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Konkurs dla czytelników
Rozwiàzanie konkursu z poprzedniego numeru:
Inicjatorem utworzenia w Kielcach Sanktuarium Mar-
sza∏ka J. Pi∏sudskiego by∏ W∏adys∏aw Dziadosz, wojewo-
da kielecki w latach 1934-1939.

Nagrod´ w naszym konkursie otrzymuje p. Monika
¸uckiewicz. Serdecznie gratulujemy!

W∏adys∏aw Dziadosz (1893 – 1980), dr prawa, legioni-
sta 5 pu∏ku piechoty, cz∏onek Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, uczestnik wojny 1920 r. Postanowieniem Prezydenta
RP z 3 lipca 1934r. zosta∏ mianowany wojewodà kielec-
kim. Ostatni, najd∏u˝ej urz´dujàcy w Kielcach wojewoda
okresu mi´dzywojennego. Od 1939r. przebywa∏ na emi-
gracji w Londynie.

Z jego to w∏aÊnie inicjatywy rozpocz´to w 1936r.
prace nad utworzeniem Sanktuarium Józefa Pi∏sud-
skiego. Wybór d. pa∏acu biskupów krakowskich (wów-
czas siedziby urz´du wojewódzkiego) jako miejsca dla
sanktuarium by∏ oczywisty – tu przecie˝ znajdowa∏y
si´ w 1914r. sztab oddzia∏ów oraz kwatera J. Pi∏sud-
skiego. 

Przedwojenne Sanktuarium J. Pi∏sudskiego udost´p-
niono 2 paêdziernika 1938 r. wraz z ods∏oni´ciem Po-
mnika Czynu Legionowego.

Nasze kolejne pytanie konkursowe to:
W 1926 roku odby∏ si´ w Kielcach z udzia∏em J. Pi∏-

sudskiego, V Zjazd Zwiàzku Legionistów. Jak nazywa∏
si´ wojewoda kielecki, który pe∏ni∏ wówczas swój urzàd?

Na odpowiedzi czekamy do 19 lutego 2007 roku, pod
numerem telefonu 342 12 32 lub pod adresem poczty
elektronicznej anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu
kontaktowego).

WÊród czytelników, którzy udzielà prawid∏owych od-
powiedzi, rozlosujemy nagrody.

Fotofelieton
Pierwsze oznaki prawdziwej zimy w tym roku. Ju˝ na
d∏ugo przed Êwitem pracownicy Zak∏adu Obs∏ugi Âwi´-
tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego usuwajà zalegajà-
cy przed budynkiem Ênieg. – Zima nigdy nas nie zasko-
czy. Nie ma na to ˝adnych szans – mówià zgodnie.
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•••

Wojewoda Grze-
gorz BanaÊ wzià∏
udzia∏ w uroczy-
stoÊci po˝egna-
nia ˝o∏nierzy
udajàcych si´ na
misj´ pokojowà
do BoÊni i Her-
cegowiny, która
odby∏a si´
w Centrum
Szkolenia na Po-
trzeby Si∏ Poko-
jowych w Kielcach. Grupa blisko 200 ˝o∏nierzy z 12.
Dywizji Zmechanizowanej, 7. Brygady Obrony Wy-
brze˝a ze S∏upska oraz jednostki ˚andarmerii Wojsko-
wej wyjecha∏a na pó∏rocznà misj´. W BoÊni i Hercego-
winie zajmowaç si´ b´dà mi´dzy innymi dostarczaniem
pomocy humanitarnej, patrolowaniem oraz monitoro-
waniem polskiej strefy stabilizacyjnej. – Dzi´kuj´ za
pe∏nà oddania s∏u˝b´, za wytrwa∏oÊç i wiernoÊç wyma-
gajàcym ˝o∏nierskim obowiàzkom. Polska Armia jest
postrzegana przez sojuszników jako odpowiedzialny
i godny zaufania partner. JesteÊcie nam potrzebni. Da-
jecie nam poczucie bezpieczeƒstwa – powiedzia∏ woje-
woda. 

•••

Wojewoda spo-
tka∏ si´ z grupà
dzieci i m∏odzie-
˝y z Kazachsta-
nu, która prze-
bywa∏a z wizytà
w regionie Êwi´-
tokrzyskim na
zaproszenie Ca-
ritas Diecezji
Kieleckiej. Pod-
czas pobytu
w gminie Mniów

goÊcie uczestniczyli w zaj´ciach w mniowskiej szkole,
a tak˝e zwiedzili m. in. Kraków, Âwi´ty Krzy˝, Opatów,
Ba∏tów, Ka∏ków, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz
Pa∏ac Biskupów Krakowskich, – JesteÊmy dumni i cie-
szymy si´, ˝e poprzez ten przyjazd, mo˝ecie odkryç cie-
kawostki ziemi Êwi´tokrzyskiej, a tak˝e zobaczyç wiele
innych godnych uwagi miejsc na terenie ca∏ej Polski. –
mówi∏ podczas spotkania w urz´dzie wojewódzkim
wojewoda. 

•••

Wojewoda otworzy∏ wystaw´ prac ukraiƒskiego malarza
Aleksandra Jasina. To pierwsza ekspozycja z cyklu wystaw,
które prezentowane b´dà w Âwi´tokrzyskim Urz´dzie
Wojewódzkim. – Ciesz´ si´, ˝e pierwsza wystawa sk∏ada
si´ z prac cz∏owieka mocno zwiàzanego z naszym regio-
nem, ale jednoczeÊnie obywatela Êwiata, bowiem pan
Aleksander, uro-
dzony na Ukra-
inie, prezentuje
tu pejza˝e podpa-
trzone podczas
wielu swoich po-
dró˝y po ca∏ej
Europie – mówi∏
wojewoda. Trzy-
naÊcie obrazów,
które przez dwa
tygodnie mo˝na
by∏o oglàdaç w holu „okràglaka” w urz´dzie wojewódz-
kim, to dzie∏a namalowane technikà akwarelowà i olejnà.
Artysta ma 36 lat, jest autorem kilkuset obrazów, które
zdobià zbiory kolekcjonerów na ca∏ym Êwiecie. Z wy-
kszta∏cenia jest in˝ynierem architektem, jednak malarstwo
towarzyszy mu ju˝ od wczesnych lat m∏odoÊci. 

•••

Pani Helena Walczak z Kielc Êwi´towa∏a swoje setne uro-
dziny. Jubilatce wr´czy∏ kwiaty i z∏o˝y∏ ˝yczenia wicewo-
jewoda Êwi´tokrzyski Lech Janiszewski. Wokó∏ urodzi-
nowego sto∏u stawi∏a si´ liczna rodzina pani Heleny. Wi-
cewojewoda Lech Janiszewski odczyta∏ w ich obecnoÊci
list gratulacyjny od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Ja-
ros∏awa Kaczyƒskiego oraz ˝yczenia urodzinowe od wo-
jewody Grzegorza Banasia. 

„MàdroÊç i bogate doÊwiadczenie ˝yciowe to bez-
cenne dary, którymi dzieli si´ Pani z m∏odym pokole-
niem. Przekazuje im swojà wiedz´, a swoim poÊwi´ce-
niem i oddaniem daje Pani przyk∏ad dobrego i pi´kne-
go ˝ycia. Taka postawa dowodzi wewn´trznej si∏y, doj-

rza∏oÊci i nie-
zwyk∏ej wra˝li-
woÊci na drugie-
go cz∏owieka. To
n i e o c e n i o n y
wk∏ad w budo-
wanie otwartych
i w∏aÊciwych re-
lacji mi´dzyludz-
kich” – czytamy
w liÊcie.

Styczniowy przeglàd wydarzeƒ
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Temat miesiàca

Domy bez barier
KiedyÊ jeden ze specjalistów w dziedzinie psychologii powiedzia∏, ˝e „osoba po ostrym
ataku choroby, która przebywa∏a w szpitalu i wraca do domu, musi od nowa uczyç si´
jak parzyç herbat´”. W Ârodowiskowych Domach Samopomocy jest to ∏atwiejsze. Bo sà
tam nie tylko ˝yczliwi ludzie, ale te˝ kompleksowa opieka i specjalistyczne Êrodki pomocy.
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Ârodowiskowe Domy Samopomocy Spo∏ecznej sà jed-
nostkami organizacyjnymi pomocy spo∏ecznej oraz
oÊrodkami wsparcia. W Polsce zacz´∏y powstawaç
w 1995 roku. Od tamtej pory rozpocz´to proces two-
rzenia infrastruktury sieci domów Êrodowiskowych.
Pierwszy z nich w województwie Êwi´tokrzyskim po-
wsta∏ w 1996 roku w Starachowicach. – W tej chwili
w regionie funkcjonuje 25 domów. OkreÊlenie „dom”
ma kojarzyç bliskoÊç wi´zi, kontaktów interpersonal-
nych oraz kameralnoÊç. Mamy ju˝ projekt rozporzà-
dzenia w sprawie ÂDS-ów, który okreÊli standard
us∏ug, jakie mogà byç Êwiadczone w tych placówkach.
Przewiduje on do 35 mieszkaƒców. W wyjàtkowych sy-
tuacjach do 50, np. dom przy ul. Miodowej, gdzie

znajdujà si´ osoby z zaburzeniami psychicznymi – t∏u-
maczy Joanna Janiszewska-Buja∏a, dyrektor Wydzia∏u
Polityki Spo∏ecznej ÂUW.

Prowadzenie ÂDS-ów to zadanie z zakresu admini-
stracji rzàdowej, które zleca wojewoda na szczeblu po-
wiatu lub gminy. Zadaniem wojewody jest tworzenie
infrastruktury ÂDS-ów, tak by dost´pnoÊç do tych
us∏ug by∏a jak najwi´ksza. W tej chwili nie ma w na-
szym województwie powiatu, gdzie taka placówka by
nie funkcjonowa∏a. – Teraz robimy krok dalej – planu-
jemy pozyskaç Êrodki, które otrzymujemy z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej na rok 2007, po to
by stworzyç nowy dom w Ostrowcu oraz w gminie
O˝arów – mówi dumnie dyrektor Janiszewska-Buja∏a.

– Uwa˝am to za ogromny sukces, ˝e udaje nam
si´ ka˝dego roku utworzyç dwie nowe placów-
ki. Ârodowiskowe Domy Samopomocy to bar-
dzo efektywna forma pomocy, wszechstronna
i kompleksowa opieka specjalistów. Udaje si´
nam te osoby usamodzielniaç, poprawia si´ ich
sposób funkcjonowania w rodzinie. Dlatego
tak wa˝na jest rehabilitacja i dost´p do us∏ug
spo∏ecznych – podsumowuje. 

Mówiàc o ludziach psychicznie chorych czy
o osobach niepe∏nosprawnych intelektualnie,
od razu nasuwa si´ problem mocno zakorze-
niony w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Wiedza na
temat êróde∏ tych chorób jest bardzo ma∏a. Ist-
nieje obawa przed tymi osobami. Ludzie majà
problem w bezpoÊrednich kontaktach,
w zwiàzku z czym ograniczajà je. Wynika to
z powszechnej ignorancji na temat niepe∏no-
sprawnoÊci. Ka˝da dysfunkcja dystansuje oto-
czenie do tej osoby. Najbardziej przykrym
przyk∏adem sà schorzenia psychiczne. Konse-
kwencjà jest wyizolowanie chorych, niskie po-
czucie swojej wartoÊci, zamykanie si´ w sobie,
brak poczucia bezpieczeƒstwa i akceptacji
w spo∏eczeƒstwie.

Jak wyjaÊnia dyrektor Janiszewska-Buja∏a,
celem ÂDS-ów jest aktywizacja niepe∏nospraw-
nych osób. – W domach nabywajà umiej´tno-
Êci, które pomagajà im w rozwiàzywaniu pro-
blemów ˝ycia codziennego. Równolegle z zaj´-
ciami, musza si´ leczyç, jeÊli tego nie robià eli-
minuje ich to z mo˝liwoÊci aktywnoÊci

Rzeêba wykonana przez mieszkaƒców Ârodowiskowego Domu Samopomocy
w Starachowicach
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Konkurs plastyczny

„Kiedy dzwoni´
po stra˝ po˝arnà?”
„Kiedy dzwoni´ po stra˝ po˝arnà?” – pod takim has∏em
rozpoczà∏ si´ konkurs plastyczny dla dzieci i m∏odzie˝y
organizowany przez Komendanta G∏ównego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz wojewod´ Êwi´tokrzyskiego Grzego-
rza Banasia.

To ju˝ IX edy-
cja Ogólnopol-
skiego Konkursu
Plastycznego dla
uczniów szkó∏
podstawowych
i gimnazjów. Je-
go celem jest
edukacja dzieci
i m∏odzie˝y w za-
kresie zachowania bezpieczeƒstwa w momencie wyst´-
powania wszelkiego typu zagro˝eƒ oraz upowszechnie-
nie numeru alarmowego 112. – Zadaniem konkursu jest
wyrobienie skutecznych sposobów reakcji w czasie po˝a-
rów, ró˝nego rodzaju wypadków, a tak˝e innych zagro˝eƒ
takich jak powodzie czy katastrofy ekologiczne i budow-
lane – mówi Andrzej MartoÊ, dyrektor Wydzia∏u Zarzà-
dzania Kryzysowego Âwi´tokrzyskiego Urz´du Woje-
wódzkiego w Kielcach. Konkurs ma kszta∏towaç w∏aÊci-
we zachowania dzieci i m∏odzie˝y w obliczu zagro˝enia,
uÊwiadamiaç – jak postepowaç w momencie jego zaist-
nienia, w jakich sytuacjach nale˝y dzwoniç do stra˝y po-
˝arnej, co przekazaç w zg∏oszeniu, a przede wszystkim
pod jaki numer alarmowy nale˝y dzwoniç. – Panu woje-
wodzie szczególnie zale˝y na upowszechnieniu numeru
112, który docelowo b´dzie uniwersalnym numerem alr-
mowym – dodaje dyrektor MartoÊ.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs zo-
stanie podzielony na trzy etapy. Pierwszy – eliminacje
szkolne – potrwa do 2 marca. Organizujà go dyrektorzy
szkó∏ i przesy∏ajà 5 najlepszych prac w ka˝dej z czte-
rech kategorii do komisji gminnych. Eliminacje gminne
– do 12 marca – organizuje Szef Obrony Cywilnej Gmi-
ny i przesy∏a 5 najlepszych prac w ka˝dej kategorii do
Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego ÂUW. Eliminacje
wojewódzkie odb´dà si´ w drugiej po∏owie marca. Wr´-
czenie nagród planowane jest na 12 kwietnia, prace fi-
na∏owe (po 5 z ka˝dej z 4 grup) zostanà przes∏ane do
Komendy G∏ównej PSP do koƒca kwietnia. Fina∏ kon-
kursu na szczeblu centralnym przewidywany jest na
poczàtku wrzeÊnia. – Ka˝da edycja konkursu cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem. Podczas ubieg∏orocz-
nych eliminacji wyró˝niono 20 z 2500 nades∏anych
prac. WÊród laureatów fina∏u centralnego znalaz∏o si´
dwoje uczniów ze Starachowic i ¸opuszna – chwali dy-
rektor MartoÊ.
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zawodowej, realizacji w sferze osobistej, zdobywania
wykszta∏cenia czy normalnego funkcjonowania w spo-
∏eczeƒstwie – mówi. 

ÂDS-y to równie˝ praca z rodzinà chorego. Pedago-
dzy pracujà z bliskimi podczas indywidualnych czy
grupowych spotkaƒ. Funkcjà ÂDS-ów jest tak˝e od-
dzia∏ywanie na Êrodowisko zewn´trzne, czyli kszta∏to-
wanie postaw spo∏ecznych wobec niepe∏nosprawnoÊci.
– Przyk∏adem sà ÂDS-y, które sytuujemy w Êrodowi-
skach wiejskich – t∏umaczy Janiszewska-Buja∏a. Tam
silniejsze jest tabu, dotyczàce wstydu zwiàzanego
z osobà niepe∏nosprawnà w rodzinie. Mamy domy
w malutkich wioskach, np. dom który prowadzi Cari-
tas w Âwiniarach w gminie Solec Zdrój, kolejny w Bru-
dzowie, gmina Morawica czy w Kleczanowie, gmina
Obrazów – wymienia.

W Kielcach sà trzy rodzaje domów, oprócz nich sà
placówki, w których prowadzona jest rehabilitacja za-
równo chorych psychicznie, jak i niepe∏nosprawnych
intelektualnie. Pracownicy domów podkreÊlajà, ˝e za-
j´cia z tymi osobami prowadzone sà indywidualnie,
a to decyduje o efektywnoÊci rehabilitacji. Z pod-
opiecznymi pracuje ca∏a grupa specjalistów: psycholo-
gowie, pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci zaj´-
ciowi, fizjoterapeuci. W ÂDS-ach powstajà równie˝ ze-
spo∏y wspierajàco-rehabilitacyjne, których cz∏onkami
sà wszyscy pracownicy domów. Zespó∏ diagnozuje da-
nà osob´, opracowuje indywidualny program wsparcia
i wed∏ug niego realizowana jest praca. W ramach har-
monogramu prowadzi si´ szereg treningów, np. tre-
ning umiej´tnoÊci samoobs∏ugi, zaradnoÊci ˝yciowej
i funkcjonowania w ˝yciu codziennym. 

JeÊli chodzi o terapie zaj´ciowe, to najpopularniej-
szà formà sà zaj´cia plastyczne. 

– W wi´kszoÊci przypadków to w∏aÊnie w naszych
domach, chorzy odkrywajà swoje zdolnoÊci – podkre-
Êla dyrektor Janiszewska-Buja∏a. – Oni sà niesamowici.
To nieprawdopodobne, jakich szukajà Êrodków wyra-
zu, form artystycznych. Te rzeczy sà ró˝ne malarstwo,
rzeêba, r´kodzie∏o. Mamy domy, które specjalizujà si´
w formach artystycznych takich jak np. teatr, czy te˝
wystawianie musicali – opowiada.

PODSTAWOWE KATEGORIE MIESZKA¡CÓW
ÂRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY:

placówki typu A – osoby z szeroko poj´tymi zaburze-
niami psychicznymi, np. schizofre-
nia, g∏´bokie depresje, psychozy;

placówki typu B – osoby niepe∏nosprawne intelektu-
alnie, do których nale˝y upoÊle-
dzenie umys∏owe w stopniu znacz-
nym, umiarkowanym i lekkim lub
osoby dotkni´te innym schorze-
niem zw∏aszcza neurologicznym;

placówki typu C – autyÊci, czyli osoby dotkni´te g∏´-
bokà niepe∏nosprawnoÊcià.



Po wyborach samorzàdowych

Sprawozdania
finansowe
Komitety wyborcze partii, koalicji, organizacji, komitety
wyborcze wyborców, które uczestniczy∏y w kampanii
wyborczej do rad gmin, powiatów, sejmiku oraz w wy-
borach wójtów, burmistrzów, prezydentów zobowiàzane
sà do z∏o˝enia sprawozdaƒ finansowych.

– Zgodnie z Ordynacjà wyborczà do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw termin ten up∏ywa
12 lutego 2007.,
a w przypadku komite-
tów wyborczych, które
uczestniczy∏y w II turze
wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów
termin up∏ywa 26 lute-
go 2007r. – wyjaÊnia
Henryk Kwiecieƒ, dy-
rektor kieleckiej delega-
tury Krajowego Biura
Wyborczego 

Komitety wyborcze
organizacji i komitety
wyborcze wyborców,
które rejestracji doko-
nywa∏y u Komisarza
Wyborczego sprawoz-
dania finansowe sk∏adajà Komisarzowi Wyborczemu
w Kielcach (budynek „A” Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wo-
jewódzkiego, pokój 244, II pi´tro). Komitety wyborcze
partii i koalicji sprawozdania sk∏adajà Paƒstwowej Ko-
misji Wyborczej.

Sprawozdania nale˝y sk∏adaç na ustalonych wzorach
rozporzàdzeniami Ministra Finansów, które równie˝ sà
zamieszczone na stronie internetowej Paƒstwowej Komi-
sji Wyborczej (www. pkw. gov. pl). 

– Komitety wyborcze, które nie pozyskiwa∏y i nie wy-
datkowa∏y Êrodków mogà z∏o˝yç Komisarzowi Wybor-
czemu stosowne oÊwiadczenie zast´pujàce sprawozdanie
finansowe. Obowiàzek z∏o˝enia sprawozdania cià˝y na
pe∏nomocniku finansowym lub pe∏nomocniku komitetu
wyborczego – dodaje dyrektor Henryk Kwiecieƒ. 

Nie z∏o˝enie sprawozdania w ustawowym terminie
jest zagro˝one karà grzywny, ograniczenia wolnoÊci
lub pozbawienia wolnoÊci do lat 2. Sprawozdania fi-
nansowe komitetów wyborczych, po ich z∏o˝eniu, na
wniosek zainteresowanych podmiotów b´dà im udo-
st´pnione do wglàdu w biurze Komisarza Wyborczego
(budynek Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego,
pokój 241, II pi´tro) w dni pracy, w godz. od 10.00 do
14.00.
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Jak za∏atwiç spraw´ w urz´dzie

Przyznanie statusu
zak∏adu pracy
chronionej 
Decyzj´ administracyjnà I instancji dotyczàcà
przyznania statusu zak∏adu pracy chronionej
wydaje wojewoda.

Aby uzyskaç status zak∏adu pracy chronionej pracodaw-
ca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà przez okres co
najmniej 12 miesi´cy, zatrudniajàcy nie mniej ni˝ 25
pracowników (w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pra-
cy) powinien:

1. Utrzymywaç przez okres co najmniej 6 miesi´cy
przed z∏o˝eniem wniosku wskaênik zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych wynoszàcy: 

– co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogó∏u za-
trudnionych winny stanowiç osoby zaliczone do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci;
lub: 

– co najmniej 30% winny stanowiç osoby niewidome
lub psychicznie chore, albo upoÊledzone umys∏owo
zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci; 

2. Obiekty i pomieszczenia u˝ytkowane przez zak∏ad
pracy winny: 

– odpowiadaç przepisom i zasadom bezpieczeƒstwa
i higieny pracy; 

– uwzgl´dniaç potrzeby osób niepe∏nosprawnych
w zakresie przystosowania stanowisk pracy, po-
mieszczeƒ higieniczno-sanitarnych i ciàgów komuni-
kacyjnych oraz spe∏niaç wymagania dost´pnoÊci do
nich. 
OkolicznoÊci powy˝sze stwierdza, na wniosek praco-

dawcy, Paƒstwowa Inspekcja Pracy (Okr´gowy Inspekto-
rat Pracy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej). 

3. Zapewniç doraênà i specjalistycznà opiek´ medycznà,
poradnictwo i us∏ugi rehabilitacyjne,

4. Wystàpiç z wnioskiem o przyznanie statusu praco-
dawcy prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej, 

Wszelkich informacji zwiàzanych z za∏atwieniem spra-
wy udziela Wydzia∏ Polityki Spo∏ecznej Âwi´tokrzyskiego
Urz´du Wojewódzkiego, Oddzia∏ ds. Polityki Rynku Pra-
cy oraz Rehabilitacji Zawodowej i Spo∏ecznej Osób Nie-
pe∏nosprawnych, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
tel.: 041 342 14 27, 041 342 19 92.
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Poprawki do projektu

Komitet Rady Ministrów zaakceptowa∏ poprawki woje-
wody Grzegorza Banasia do projektu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla województwa Êwi´tokrzyskie-
go na lata 2007–2013. 

Projekt obejmuje wiele inwestycji o charakterze pro-
rozwojowym. Pozwolà one wprowadziç szereg cywiliza-
cyjnych zmian na obszarze naszego regionu. – W opi-
niach do projektu wojewoda wnioskowa∏ o uwzgl´dnie-
nie kilku poprawek, które zosta∏y zaakceptowane przez
Komitet Rady Ministrów – informuje S∏awomir Pastusz-
ka, zast´pca dyrektora Wydzia∏u Zarzàdzania Fundusza-
mi Europejskimi Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódz-
kiego w Kielcach. 

WÊród zg∏oszonych zmian znalaz∏a si´ budowa regio-
nalnego portu lotniczego w Obicach pod Kielcami oraz
realizacja najwa˝niejszych projektów na drogach woje-
wódzkich, które rozwià˝à najbardziej pilne potrzeby
skomunikowania Kielc z ca∏ym regionem. 

Kolejna poprawka wojewody odnosi∏a si´ do potrzeby
skierowania Êrodków na tworzenie i rozwój ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. – JednoczeÊnie Grzegorz BanaÊ
wniós∏ o wprowadzenie konkursów na wykorzystanie
Êrodków finansowych przeznaczonych dla funduszy po-
˝yczkowo-por´czeniowych – mówi dyrektor Pastuszka. 

Ponadto wojewoda zaproponowa∏, aby wi´kszà uwa-
g´ zwróciç na inwestycje zwiàzane ze szkolnictwem wy˝-
szym, dziedzictwem kulturowym, a tak˝e ochronà Êro-
dowiska i uwzgl´dnienie szczególnej roli uzdrowisk
w regionie.

– Chodzi o Akademickie Centrum Sportu w Kielcach,
sanitacj´ zlewni Górnej Nidy i adaptacj´ budynku po-
wi´ziennego w Kielcach na rzecz wychowania patrio-
tycznego – wylicza Pastuszka. 

Wed∏ug wojewody Grzegorza Banasia, bardzo wa˝nà
dziedzinà jest turystyka i ochrona walorów przyrodni-
czych województwa, dlatego w tym obszarze równie˝
zwróci∏ si´ o przyznanie wi´kszej iloÊci Êrodków Jedno-
czeÊnie wojewoda wniós∏ o uzupe∏nienie celów osi
priorytetowej o punkt Poprawa bezpieczeƒstwa Ruchu
Drogowego oraz o rozszerzenie listy beneficjentów
o Stra˝ Po˝arnà i Policj´. 

Komitet Rady Ministrów zobowiàza∏ zarzàd woje-
wództwa do ponownego przed∏o˝enia dokumentu,
uwzgl´dniajàcego zg∏oszone poprawki, pod obrady Ko-
mitetu najpóêniej do koƒca lutego 2007 roku.

Âwi´tokrzyskie trzecie w kraju

Województwo Êwi´tokrzyskie zajmuje 3 lokat´ w kra-
ju pod wzgl´dem zrealizowanych p∏atnoÊci w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego ZPORR. 

Z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
wynika, ˝e województwo Êwi´tokrzyskie bardzo dyna-
micznie realizuje p∏atnoÊci zwiàzane z programem. Po-
ziom osiàgni´tych p∏atnoÊci
wyniós∏ w 2006 roku 48%. 

– Âwiadczy to o profesjo-
nalizmie i du˝ym zaanga˝o-
waniu pracowników woje-
wody oraz o coraz lepszym
konstruowaniu wniosków
przez beneficjentów z nasze-
go regionu – podkreÊla S∏a-
womir Pastuszka, zast´pca
dyrektora Wydzia∏u Zarzà-
dzania Funduszami Europejskimi Âwi´tokrzyskiego Urz´-
du Wojewódzkiego w Kielcach.

W rankingu województw przed regionem Êwi´tokrzy-
skim znalaz∏y si´ województwa ma∏opolskie i lubuskie.
Poni˝ej Êredniej krajowej, wynoszàcej 38,3%, znalaz∏o
si´ 5 województw. Stawk´ zamyka region dolnoÊlàski.

Potrzebny oddzia∏ psychiatryczny

Zespó∏ ds. Rodziny i Uzale˝nieƒ przy wojewodzie Êwi´-
tokrzyskim zwróci∏ si´ z proÊbà do marsza∏ka wojewódz-
twa o utworzenie na terenie województwa Êwi´tokrzy-
skiego m∏odzie˝owego oddzia∏u psychiatrycznego.

Zdaniem cz∏onków Zespo∏u, którzy reprezentujà wiele
instytucji i organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na
rzecz rodziny i dziecka, utworzenie takiego oddzia∏u jest
bezwzgl´dnie konieczne.

– Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e to w∏aÊnie u m∏o-
dzie˝y obserwuje si´ nasilenie prób samobójczych, agresji
oraz zaburzeƒ psychicznych i emocjonalnych zwiàzanych
z nieprawid∏owoÊciami w rodzinie. W wielu przypadkach
takie kryzysy wymagajà leczenia w warunkach szpitalnych
– twierdzi Joanna Woêniak, Pe∏nomocnik Wojewody ds.
Rodziny i Uzale˝nieƒ. 

Najbli˝sze oddzia∏y psychiatrii dla m∏odzie˝y, w któ-
rych leczà si´ równie˝ m∏odzi ludzie z naszego regionu,
znajdujà si´ na terenie województwa mazowieckiego
i ma∏opolskiego. Zdaniem Joanny Woêniak, taka sytu-
acja utrudnia kontakt m∏odego pacjenta z rodzinà, który
jest bardzo wa˝ny w procesie terapeutycznym.

Wniosek o podj´cie dzia∏aƒ na rzecz uruchomienia
oddzia∏u psychiatrycznego dla m∏odzie˝y na terenie wo-
jewództwa Êwi´tokrzyskiego zosta∏ ju˝ z∏o˝ony u mar-
sza∏ka.

– O utworzeniu oddzia∏u zdecyduje jego organ za∏o-
˝ycielski, czyli marsza∏ek. W województwie mamy dwa
szpitale psychiatryczne, przy wyborze wa˝na b´dzie ob-
sada kadrowa oraz zaplecze medyczne – podkreÊla Joan-
na Woêniak.
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Z Unià na Ty 

Kultura
i dziedzictwo
w Unii Europejskiej
Kultura europejska ma swoje korzenie w trzech êród∏ach:
chrzeÊcijaƒskim, greckim i rzymskim. Od chrzeÊcijan Eu-
ropa wzi´∏a Bibli´, od Greków filozofi´, od Rzymian pra-
wo. Te trzy dziedziny po∏àczy∏y si´ w jednoÊç, tworzàc
specyficznà i odgrywajàcà dominujàcà rol´ w Êwiecie –
kultur´ europejskà. Swój trwa∏y kszta∏t osiàgn´∏a dopiero
w Êredniowieczu, gdy chrzeÊcijaƒstwo, które sta∏o si´ jej
podstawà, w pe∏ni zapanowa∏o w tej cz´Êci Êwiata. W cza-
sie tym Europa sta∏à si´ wspólnotà paƒstw i narodów, ˝y-
jàcych tymi samymi idea∏ami. Nie oznacza to jednak, ˝e
brak w Europie ró˝nic i odr´bnoÊci. Nie ma ona przecie˝
ani wspólnego j´zyka, ani religii, ani prawa. To w∏aÊnie
ró˝norodnoÊç jest bogactwem kulturowym Europy.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ˝yjemy w spo∏eczeƒstwie,
które co raz intensywniej ró˝nicuje si´. Dlatego istnieje
potrzeba dà˝enia do zachowania tej ró˝norodnoÊci. Unia
Europejska szanuje ró˝norodnoÊç kulturowà krajów
cz∏onkowskich, traktujàc kwestie kulturowe jako obszar
narodowej niezale˝noÊci.

Wspólnota podejmuje wiele dzia∏aƒ wspierajàcych
wspó∏prac´ kulturalnà w Europie. U podstaw tych dzia∏aƒ
le˝y akceptowanie praw cz∏owieka, szczególnie: wolnoÊci
myÊli, religii, opinii i do udzia∏u w ˝yciu kulturalnym, zgod-
nie z w∏asnym wyborem. G∏ównymi celami projektów reali-
zowanych w obszarze kultury sà akcentowanie ró˝norodno-
Êci kulturowej, promocja twórczoÊci, opieka nad m∏odymi
artystami, pochodzàcymi ze Êrodowisk najbiedniejszych,
promocja dialogu kulturalnego, wzajemne poznawanie kul-
tur i historii narodów Europy. Integracja europejska wp∏yn´-
∏a na otwarcie granic, swobod´ przemieszczania si´, osie-
dlania, inwestowania. Nie wyeliminowa∏a narodowej ró˝-
norodnoÊci i nie zast´pi∏a to˝samoÊci narodowej. Uczestni-
ków integracji ∏àczà wspólne wartoÊci demokracji, prawo-
rzàdnoÊci, wolnego rynku i praw cz∏owieka.

Najwa˝niejszym dzia∏aniem UE w dziedzinie kultury
jest program Kultura 2000, który poczàtkowo obejmowa∏
lata 2000-2004, ale w nast´pnych latach pojawia∏y si´
kolejne edycje programu. Ma on na celu rozwijanie i upo-
wszechnianiu nowych form ekspresji w ramach muzyki,
sztuk scenicznych, performance, sztuki wizualnej, foto-
grafii, architektury, literatury, czytelnictwa, ochrony i pro-
mocji dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,
wspieranie twórczoÊci multimedialnej. W jego ramach or-
ganizowane mogà byç imprezy kulturalne o zasi´gu euro-
pejskim lub mi´dzynarodowym takie jak: sympozja majà-
ce na celu nawiàzanie lub kontynuowanie dialogu w dzie-
dzinie kultury, imprezy o charakterze innowacyjnym, od-
krywanie i promowanie „europejskich” talentów.
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ABC Rolnika 

Stonka
kukurydziana
w Âwi´tokrzyskiem
WALKA ZE SZKODNIKIEM

W ubieg∏ym roku stonka kukurydziana zaatakowa∏a
plantacje w pi´ciu Êwi´tokrzyskich powiatach. Wszyst-
ko wskazuje na to, ˝e w tym roku obejmie kolejne go-
spodarstwa. Nad skutecznà walkà z tym groênym szkod-
nikiem pracuje Âwi´tokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa. 

Historia tej odmiany stonki si´ga roku 2002, kiedy
szkodnik przyw´drowa∏ na pok∏adach samolotów woj-
skowych do Europy podczas konfliktu zbrojnego na
Ba∏kanach. Z po∏udnia naszego kontynentu szkodnik
przedosta∏ si´ do Polski trzy lata póêniej atakujàc plan-
tacje kukurydzy w województwie podkarpackim. Wtedy
w naszym regionie,
za sprawà dzia∏aƒ
Âwi´tokrzyskiego
Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony
RoÊlin i Nasiennic-
twa, uruchomiono monitoring, ale obecnoÊci szkodnika
nie stwierdzono. Jednak ju˝ w 2006 roku stonka zaata-
kowa∏a Êwi´tokrzyskie plantacje – najwi´cej by∏o jej
w w pi´ciu powiatach: opatowskim, sandomierskim,
buskim i j´drzejowskim. Zgodnie z rozporzàdzeniem
Ministerstwa Rolnictwa wyznaczono tam strefy zasie-
dlenia i strefy buforowe. 

– Problem w tym, ˝e ta odmiana stonki umie si´ przy-
stosowaç do ró˝nych warunków atmosferycznych. Pod-
czas tegorocznej ∏agodnej zimy z pewnoÊcià b´dzie si´
przenosi∏a dalej na pó∏noc naszego województwa – mó-
wi Ryszard Pazera, Âwi´tokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.

Dlatego te˝ w po∏owie stycznia w Ministerstwie Rol-
nictwa odby∏o si´ posiedzenie zespo∏u do walki ze
szkodnikami.

– Obrady nie by∏y ∏atwe, bo pami´taç trzeba, ˝e po
drugiej stronie „barykady” znajdowali si´ plantatorzy
kukurydzy, dla których ka˝de przerwanie produkcji ozna-
cza straty. Z kolei dla nas najwa˝niejsze jest powstrzyma-
nie dalszej ekspansji szkodnika, co czasem wymaga zanie-
chania na jakiÊ czas uprawy tej roÊliny – wyjaÊnia Pazera.

Podczas spotkania czeÊç rzeczy uda∏o si´ formalnie
przyjàç, jednak zgodnie z ustawà minister rolnictwa ma
czas do 30 marca na opracowanie ca∏oÊciowego rozpo-
rzàdzenia w sprawie zasad zwalczania tego szkodnika.



Prace rozpocz´∏a dzia∏ajàca przy kuratorze oÊwiaty Âwi´-
tokrzyska Rada Dzieci i M∏odzie˝y. Wolontariat, wycho-
wanie patriotyczne, profilaktyka, sport i kultura to
g∏ówne obszary jej dzia∏ania.

To pierwsza tego typu instytucja w Polsce, stworzona
i dzia∏ajàca przy kuratorium. – SpotkaliÊmy si´ z olbrzy-
mim zainteresowaniem, szczególnie ze strony ró˝nego
rodzaju organizacji, klubów, stowarzyszeƒ czy wolonta-
riatu – mówi Janusz Skibiƒski, Âwi´tokrzyski Kurator
OÊwiaty. Na razie w sk∏ad Rady wchodzi 45 osób, ale
rozwa˝amy mo˝liwoÊç jej rozszerzenia – dodaje.

Âwi´tokrzyska Rada Dzieci i M∏odzie˝y powsta∏a na
wzór, równie˝ niedawno powo∏anej, Rady Dzieci i M∏o-
dzie˝y przy Ministrze Edukacji Narodowej, w której
dzia∏a trzech Êwi´tokrzyskich uczniów. Jak podkreÊla Ju-
liusz Hrouda ze Âwi´tokrzyskiego Kuratorium OÊwiaty,
ich trójka na pewno wesprze dzia∏alnoÊç rady. – Mamy
nadziej´, ˝e podsunà swoim kolegom pewne wskazówki
np. jak organizowaç takà instytucj´ – dodaje. 

Pierwsza sesja organizacyjna odb´dzie si´ w lutym.
Podczas niej Rada ukonstytuuje si´, powo∏ujàc wszyst-
kie sekcje, przewodniczàcego, a tak˝e rzecznika praso-
wego.

Co nowego w oÊwiacie

M∏odzi zaczynajà dzia∏aç
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Sprawdzajà autokary
Trwajà kontrole autokarów przewo˝àcych dzieci na zi-
mowy wypoczynek. Dotychczas nie stwierdzono jednak
˝adnych nieprawid∏owoÊci.

Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspekto-
rat Transportu Drogowego rozpocz´∏y si´ 13 stycznia.
– W pierwszy dzieƒ ferii do akcji przystàpi∏y dwa pa-
trole. Jeden pod Kieleckim Centrum Kultury, drugi
przy hali sportowej na ul. ˚ytniej. Ogó∏em skontrolo-
wano 3 autokary przewo˝àce ∏àcznie 83 osoby. Pojazdy
by∏y sprawne, a kierowcy trzeêwi i wypocz´ci – relacjo-
nuje W∏adys∏aw Mitr´ga, Âwi´tokrzyski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego. Dodaje, ˝e w pierw-
szych dniach akcji inspekcja nie przyj´∏a ˝adnych zg∏o-
szeƒ od rodziców ani organizatorów wyjazdów. –
Weekend by∏ doÊç spokojny, bowiem wi´kszoÊç wyjaz-
dów zosta∏a odwo∏ana ze wzgl´du na pogod´ – mówi
Mitr´ga.

Od poczàtku ferii kontrole by∏y ju˝ prowadzone m.
in. w Miàsowej, Miedzianej Górze, J´drzejowie
k/Ostrowca Âw. oraz Górnie. Do 23 stycznia inspektorzy
skontrolowali 28 autokarów. Zatrzymano 4 dowody re-
jestracyjne, w 2 przypadkach przewoênik podstawi∏ inny
autokar, wszcz´to 6 post´powaƒ administracyjnych. –
Stan jednego ze skontrolowanych pojazdów by∏ kata-
strofalny. Wykryto niesprawny uk∏ad kierowniczy, ha-
mulcowy a tak˝e inne usterki, które zagra˝a∏y ˝yciu

i zdrowiu pasa˝erów. To przyk∏ad, ˝e naprawd´ warto
prowadziç takie akcje – podkreÊla W∏adys∏aw Mitr´ga.

Kontrole potrwajà do 25 lutego, wtedy zakoƒczà si´
ostatnie turnusy ferii zimowych.

Kontrol´ autokaru przewo˝àcego dzieci mo˝na
zg∏osiç do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Kielcach, pod numerem telefonu
041 362 54 00.

Nale˝y podaç czas i miejsce odjazdu.



Poznaj Êwi´tokrzyskie zakàtki

Krzy˝topór
Dobra Iwaniska (do których zalicza∏ si´ Ujazd, oddalony
o 16 km od Opatowa) poczàtkowo nale˝a∏y do klaszto-
ru cystersów w J´drzejowie, póêniej do OleÊnickich. Na
poczàtku XVII w. trafi∏y rodziny Ossoliƒskich.

W 1619 r. posiad∏oÊci otrzyma∏ od ojca Krzysztof
Ossoliƒski. Wzbogaciwszy si´ na dostawach wojennych
postanowi∏ on zbudowaç siedzib´, która by swoim archi-
tektonicznym rozmachem zdominowa∏a wszystkie pozo-
sta∏e budowle ówczesnych magnatów.

Budow´ pot´˝nego pa∏acu w Ujeêdzie rozpocz´to
w 1627 r., a zakoƒczono w roku 1644. Prowadzi∏ jà
znany architekt i budowniczy Wawrzyniec Senes. By∏a
to inwestycja na wielkà skal´. Fundator zaanga˝owa∏
pot´˝ne Êrodki finansowe. Musia∏ zatrudniç setki robot-
ników, wysokiej klasy rzemieÊlników ró˝nych specjalno-
Êci. Zbudowa∏ cegielnie, warsztaty kamieniarskie, rzeê-
biarskie, stolarskie. O wielkoÊci za∏o˝enia Krzy˝toporu
Êwiadczy fakt, ˝e przed powstaniem Wersalu by∏a to
najwi´ksza budowla pa∏acowa w Europie. Zajmowa∏a
pow. 1,3 ha i kubaturze 70 000 m3. Âwiadczyç mia∏a
o bogactwie fundatora i wpisaç na trwa∏e jego imi´
w histori´ kraju. Symbolizujàc trwanie w czasie rodu
Ossoliƒskich mia∏a mieç: tyle okien, ile dni w roku, ty-
le komnat, ile tygodni, tyle wielkich sal, ile miesi´cy, ty-
le baszt, ile pór roku. Konie w stajniach jada∏y z marmu-
rowych ˝∏obów

W jednej z sal rol´ sufitu spe∏nia∏o akwarium, gdzie
nad g∏owami p∏ywa∏y egzotyczne rybki. Umieszczona na
Êcianach pa∏acu galeria przodków i osób spokrewnio-
nych z Ossoliƒskimi, Êwiadczy∏a o pot´dze rodu i jego
zas∏ugach. Wojewoda sandomierski Krzysztof Ossoliƒski
nied∏ugo cieszy∏ si´ z tej budowli. Zmar∏ niespodziewa-
nie w lutym 1645 r. Krzy˝topór odziedziczy∏ po nim syn,
Krzysztof Baldwin.

Niestety, zamek dotrwa∏ do naszych czasów w formie
znacznych rozmiarów ruiny, z zachowanymi fragmenta-
mi murów i pozosta∏oÊciami bastionów.. Zachowa∏o si´
ok. 90% pierwotnych murów i tylko ok. 10% sklepieƒ.
Pierwszych zniszczeƒ dokonali ju˝ Szwedzi w czasie po-
topu w latach 1655-56, a nast´pnych konfederaci barscy,
po których zamek pozosta∏ niezamieszka∏y.

W´drowiec Âwi´tokrzyski • luty 2007
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Ruiny zamku Krzy˝topór w Ujeêdzie

Kulturalny eksport

Anna B∏achucka
Choç od ponad 30 lat uczy matematyki w gimnazjum
w Ma∏ogoszczu, jej drugà równie wa˝nà pasjà jest poezja.
Z tego po∏àczenia wysz∏o coÊ niezwykle oryginalnego –
zbiór fraszek inspirowanych matematycznymi regu∏ami.

Tomik Anny B∏achuckiej „Styczna do krzywej myÊli” to
najnowsza pozycja wydana przez Âwi´tokrzyskie Towa-
rzystwo Regionalne. Skàd pomys∏ na po∏àczenie poezji
i „sztywnych” zasad matematycznych? 

– Z poszukiwaƒ oryginalnej formy uczenia tego przed-
miotu w szkole – mówi pani Anna. – Nie chcia∏am przez
kolejne lata w ten sam sposób uczyç wzorów, równaƒ
czy rachunku prawdopodobieƒstwa. Poza tym wiem, ˝e
matematyka nie jest nudna, wr´cz pasjonujàca. A ˝e do
poezji ciàgn´∏o mnie od zawsze, postanowi∏am tymi obo-
ma Êwiatami zainteresowaç m∏odzie˝ i doros∏ych.

W domowym zaciszu pani Anny zacz´∏y powstawaç
pierwsze matematyczne fraszki – utwory pe∏ne przewrot-
nego humoru i jednoczeÊnie ˝yciowych prawd. W koƒcu
zebra∏o si´ ich tyle, aby mo˝na pomyÊleç o wydaniu to-
miku. Do wspó∏pracy nad jego wydaniem ch´tnie w∏à-
czyli si´ jej uczniowie – i tak rysunki ilustrujàce tomik
wymyÊli∏a Karolina Dobosz, a profesjonalnie nakreÊli∏ je
Edward Traczyƒski.

W postscriptum umieszczonym w „Stycznej do krzy-
wej myÊli” Janusz Orlikowski napisa∏: „Wspomnia∏em
o wartoÊciach edukacyjnych tej ksià˝ki. Nie ad hoc. Czy-
telnik na ka˝dym z matematycznych wtajemniczeƒ mo-
˝e znaleêç coÊ dla siebie. Mo˝e ubarwiç tzw. bezdusznà
matematyk´ stricte humanistycznym spojrzeniem. To za-
leta tej ksià˝ki, niewàtpliwa”.
A oto kilka fraszek z tego tomiku:

„Choroba Wielkich Liczb”
Przyczynà dolegliwoÊci jego,
domniemany stan konta cudzego.

„Separacja”
O nienawiÊci wektor przesuni´ta
czuje si´ bardzo dotkni´ta.

„Pod Daszkiem Pierwiastka”
˚ycie jest tak proste i banalne, 
jak pierwiastek z liczby naturalnej,
Wi´kszoÊç tego faktu nie czuje
i kolej rzeczy komplikuje

Autorka czterech tomików poetyckich: „Obcierki”
(1999), „Nie odwracaj g∏owy” (2001), „Srebrny czas”
(2002), „Moc limeryków” (2005). Jej utwory poetyckie,
fraszki, wiersze a tak˝e opowiadania i utwory satyryczne
publikowane by∏y m.in. w „¸owcu Âwi´tokrzyskim”, „So-
lidarnoÊci Âwi´tokrzyskiej”, „Akancie” oraz „Ikarze”, „Ra-
dostowej” i lokalnej prasie. Jej wiersze znajdujà si´ w kil-
kunastu almanachach poetyckich. Jest laureatkà kilku
konkursów literackich, m. in. zdobywczynià I miejsca
w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie zorganizowa-
nym przez Civitas Christiana.



„Obowiàzujàcà muzykà w niebie jest Bach, ale jak anio-
∏owie sà sami, to grajà sobie Mozarta” – mawia∏ Arnold
Schonberg. Sentencja ta w pe∏ni obrazuje fenomen,
który mo˝na streÊciç w trzech s∏owach: Wolfgang Ama-
deus Mozart. Dlatego te˝ w tym miesiàcu, wyjàtkowo
zamiast o literaturze, chcia∏by si´ podzieliç z Paƒstwem
kilkoma refleksjami o muzyce. Wybór pad∏ na geniusza
z Salzburga. Muzyczny (i nie tylko) Êwiat obchodzi∏
niedawno Rok Mozartowski – okràg∏à, 250 rocznic´
urodzin genialnego kompozytora (urodzonego w Sal-
zburgu 27 stycznia 1756 roku). ˚yjàcy zaledwie 35 lat
Wolfgang Amadeus pozostawi∏ ludzkoÊci skarb najcen-
niejszy – swojà muzyk´. 

„Jak˝e zagadkowa jest muzyka Mozarta! Wszystkie
motywy, zwroty, frazy – wszystko, co mo˝emy okreÊliç
jako jego s∏ownik muzyczny – wydaje nam si´ znajome.
Wszyscy wspó∏czeÊni mu kompozytorzy u˝ywali tego
samego „j´zyka”. Mozart nie by∏ nowatorem, jak Wa-
gner czy Monteverdi; nie bra∏ si´ za ˝adne reformy.
W j´zyku dêwi´kowym swojej epoki znalaz∏ Êrodki,
które pozwala∏y mu powiedzieç i wyraziç wszystko, co
tylko chcia∏” – tak pisa∏ o Mozarcie Nicolas Harnonco-
urt, jeden z najwi´kszych wspó∏czesnych dyrygentów.
Zaiste, trudno jest wyobraziç sobie muzyk´ bez geniu-
szu Mozarta.

Pierwsze nauki Wolfgang Amadeus pobiera∏ u swoje-
go ojca Leopolda, równie˝ dobrego kompozytora
i skrzypka zarazem W rodzinnym mieÊcie, Salzburgu,
talent ma∏ego geniusza rozwija∏ si´ szybko. Ju˝ od szó-

stego roku ˝ycia Mo-
zart wyst´puje jako
„cudowne dziecko”
w wielu miastach Eu-
ropy. Jako pi´ciola-
tek próbuje kompo-
nowaç. Pierwsze jego
dzie∏o wydane dru-
kiem – sonata skrzyp-
cowa ukazuje si´, gdy
Wolfgang ma lat
osiem. W wieku 9 lat
pisze swojà pierwszà symfoni´, a dwa lata póêniej kom-
ponuje pierwszy utwór sceniczny.

Muzykoterapeuci twierdzà, ˝e muzyka Mozarta wy-
wiera na ludzi wielki wp∏yw, tak˝e leczniczy. Uwa˝ajà, ˝e
jego utwory mogà harmonizowaç prac´ ludzkiego serca,
pomagaç w walce z chorobami uk∏adu krà˝enia, cukrzycà
i zaburzeniami s∏uchu; jednoczeÊnie redukujà stres i po-
prawiajà koncentracj´. 

„Odkurzy∏em” ostatnio nie najnowsze ju˝, bo ponad
30 lat majàce nagrania sonat fortepianowych Mozarta,
w interpretacji znakomitego Christopha Eschenbacha.
I te w∏aÊnie nagrania pragn´ poleciç Paƒstwu na spokoj-
ne zimowo-wiosenne wieczory. Âwietna rzecz na chwil´
relaksu po ca∏ym dniu pracy czy nauki. Zach´cam do
pos∏uchania.

Grzegorz BanaÊ
Wojewoda Âwi´tokrzyski

Warto... pos∏uchaç

Muzyka Wolfganga Amadeusza

Moje wyprawy z obiektywem

Zimowy listopad
Poczàtek tegorocznej zimy by∏ dla nas wyjàt-

kowo ∏askawy. Zdj´cie obok Êwiadczy, ˝e nie by-
wa tak zawsze. Przedstawia ono rzek´ Kamien-
nà w rejonie Chmielowa pod Kunowem - po-
dobnie jak zdj´cie na ok∏adce obecnego numeru
„W´drowca”. Kilka lat temu pierwszy i obfity
Ênieg przyszed∏ jeszcze w ostatnich dniach listo-
pada. Nisko zawieszone, lekko zamglone s∏oƒce
sprawi∏o, ˝e Êwiat przybra∏ bajkowy wyglàd. Po-
zosta∏o chwyciç za aparat i wyruszyç przed sie-
bie. Na miejscu okaza∏o si´, ˝e rzeka zamieni∏a
si´ w z∏oty potok. Wreszcie nadesz∏a prawdziwa
zima. Zapraszam wi´c na takie widoki do
Chmielowa.

Lech Janiszewski
Wicewojewoda Âwi´tokrzyski
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Co? Gdzie? Kiedy?
„ZASTANÓW SI¢, CO JESZ”
Konkurs, którego celem jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
m∏odzie˝y w zakresie wiedzy dotyczàcej zdrowego od-
˝ywiania, zosta∏ zorganizowany w ramach akcji
„RoÊniemy Zdrowo” przez wojewod´ Grzegorza Bana-
sia. Jest adresowany do uczniów szkó∏ gimnazjalnych.
Zadaniem uczestników jest opracowanie prezentacji
multimedialnej majàcej na celu zach´cenie kole˝anek
i kolegów do zdrowego od˝ywiania si´.
Do konkursu przyjmowane b´dà prace wykonane indywi-
dualnie lub grupowo (nie wi´cej ni˝ 2 osoby).
Prace prosimy przesy∏aç w dniach od 1 lutego do 16
marca 2007 roku na adres:
Anna ˚mudziƒska-Salwa
Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki
25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 3
Prace nale˝y dostarczyç na p∏ycie CD.
Maksymalny czas trwania prezentacji – 5 minut.
Regulamin konkursu jest dost´pny na stronie interneto-
wej Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego
www.kielce.uw.gov.pl

IV CHORÑGWIANY PRZEGLÑD PRZEDSTAWIE¡
JASE¸KOWYCH
3 lutego
miejsce: Dom Harcerza, ul. Paƒska 1, Kielce-Bia∏ogon
informacje: 041 344 65 55

V KONECKIE WARSZTATY MUZYCZNE
5 – 9 lutego
miejsce: Miejsko-Gminny Dom Kultury
Warsztaty b´dà prowadzili kolejno Kamil Baraƒski,
Marek Raduli, Wojciech Pilichowski, Tomasz ¸osowski
oraz El˝bieta Zapendowska. Warsztaty obejmujà
zarówno zaj´cia praktyczne mi´dzy innymi granie w ze-
spole oraz teoretyczne uwzgl´dniajàce zasady muzyki
i harmoni´.

SLAM POETRY 10
6 lutego
miejsce: Dom Ârodowisk Twórczych
„Pa∏acyk Zieliƒskiego”, ul. Zamkowa 5, Kielce
informacje: 041 368 20 53
Pojedynek na wiersze. W turnieju ka˝dy poeta ma 3 mi-
nuty na zaprezentowanie swojej twórczoÊci i zaintereso-
wanie widzów. Punkty przyznaje jury wybierane spoÊród
publicznoÊci.

VIII RAJD WALENTYNKOWY
18 lutego
miejsce: okolice Kielc
informacje: Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”
w Kielcach, 041 344 59 14
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Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane
na og∏oszony przez wojewod´ konkurs
„Âwi´tokrzyska potrawa Êwiàteczna”.

Kaczka (lub g´Ê) pieczona z jab∏kami i kapustà

Sk∏adniki: 1 kaczka (g´Ê), sól, cukier, pó∏ ∏y˝eczki
kminku, 4 cebule, kilkanaÊcie jab∏ek drobnych i 10 wiel-
kich, 1 ∏y˝ka màki, 4 dkg t∏uszczu, 4 dkg s∏oniny, 1 kg
czerwonej kapusty, 1/8 litra czerwonego wina.

Wykonanie: Skrusza∏à, sprawionà kaczk´ op∏ukaç, na-
trzeç solà wewnàtrz i na zewnàtrz, nadziaç drobnymi
winnymi jab∏kami, uformowaç. T∏uszcz stopiç na bryt-
fannie, w∏o˝yç kaczk´ wstawiç do goràcego piekarnika,
podsypawszy wprzód garÊç krajanej cebuli. Piec cz´sto
polewajàc t∏uszczem i skrapiaç wodà.

Kapust´ op∏ukaç, cienko poszatkowaç, dodaç obranà,
pokrajanà w krà˝ki cebul´, kminek, zalaç niewielkà ilo-
Êcià wrzàcej wody, zagotowaç. Prawie upieczonà kaczk´
wyjàç, podzieliç na porcje i u∏o˝yç na kapuÊcie. Dusiç ra-
zem ok. 30 minut. S∏onin´ stopiç, zmieszaç z lekko zru-
mienionà màkà, rozprowadziç wywarem z zupy lub wo-
dy i dodaç soku z cytryny. Zagotowaç. Kapust´ u∏o˝yç
na Êrodku pó∏miska, a kaczk´ ob∏o˝yç dooko∏a. Podawaç
na ciep∏o z ziemniakami.

Ser jab∏eczno-gruszkowy

Sk∏adniki: 1/2 kg jab∏ek kwaÊnych, 1 kg gruszek, 1 kg
cukru, 1 dkg cynamonu, goêdziki, kawa∏ek laski cyna-
monu, 1 cytryna.

Wykonanie: Jab∏ka i gruszki wyp∏ukaç, pokroiç na
çwiartki i usunàç komory nasienne. W∏o˝yç je do kamien-
nego naczynia i wstawiç na 12 godzin do letniego pieca.
Nast´pnie rozgotowaç na wolnym ogniu i przetrzeç przez
sito. Z cukru i wody zrobiç g´sty syrop, dodajàc pot∏uczo-
nych i posiekanych korzeni, drobno pokrajanà skórk´
z cytryny. W∏o˝yç do niego miazg´ owocowà i ca∏osç go-
towac do odpowiedniej g´stoÊci. Pozdj´ciu z ognia wylaç
na wilgotne p∏ótno, zawinàç, w∏ozyç pod prask´ lub mi´-
dzy dwie deseczki i przycisnàç ci´˝arem. Serek mo˝na po-
stawiç w ch∏odnym miejscu na kilka dni lub po wyj´ciu
z p∏ótna suszyç w letnim piecu. Potem otarzaç w cukrze
i podawaç na deser, mo˝na te˝ zapakowaç na przechowa-
nie. Wykwintnie smakuje te˝ ser jab∏eczny przygotowany
tylko z miagi jab∏ecznej i dodatków smakowych.

Przepisy przygotowane
przez p. Jolant´ Gach z gm. Koprzywnica.

Przepisy
kulinarne


