianie oporu sowieckim 
wojskom przez pobitą już przez Niemców armię polską nie 
miało większego sensu. Ważniejsze było, by jak najwięcej 
polskich oddziałów znajdujących się na Kresach wycofało 
się do Rumunii i na Litwę, by móc później odbudować pol-
ską armię we Francji. 

Sowiecka propaganda podkreślała, że Armia Czerwona 
wkroczyła do Polski, aby wziąć w obronę bliskie kulturowo 
Rosjanom mniejszości białoruską i ukraińską, których los 
był niepewny po rozbiciu państwa polskiego przez Niemcy. 
Prawdy w tym stwierdzeniu było wyjątkowo niewiele.

Jak mówi historyk, prof. Andrzej Paczkowski, dla Stalina 
wojna w Europie była czymś pożytecznym, pod warunkiem 

że Związek Sowiecki zostanie w pewnym momencie zaata-
kowany. Zawierając pakt z Hitlerem w sierpniu 1939 roku, 
Stalin miał właśnie dwa plany. Pierwszy zakładający zajęcie 
nowych terytoriów kosztem m.in. Polski i krajów bałtyckich 
oraz drugi - zgodnie z wytycznymi Lenina - że wojna im-
perialistyczna skończy się rewolucją. Wyniszczająca wojna 
między Niemcami a Polską, Francją i Wielką Brytanią mia-
ła się według tej wizji zakończyć rewolucją komunistyczną  
w Europie, której Armia Czerwona przyjdzie z pomocą.

Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej zginęły 72 
miliony osób, z tego 47 milionów cywilów. Najnowsze dane 
przedstawione przez historyków z Instytutu Pamięci Naro-
dowej wykazują, że w wyniku okupacji niemieckiej życie 
straciło od 5.470 tys. do 5.670 tys. polskich obywateli -  to 
nieco mniej niż podawały wcześniejsze szacunki z 1947 r. 
(6.028 tys. ofiar). Do tej liczby trzeba jednak jeszcze dodać
co najmniej 150 tys. osób, które poniosły śmierć z rąk So-
wietów od 1939 r. do początku lat 50., kiedy miały miejsce 
ostatnie wywózki.

17 września 1939 
- sowiecki plakat propagandowy
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Po raz ósmy na zalewie w Chańczy koło Rakowa odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkie-
go Reagowania na Wodzie. Rywalizację obserwowała i zwy-
cięzcom gratulowała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Tradycją mistrzostw jest sprawdzenie przygotowania ra-
towników do skutecznego chronienia życia ludzkiego oraz 
wymiana doświadczeń,  popularyzacja ratownictwa i ochro-
ny ludności. Zawodnicy startowali w sześciu konkurencjach: 
wyścigu równoległym na łodziach motorowych, drużyno-
wym na łodzi motorowych, wiosłowaniu  łodzią na dystansie 
100 m, wyścigu drużynowym na pontonie z pagajami, rzucie 
rzutką rękawowi do celu oraz reanimacji na fantomie.

W tym roku do zawodów przystąpiło 60 drużyn, rekru-
tujących się spośród członków Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  
Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Związku Harcerstwa 
Polskiego - ponad 200 ratowników, którzy w razie potrze-
by w krótkim okresie czasu mogą być wprowadzeni do akcji 
niesienia pomocy w razie klęski żywiołowej. Pierwsze miej-
sce zdobyła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowali, 
drugą pozycję zajęła OSP Raków, a trzecią - KP PSP JRG Nr 
1 Busko - Zdrój. Na czwartym miejscu zawody ukończyła 
drużyna KP PSP JRG Jędrzejów, na piątym uplasowała się  
drużyna KP PSP JRG Nr 2 Busko – Zdrój,  a na szóstym KP 
PSP JRG Nr 1 Ostrowiec Świętokrzyski. Zawodnicy zmagali 
się między sobą i z deszczem, który utrudniał rywalizację. 
Dlatego też nie została ukończona konkurencja wiosłowania  
łodzią na dystansie 100 m. Najlepszym drużynom oraz naj-
młodszemu i  najstarszemu zawodnikowi wręczone zostały 
puchary, a wszyscy  uczestnicy mistrzostw otrzymali koszul-
ki okolicznościowe.

Oprócz zespołów z województwa świętokrzyskiego w za-
wodach uczestniczyły reprezentacje WOPR z województw 
dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego i lubelskiego oraz 
drużyna WOPR z Tarnobrzega, drużyny OSP z Opoczna i 
Harcerska Grupa Ratownicza „Krak” z Krakowa.

Mistrzostwa organizowane są przez Wojewodę Święto-
krzyskiego (poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) we 
współpracy z Zarządem Głównym i Wojewódzkim  Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  oraz Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Mecz charytatywny, pokaz mody oraz happeningi  
w centrum Kielc - to tylko niektóre z atrakcji, jakim 
mieli okazję przyglądać się kielczanie podczas finału
kampanii wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „Prze-
szczep to drugie życie”.

„Weekend z sercem”, bo tak nazywał się cykl imprez 
wojewody trwający od 4 do 6 września, był specjalnie 
przygotowanym finałem kampanii społecznej, która roz-
poczęła się w marcu. Przedsięwzięcie miało na celu pro-
mowanie idei transplantologii wśród  mieszkańców całego 
województwa świętokrzyskiego. W ciągu trwania kampa-
nii przeprowadzono wiele spotkań w największych mia-
stach regionu, zorganizowano liczne happeningi promują-
ce przeszczepianie narządów oraz promowano kampanię 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Zakończenie intensywnie prowadzonej kampanii rów-
nież spotkało się z dobrym przyjęciem przez mieszkańców 
Kielc, jak też osoby związane ze środowiskami akademic-
kimi, medycznymi i kulturalnymi.

„Weekend z sercem” rozpoczął mecz charytatywny 
VIP-y vs. Dziennikarze na kieleckim stadionie przy ul. 
Szczepaniaka. Na rzecz czekającej na przeszczep płuc  
i serca młodej kielczanki Dominiki Kitlińskiej zagrali par-
lamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele śro-
dowisk sportowych, kulturalnych i mediów. Tego samego 
dnia odbył się również pokaz mody męskiej i dziecięcej 
hotelu „Łysogóry” w Kielcach. Stroje prezentowali znani  
i lubiani mężczyźni z regionu oraz ich pociechy. W trakcie 
pokazu zlicytowano przedmioty podarowane m.in. przez 
zawodników Korony Kielce oraz Vive Targi Kielce. Do-
chód z aukcji w całości przekazano na leczenie Dominiki 
Kitlińskiej.

Sobota, 5 września, upłynęła pod znakiem happeningu 
organizowanego na kieleckim placu artystów. Do udziału 
w nim zaproszono sportowców z Kieleckiego Klubu Ka-
rate Kyokushin oraz motocyklistów i rowerzystów, którzy 
tworząc specjalną kolumnę przejechali po kieleckim dep-
taku. W tym samym dniu dwa bezpłatne autobusy linii 34 
i 46 woziły kielczan oraz przedstawicieli wojewody, którzy 
rozdawali wszystkim pasażerom specjalne ulotki promu-
jące ideę transplantologii oraz tzw. „oświadczenia woli”.

Niedziela to ostatni dzień wielkiego finału kampanii. 
O godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej odprawiono mszę 
w intencji propagowania przeszczepiania narządów. Po 
nabożeństwie wszyscy zgromadzenia przemaszerowali do 
Parku Miejskiego, gdzie rozpoczęto konkurs na najlepsze 
graffiti związane z promowaniem kampanii „Przeszczep
to drugie życie”. Wzięli w nim udział kieleccy gimnazjali-
ści. Twórcy najlepszych trzech prac zostali uhonorowane 
przez wojewodę nagrodami. Podczas happeningu w parku 
wręczono także po raz kolejny nagrody „Czyste Serca”.

Weekend 
z sercem

Zmagania 
ratowników
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Kraina świętokrzyskich smaków

Druga edycja konkursu wojewody świętokrzyskiego 
„Restauracja z kuchnią regionalną” rozpoczęta. Konkurs 
skierowany jest do restauracji regionu świętokrzyskiego 
i odbędzie się podczas III Targów Wyposażenia dla Pie-
karstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego „Ga-
stro-Tech” już 15 października. 

Konkurs, po raz pierwszy zorganizowany w ubiegłym 
roku, ma na celu promocję regionalnej kuchni tradycyj-
nych potraw związanych z Ziemią Świętokrzyską. - Nie-
możliwym jest zaprzestanie działań po tak cennych dla 
nas, mieszkańców regionu świętokrzyskiego, sukcesach 
związanych z poprzednią edycją konferencji, która od-
była się w Pałacu w Kurozwękach. Tym razem imprezę 
gościć będą Targi Kielce - mówi wojewoda Bożentyna 
Pałka-Koruba.

W konferencji wezmą udział restauratorzy z regionu 
świętokrzyskiego. Głównym zadaniem w rywalizacji 
będzie przygotowanie potrawy, która zostanie oceniona 
przez jury. Podczas konferencji zostaną zaprezentowa-
ne potrawy, a restauratorzy z całego województwa będą 
walczyć o wyróżnienia dotyczące podtrzymywania tra-
dycji kuchni regionalnej. 

Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego 
pełny regulamin są dostępne na stronie internetowej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.
uw.gov.pl

Można składać wnioski

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przebudowy, budowy 
lub remontów dróg powiatowych i gminnych realizowa-
nych w 2010 roku. 

Obowiązujące na lata 2010 - 2011 wzory wniosków  
o dofinansowanie, a także nowe instrukcje wypełniania
wniosków udostępniane są na stronie Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

Wnioski są przyjmowane w Wydziale Zarządzania 
Funduszami Europejskimi ŚUW do 30 września 2009 
roku, w pok. 740, VII piętro (sekretariat). 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, gminy i powiaty będą 
mogły starać się o dofinansowanie na przyszły rok w wy-
sokości do 50 proc. kosztów inwestycji. Na jeden projekt 
będzie można otrzymać maksymalnie 3 mln zł dotacji. 
Przy czym powiaty będą mogły zgłosić maksymalnie 
dwa projekty w roku, a gminy tylko jeden. Wojewódz-
two świętokrzyskie w 2010 r. ma do dyspozycji na ten cel 
52.540 tys. zł.

Radosna szkoła

408 szkół, spośród 608 uprawnionych placówek,  
z województwa świętokrzyskiego złożyło wnioski do rzą-
dowego programu „Radosna szkoła”. W całym kraju do 
udziału w programie zgłosiło się blisko 9 tysięcy szkół. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma do przekazania 
szkołom 40 milionów złotych. W pierwszej kolejności 
środki rozdysponowane zostaną pomiędzy szkoły, które 
zasygnalizowały zapotrzebowanie na pomoce dydak-
tyczne do miejsc zabaw w szkole. W sumie zaintereso-
wanym szkołom przydałoby się blisko 130 milionów zł, 
to o 90 mln więcej niż ministerstwo jest w stanie zapew-
nić. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez MEN - 
„W związku z tak dużym zainteresowaniem programem 
środków w tym roku nie starczy na zaspokojenie potrzeb 
wszystkich wnioskodawców. Środki będące do dyspozy-
cji w ramach programu zostaną rozdysponowane pro-
porcjonalnie według wnioskowanych kwot pomiędzy 
wszystkie województwa. Wszystkie szkoły, dla których 
w tym roku pieniędzy zabraknie otrzymają wsparcie  
w pierwszej kolejności w ramach przyszłorocznej edycji 
programu, pod warunkiem złożenia wniosku do 10 paź-
dziernika 2009 roku”. 

Sportowe wakacje

Członkowie komisji konkursowej zakończyli wizytację 
imprez zgłoszonych przez gminy do tegorocznej „Najlep-
szej wakacyjnej akcji sportowej dla dzieci i młodzieży”. 
Tradycyjnie, szczególną popularnością cieszą się dyscy-
pliny zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka. 
Hitem w tym sezonie są turnieje piłkarskie rozgrywa-
ne wieczorem przy sztucznym oświetleniu na boiskach 
sportowych wybudowanych w ramach rządowego pro-
gramu „Orlik 2012”. 

Dla młodzieży i dzieci przygotowano również wiele 
atrakcji w bibliotekach i domach kultury – spotkania  
z pisarzami i artystami oraz liczne warsztaty doskonalące 
umiejętności np. ceramiczne, plastyczne czy nawet kuli-
narne. Do 11 września każda zgłoszona gmina powinna 
dostarczyć sprawozdanie z zaplanowanych i zrealizowa-
nych imprez, na podstawie których komisja konkursowa 
wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: gminy do 10 
tysięcy mieszkańców, gminy powyżej 10 tysięcy miesz-
kańców oraz miasto-gmina. Ogłoszenie wyników odbę-
dzie się 2 października podczas gali finałowej.

Wieści z urzędu
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 
wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, 
działającej na obszarze województwa świętokrzyskiego. Od 
wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba zadań i obowiąz-
ków Inspekcji zawartych  w 34 ustawach oraz kilkudziesię-
ciu rozporządzeniach, wzrosła prawie dwukrotnie. Łącznie 
Inspekcja realizuje ok. 270 zadań z zakresu ochrony środo-
wiska, w tym prowadzi kontrole przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze śro-
dowiska, organizuje i koordynuje Państwowy Monitoring 
Środowiska, prowadzi badania i obserwacje jakości i oceny 
stanu środowiska oraz zachodzące w nim zmiany, infor-
muje społeczeństwo o stanie środowiska, inicjuje działa-
nia mające na celu zapobieganie poważnym awariom, jak  
i nadzoruje skutki ich usuwania.

Rocznie przeprowadzanych jest około 500 kontro-
li podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
Kontrole dotyczą m.in. sprawdzania wypełniania wa-
runków decyzji administracyjnych ustalających zasady 
użytkowania środowiska, eksploatacji urządzeń i insta-
lacji chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 
wypełniania wymagań ochrony środowiska przez przed-
siębiorców zobowiązanych do posiadana pozwolenia 
zintegrowanego, przestrzegania wymogów w zakresie 
postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne 
zagrożenie dla środowiska, międzynarodowego obrotu 
odpadami, postępowania ze zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym, funkcjonowania stacji demonta-
żu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawartości siarki  
w ciężkim oleju opałowym. 

Inspektorzy podejmują również kontrole wynikające ze 
zgłaszanych interwencji. Większość spraw dotyczy zagad-
nień związanych z nieprawidłowościami w zakresie gospo-
darki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Zauwa-
żalny jest znaczny wzrost liczby zgłaszanych interwencji  
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, nie-
legalnego odprowadzania ścieków do środowiska lub nie-
właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Sprawdzanie spełniania wymogów ochrony środo-
wiska odbywa się m.in. poprzez badanie prób ścieków, 
wody, gleby, odpadów, pomiary emisji pyłów i gazów czy 
pomiary poziomu emitowanego hałasu. Laboratorium 
WIOŚ posiada wdrożony system zarządzania zgodny  
z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czego potwier-
dzeniem jest certyfikat wydany poprzez Polskie Cen-
trum Akredytacji. Aparatura używana w Laboratoriach 
daje gwarancję wysokiej jakości wykonywanych badań  
i porównywalności wyników. 

 Szczegółowe informacje na temat działalności Inspek-
toratu dostępne są na stronie internetowej pod adresem 
www.kielce.pios.gov.pl.

Ochrona 
środowiska

Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy za-
stępuje dotychczasowe traktaty, tj. Traktat o Wspól-
notach Europejskich oraz Traktat o Unii Europejskiej  
i ustanawia Unię Europejską w nowym kształcie. Od-
rębność zachowuje Traktat powołujący Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Traktat 
Konstytucyjny jest umową międzynarodową. Został 
podpisany 29 października 2004 roku w Rzymie przez 
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

Traktat zakończył istotny etap procesu reformy 
instytucjonalnej Unii Europejskiej związanej m.in. 
z rozszerzeniem Unii w dniu 1 maja 2004 roku o 10 
nowych państw członkowskich. Podpisanie Traktatu 
oznacza zachowanie przez nasz kraj adekwatnej do 
posiadanego potencjału pozycji wśród państw człon-
kowskich Unii i stworzenie nowych możliwości wpły-
wu na zgodny z naszymi interesami przebieg procesu 
integracji europejskiej. 

Materia uregulowana w Traktacie dotyczy członko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej  w Unii Europejskiej, 
uzyskanego na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z 16 kwietnia 
2003 roku, który wszedł w życie 1 maja 2004 roku.  
W związku z tym, że niniejszy Traktat uchyla Traktat  
o przystąpieniu RP do UE i zastępuje jego postano-
wienia na wyżej wskazanych warunkach, a ponad-
to zawiera dodatkowe regulacje dotyczące nowych 
dziedzin, w których państwa członkowskie w miejsce 
wykonywanych na szczeblu narodowym kompetencji 
będą wykonywać je wspólnie poprzez instytucje Unii, 
zgodnie z art. 90 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 roku, związanie się Traktatem powinno nastąpić 
w trybie przewidzianym powyższym przepisem Kon-
stytucji. Oznacza to, że wyrażenie zgody na jego ra-
tyfikację powinno się odbyć na mocy ustawy uchwa-
lonej w trybie art. 90 ust. 2 lub w drodze referendum 
ogólnokrajowego zgodnie z art. 125 Konstytucji. 

Postanowienia Traktatu regulują sprawy objęte za-
kresem wolności i praw osobistych, praw politycz-
nych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych oraz 
dotyczą osób fizycznych i prawnych. Obejmują rów-
nież inne sprawy należące do materii ustawowej, jak 
m.in. postanowienia w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wymiaru sprawiedliwości, postanowienia dotyczące 
polityk i działań wewnętrznych UE, w szczególności 
w zakresie swobodnego przepływu osób i usług, swo-
bodnego przepływu towarów oraz kapitału i płatno-
ści.

Z Unią na Ty

Traktat 
Konstytucyjny
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IV edycja kampanii wojewody świętokrzyskiego 
„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny” wraca po wa-
kacyjnej przerwie. Pierwsze, w nowym roku szkolnym, 
spotkania z młodymi mieszkańcami regionu rozpocz-
ną się we wrześniu.

Kampania potrwa do końca grudnia. W tym czasie 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz funkcjonariu-
sze świętokrzyskiej „drogówki”, podobnie jak w pierw-
szej połowie roku, będą odwiedzać szkoły podstawo-
we w całym regionie. Specjalnie na potrzeby IV edycji 
akcji wytypowano placówki znajdujące się w pobliżu  
tzw. „czarnych punktów” oraz szczególnie niebezpiecz-
nych miejsc na świętokrzyskich trasach 

Tegoroczna kampania będzie różni się również nieco 
od poprzednich trzech edycji. Przede wszystkim skie-
rowana jest do uczniów z klas 4 – 6 szkół podstawo-
wych. Podczas spotkań każdy z nich otrzymuje opaski 
odblaskowe oraz uczestniczy w zabawach edukacyjnych 
na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Naj-
ważniejszym nowym elementem akcji jest jednak nauka 
udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy z Polskiego 
Czerwonego Krzyża prezentują uczniom prawidłowe 
postępowanie w przypadku potrzeby udzielenia pomocy 
przedmedycznej, każdy chętny może także przećwiczyć 
masaż serca oraz sztuczne oddychanie na „fantomie”. 
Wszyscy uczniowie dostają również specjalne upominki 

dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Stałym elemen-
tem każdego spotkania jest też pogadanka na temat eu-
ropejskiego numeru alarmowego 112.

Pierwszą placówką, jaką wojewoda odwiedzi we wrze-
śniu będzie Szkoła Podstawowa w Ociesękach.

19,42 na 20 możliwych punktów zdobył zwycięzca 
konkursu wojewody na „Najbezpieczniejsze i najle-
piej przygotowane kąpielisko do sezonu letniego 2009  
w województwie świętokrzyskim”. Okazał się nim 
Ośrodek Wypoczynkowy „Gutwin” w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim.

Drugą lokatę, z dorobkiem 18,98 punktu zajął Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, a trzecie 
miejsce, 18,78 punktu, zajęła Baza TKR w Sędziszowie. 
Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu komisja,  

w której uczestniczyli przedstawiciele wojewody, policji, 
straży pożarnej, Sanepidu, specjaliści z Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, kontrolowa-
ła zgłoszone do inicjatywy kąpieliska. W tym roku było 
ich 10. Stan akwenów został sprawdzony na początku  
i na końcu sezonu. Do wyłonienia zwycięzcy posłużyła 
średnia z wyników wszystkich kontroli.

Przedsięwzięcie organizowane co roku ma na celu 
zwiększenie zainteresowania samorządów gmin, insty-
tucji oraz indywidualnych właścicieli do jak najlepszego 
przygotowania kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wod-
nego w województwie świętokrzyskim pod względem 
standardu i bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. Naj-
ważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
korzystających z wypoczynku i kąpieli. Zasadniczą rolę 
odgrywa poprawna organizacja kąpieliska oraz zabez-
pieczenie ratownicze wraz z nieodzownym sprzętem do 
bezpośredniego ratowania życia. Komisja zwraca także 
uwagę na tzw. zaplecze logistyczne oraz wyposażenie 
obiektów. 

Pełna punktacja i klasyfikacja kąpielisk tegorocznej
edycji konkursu znajduje się na stronie internetowej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uroczysty fi-
nał i wręczenie nagród odbędzie się 9 września.

Konkurs wojewody

„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”
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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa w podróż niezwy-
kłą... w stare i nowsze dzieje naszego regionu, między 
ludzi znanych i mniej znanych, jednakowoż tak samo 
związanych z ziemią świętokrzyską.

„Od poznania swojego regionu 
do poznania swojego kraju”  - takie 
hasło głosił Aleksander Patkowski, 
twórca polskiego regionalizmu, ba-
dacz dziejów Ziemi Sandomierskiej, 
podróżnik, krajoznawca i świetny 
pedagog. 

Urodził się 4 marca 1890 roku w Ożarowie. Już jako dzie-
więcioletni chłopiec uczęszczał do Progimnazjum Rządo-
wego (w sandomierskim Collegium Gostomianum). Po 
świadectwo dojrzałości wyruszył do stolicy, a studia w kie-
runku filologii klasycznej i polskiej rozpoczął na Uniwersy-
tecie Lwowskim. W 1911 roku przeniósł się na Uniwersytet 
Jagielloński. Po wybuchu I wojny światowej 26-letni Alek-
sander wstąpił ochoczo w szeregi legionistów. Jednak służ-
ba nie trwała długo. Dające się we znaki problemy zdro-
wotne nie pozwoliły na kontynuowanie drogi wojskowej. 

Praca pedagogiczna fascynowała go. Wrócił do Sando-
mierza, gdzie współorganizował prywatne polskie gimna-
zjum, w którym uczył. Podjął też pracę w Męskiej Szkole 
Filozoficznej. Adam Bień tak wspomina swego nauczycie-
la: „Aleksander Patkowski wdrażał nam wiedzę o literaturze  
i kulturze polskiej, o jej powstaniu, rozwoju, pomnikach i prze-
mianach. Wszczepiał nam świadomość piękna przyrody i kra-
jobrazu polskiego oraz miłość do wszystkiego, co jest polskie i co 
jest głęboko ludzkie. Był w pracy swej ofiarny i niestrudzony”.

Przed wojną Aleksander Patkowski był współredaktorem 
wielu pism i prac zbiorowych – m.in.  „Polskiej Oświaty Po-
zaszkolnej”, „Ziemi”, wydanego w 1931 roku „Pamiętnika 
Świętokrzyskiego”, „Ruchu regionalistycznego w Europie”. 
Swemu ukochanemu Sandomierzowi, perle regionu świę-
tokrzyskiego, poświęcił świetną monografię „Sandomierz
- Góry Świętokrzyskie”, wydaną w ramach popularnego  
i poczytnego cyklu „Cuda Polski”.

Patkowski był pomysłodawcą prac nad „Słownikiem 
Geograficznym Polski”. Jeszcze przed wojną udało się do-
prowadzić do końca pierwszy jego tom poświęcony Po-
morzu. Był również twórcą Komitetu Ochrony Puszczy Jo-
dłowej. To właśnie dzięki działalności komitetu w Górach 
Świętokrzyskich utworzono Park Narodowy im. Stefana 
Żeromskiego.

Aleksander Patkowski w 1941 roku został aresztowany 
przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. Przewieziony do 
obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zmarł po rocznej 
katordze 22 marca 1942 roku.

„W połowie szosy między 
Końskiemi a Kazanowem 
leży wioska Modliszewi-
ce posiadająca starożytny 
zameczek. Wieś ta w 1222 
roku była w posiadaniu 
Iwona Odrowąża, biskupa 
krakowskiego” – tak pisał 
ks. Jan Wiśniewski, nie-
strudzony badacz dziejów 
naszych. Ów zameczek to 
okazały dwór obronny wy-

budowany pod koniec XVI wieku przez właściciela tych 
ziem, Andrzeja Dunin Modliszewskiego herbu Łabędź. 

Dwór usytuowany jest na kopcu otoczonym fosą z jed-
nej strony, a z drugiej stawem. Powstał prawdopodobnie 
w miejscu dawnego, XIV lub XV-wiecznego, zamku czy 
też dworzyszcza Odrowążów. Projekt modliszewickie-
go fortalicjum przypisywany jest słynnemu włoskiemu  
architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucciemu, znanemu  
z wielu budowli na ziemi świętokrzyskiej. Andrzej Mo-
dliszewski, starosta łomżyński i kolneński, był człowie-
kiem obytym w świecie i znającym najnowsze trendy  
w modzie i kulturze, przebywał na dworach Maksymilia-
na II oraz Anny Jagiellonki.

Dwór zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 
11 x 27 m, główny jego korpus ma dwie kondygnacje,  
a w przeciwległych narożach postawiono dwie baszty. 
Można dostrzec ciekawe detale architektoniczne świad-
czące o dużych walorach artystycznych obiektu. Do dwo-
rzyszcza prowadził drewniany most zwodzony.

Około roku 1630 właścicielem dworu został Jan Lipski 
herbu Łada, ówczesny biskup chełmiński, a późniejszy 
arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Od strony pół-
nocnej gmachu dobudował on piętrowy budynek bram-
ny, a całość otoczył niewysokim murem obwodowym. 
Dla biskupa warownia miała znaczenie bardziej rezy-
dencjonalne niż obronne, zapewne przyjeżdżał tu latem,  
by wypoczywać w niezwykle malowniczym miejscu.

W końcu wieku XVII  modliszewicki dwór przeszedł  
w ręce Humięckich, a pół wieku później jego właścicie-
lemi stali się Małachowscy herbu Nałęcz. Dobudowali 
wówczas przylegający do bramy budynek zwany kuźnią. 
W następnym stuleciu fortalicja zaczęła popadać w ru-
inę, a jej  kolejni właściciele, ród Tarnowskich, nie poczy-
nilił starań o jej odbudowę.

Dziś modliszewickie dworzyszcze prezentuje się cał-
kiem okazale. To efekt prac przeprowadzonych w la-
tach 80-tych XX wieku, kiedy to odbudowano budynek 
bramny i kuźnię. Następnie rozpoczęto odbudowę same-
go dworu. Nie została ona, niestety, dokończona z braku 
pieniędzy. Obecnie gospodarzem obiektu jest Święto-
krzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Modliszewice
Poznaj świętokrzyskie zakątkiLudzie naszego regionu

Aleksander 
Patkowski
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Muzyka Erica Claptona towarzy-
szyła mi od zawsze. Każda kolejna 
płyta sprawia, że chciałbym poznać 
Claptona osobiście. Niesamowity 
kunszt gitarzysty, przejmujący, ale 
zdecydowany wokal są dopełnie-
niem przekazu. Najbardziej urzekła 

mnie seria utworów poświęconych najbliższym gitarzy-
sty. Szczególnie tragiczna seria wypadków towarzyszyła 
artyście od 27 sierpnia 1990, kiedy to równie doskona-
ły gitarzysta, Stevie Ray Vaughan, który brał udział we 
wspólnym tournée i dwóch członków ekipy technicznej 
zginęło w katastrofie helikoptera. Rok później czteroletni
Conor, syn Claptona ze związku z włoską modelką Lorą 
Del Santo, wypadł z okna z 53. piętra apartamentu matki 
w Nowym Jorku. Gitarzysta uczcił jego pamięć w utworze 
„Tears in Heaven”, za który otrzymał nagrodę „Grammy”, 
później wykorzystany jako ścieżka dźwiękowa do filmu
„Rush”.

Bogata kariera Erica Claptona osadza go wśród najwięk-
szych gwiazd sceny bluesa i blues rocka XX i XXI wieku.

Olbrzymie wrażenie wciąż wywiera na mnie okres 

twórczości Claptona w latach 1966 – 1968. Wtedy, od-
chodząc z  The Bluesbreakers, założył grupę Cream. Jedną 
z pierwszych formacji na świecie określanych mianem 
„super trio”. Jack Bruce, Ginger Baker i Eric Clapton 
– odcisnęli głęboki ślad w historii muzyki rockowej. Cre-
am zyskali status legendy dzięki hałaśliwym bluesowym 
jamom i ekspansywnym solówkom na żywo. Nagrania  
w studio natomiast to prawdziwy majstersztyk techniczny, 
obejmował muzykę pop, soul ale i długie, bluesowe par-
tie instrumentalne. Agresywna gitara Claptona, wysoki 
głos Jacka Bruce’a, jego gra na basie, a przede wszystkim 
mocne, wielopłaszczyznowe brzmienie perkusji Bakera 
– to ogólna charakterystyka repertuaru Cream. Mimo, że 
grali ze sobą dwa lata, na trwałe weszli do historii muzyki 
światowej.

W 1999 roku Clapton wystawił i sprzedał za 5 milionów 
dolarów niektóre gitary ze swojej kolekcji. Tą też sumą 
wspomógł ośrodek Crossroads Centre w Antigua, gdzie 
leczeni są ludzie uzależnieni od narkotyków i alkoholu.

Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski

Eric Clapton

Oto kobieta faraon, oto przełożona medyków, 
oto typowa „kobieta interesu’,
a tuż obok „śpiewaczka boga”

Książka to prezent od mojej przy-
jaciółki. Nie miałam możliwości jej 
do dziś zarekomendować. Znaczy 
książki, nie przyjaciółki. Do polece-
nia dziś Wam tej interesującej pracy 
skłoniły mnie gorące dyskusje o pa-
rytecie w dzisiejszej polityce. Kiedy 
czytam Egipcjanki to już same tytuły 
części i rozdziałów brzmią niezwy-
kle współcześnie.  Kobiety władzy to 

prawie jak futuryzm fiction, Kochanki, żony i matki - zu-
pełnie współczesny serial, Kobiety pracujące - kłania się 
program kobieta 40+ .i więcej, Kobiety w świątyni-  bez ko-
mentarza. Tytuły rozdziałów jeszcze bardziej osadzają nas 
we współczesnych dylematach prawno-feministycznych. 
Małżeństwo? Jeśli kobieta chce, Małżeństwo na próbę, Umo-
wy małżeńskie: ochrona prawa żony - przecież tak brzmią 
zapisy współczesnego kodeksu rodzinno-opiekuńczego. 
Zapewniam, że prawa Egipcjanek w tym zakresie były bar-
dziej prorodzinne i chroniące kobietę niż obecnie. Jak być 
płodną, Antykoncepcja staroegipska, Chłopiec czy dziew-
czynka – czyż nie tak brzmią artykuły dla młodych kobiet. 

Sposoby przewidywania płci bardzo podobne do 
współcześnie potwierdzonych teorii naukowych. Czym 
ustroić głowę, Być piękną, Szaty i klejnoty, Sztuka zdobie-
nia twarzy –  żywcem wyjęte z poradników dla kobiet.  
A kobiety interesu, lekarki naczelne, finansistki, przed-
siębiorcze kobiety sukcesu – wszystkie zawody czasem 
traktowane jako niezwykłe zajęcia dla pań odnajdujemy  
w starożytnym Egipcie. Dopóki  Egipt pozostawał nie-
podległy i bezwpływowy, kobiety egipskie cieszyły się 
pełnią praw i swobód. Tak więc równość i równoupraw-
nienie to cechy tak stare jak Egipt można rzec. Egipcjan-
ka „starożytna” nie zrozumiałaby „nowoczesnej” Fran-
cuzki, która przyjmuje nazwisko męża wymazując swoje 
rodowe. Kobiety starożytnego Egiptu chętnie podkreśla-
ły swoje rodowe  związki z matką właśnie. Egipski sys-
tem prawny zapewniał całkowitą równość  płci – w teorii  
i praktyce. Cóż my możemy powiedzieć i wnieść nowego 
w naszych dyskusjach na temat parytetu. W swym zacie-
trzewieniu o procenty i granice wolności-równości wy-
daje nam się, że przecieramy nowe szlaki. 

Przeczytajcie, co prawo i system społeczny gwaranto-
wały Egipcjankom. Polecam dla zwolenników i przeciw-
ników parytetu. Obojga płci.

Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Christian Jacq - Egipcjanki
Warto przeczytać

Warto posłuchać
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V Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim
11 – 13 września
Miejsce: Kolegiata św. Michała Archanioła
Informacje: 041 247 65 80
Na inaugurację imprezy (godz. 19) z recitalem wystąpi 
znakomity polski organista Marek Toporowski. 
W drugim dniu odegrane zostaną dwa koncerty. 
Pierwszy, pod nazwą „Coro Cantorum swemu miastu” 
(godz. 17), zaśpiewa chór nauczycielski, a w trzech 
utworach będzie im towarzyszyć zespół wokalny 
„Świętokrzyskie Bemolki”. Drugi odbędzie się o godz. 
19 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Ogrodach 
i będzie poświęcony twórczości J. F. Haendla  
w związku z 250. rocznicą śmierci kompozytora  
oraz F. Mendelssohna w 200. rocznicę urodzin 
twórcy. Ostatni dzień festiwalu wypełnią również dwa 
koncerty - o godz. 17 w Muzeum Archeologiczno-
Historycznym przy ul. Świętokrzyskiej 37 zagra 
kielecki kwartet smyczkowy „Fandango”. Koncert 
finałowy wypełnią dzieła J. Haydna.

„Region Świętokrzyski w kulturze i historii”
20 września
Miejsce: Skansen Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
Informacje: 041 368 80 37, 0 698 673 134
Konferencja podzielona na trzy obszary: etnograficzny,
historyczny oraz muzealny odbędzie się w ramach 
Europejskich Dni Kultury oraz Europejskich 
Dni Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami 
spotkania są Wydział Pedagogiczny i Artystyczny 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej. 

„Mali odkrywcy wielkie możliwości”
14 września
Miejsce: Galeria Fotografii ZPAF-BWA, ul. Planty 7
Informacje: 041 344 76 36
Wystawa prac uczestników warsztatów historyczno-
fotograficznych dla dzieci i młodzieży. Galeria czynna
jest w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 
10.00 – 16.00, w środę w godz.11.00 – 17.00, niedziele 
w godz. 11.00 – 15.00, soboty – nieczynna.

Targi Kielce Jazz Festiwal Memorial to Miles
25 – 27 września
Miejsce: Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2 b
Informacje: 041 344 40 32
Pierwszego dnia o godz. 19 odbędzie się specjalny 
koncert poświęcony pamięci Michała Zduniaka,  
w którym udział wezmą między innymi Włodzimierz 
Kiniorski i Stanisław Soyka. Michał Zduniak był 
jednym z czołowych polskich perkusistów jazzowych, 
zmarł po chorobie nowotworowej 5 maja 2009 roku.

Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony 
przez wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.

Ziemniaki nadziewane mięsem

Składniki: 12 ziemniaków średniej wielkości, 30 dag mięsa bez kości 
(wieprzowe, wołowe lub drobiowe), 5 dag cebuli, l jajko, mała czerstwa 
bułka, sól, pieprz, zielona pietruszka

0,5 l śmietany.

Sposób przyrządzenia: 
Ziemniaki w skórkach ugotować na półmiękko, odce-

dzić, obrać ze skórki wydrążyć łyżeczką i nałożyć nadzie-
nie z mięsa.

Nadzienie: bułkę namoczyć w wodzie, cebulę obrać, 
pokroić w krążki i zarumienić na oleju. Mięso przepuścić 
przez maszynkę razem z cebulą i odciśniętą bułka, dodać 
jajko, sól, pieprz i starannie utrzeć.

Napełnione nadzieniem ziemniaki ułożyć w rondlu lub 
brytfannie. Dodać trochę wody, włożyć do piekarnika  
i zapiec. Gdy ziemniaki są miękkie, zalać osoloną śmie-
taną zmieszaną z mąka i przyprawą do zup. Chwilę za-
piec. Podawać z sosem śmietanowym i surówką, posypać  
zieloną pietruszką. Do zapiekania można dodać kawa-
łeczki sera żółtego kładąc go na każdy ziemniak.

Gulasz rybny

Składniki: 0,5 kg filetów z ryby, 5 dag grzybów suszonych, 2 cebule, 
0,5 kg jarzyn (marchewka, pietruszka, seler, por), 3 łyżki koncentratu po-
midorowego, liść laurowy, sól, pieprz, olej do smażenia, natka pietruszki.

Sposób przyrządzenia: 
Grzyby namoczyć i ugotować, potem pokroić w pa-

seczki. Warzywa obrać, pokroić w paseczki lub zetrzeć 
na tarce jarzynowej. Filety z ryby pokroić na małe ka-
wałki, posolić, otoczyć w mące i obsmażyć na silnie roz-
grzanym oleju. Przełożyć do rondla, dodać pokrojoną 
w talarki i podsmażoną cebulę, jarzyny, wlać 0,5 l wody, 
wywar z grzybów. Gotować 20 minut, doprawić do sma-
ku pomidorami, solą, pieprzem. Jeżeli gulasz jest za mało 
zawiesisty, podprawić mąką. Wsypać natkę pietruszki.

Przepisy przygotowane przez Aleksandrę Biskup 
z gminy Bodzentyn.

Przepisy
kulinarne

Co, gdzie, kiedy?


