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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Rozwiàzanie konkursu z poprzedniego numeru

Obecny budynek urz´du wojewódzkiego w Kielcach od-
dano do u˝ytku w 1971 roku.

Urzàd wojewódzki przez ponad pó∏ wieku (od 1920
roku) mieÊci∏ si´ w gmachu zabytkowego Pa∏acu Bisku-
piego, który otrzyma∏a póêniej nowo utworzona instytu-
cja kulturalna: Muzeum Âwi´tokrzyskie. W∏adze admini-
stracji szczebla wojewódzkiego dosta∏y do swej dyspozy-
cji nowy, odr´bny budynek przy Al. IX Wieków Kielc.
Usprawni∏o to funkcjonowanie ca∏ej instytucji: w jednym
miejscu znalaz∏y si´ wszystkie jednostki organizacyjne,
których liczba – w ró˝nych okresach – si´ga∏a nawet 30.
Gmachy wznios∏o Kieleckie Przedsi´biorstwo Budownic-
twa Miejskiego, pod nadzorem Kieleckiego Zjednoczenia

Budownictwa. Akt erekcyjny wmurowano uroczyÊcie 30
czerwca 1967 roku.

WÊród nades∏anych prawid∏owych odpowiedzi wylo-
sowano nagrod´. Otrzymuje jà p. Marcin Korban
z Kielc. Serdecznie gratulujemy!

Nasze kolejne pytanie konkursowe to

Kto zosta∏ pierwszym wojewodà kieleckim po odzyska-
niu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku?

Na odpowiedzi czekamy do 13 paêdziernika 2006 ro-
ku, pod numerem telefonu 342 12 32 lub pod adresem
poczty elektronicznej anna.zmudzinska-salwa@kiel-
ce.uw.gov.pl (prosimy o podanie imenia i nazwiska oraz
telefonu kontaktowego).

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

FOTOFELIETON
Pani Renata rozpoczyna prac´ bardzo wczeÊnie. Kiosk
z gazetami w urz´dzie wojewódzkim to miejsce, które
odwiedza chyba ka˝dy urz´dnik. – Niektórzy przycho-
dzà ju˝ po godzinie szóstej. Chcà przeczytaç naprawd´
Êwie˝à pras´ – mówi pani Renata.
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Wydawca:
Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki w Kielcach

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

tel. (41) 344 29 56, fax: (41) 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl

Miesi´cznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. (41) 342 12 44 (Anna ˚mudziƒska-Salwa 

– rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl

Sk∏ad i ∏amanie: Studio Full Scan, tel. (41) 344 37 77
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W 67 rocznic´ wy-
buchu II wojny
Êwiatowej wojewo-
da Grzegorz BanaÊ
z∏o˝y∏ kwiaty pod
pomnikiem ˚o∏nie-
rzy WrzeÊnia 1939
roku na kieleckim
Cmentarzu Wojsk
Polskich. – Ta tra-

giczna karta naszej historii odcisn´∏a w sercach rodaków
bolesne pi´tno. Wojna by∏a nie tylko walkà z okupantem,
ale i z samym sobà. By∏a dramatem i próbà cz∏owieczeƒ-
stwa. Ci, którzy zostali jej poddani, jak nikt inny poznali
wartoÊç wolnoÊci – powiedzia∏ wojewoda. UroczystoÊci
rozpocz´∏a msza Êwi´ta polowa.

● ● ●

„Czyste Serca”
wr´czy∏ wojewo-
da. Nagroda hono-
ruje instytucje, or-
ganizacje i osoby,
które wyró˝niajà
si´ w kszta∏towa-
niu wolnego od
uzale˝nieƒ stylu
˝ycia dzieci i m∏odzie˝y w województwie Êwi´tokrzy-
skim. W tym roku szklane, czyste serca otrzymali: ks.
prof. Jan Âledzianowski, Renata Segieciƒska ze Âwi´to-
krzyskiego Urz´du Wojewódzkiego, S∏awomir Grzesik –
nauczyciel w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych Nr 10
w Kielcach, Gmina Stàporków, Stowarzyszenie „Na-
dzieja Rodzinie”, Zgromadzenie Ojców Salezjanów,
Âwi´tokrzyski Klub Abstynenta „Raj”, Klub Karate Ky-
okushin, Teatr Lalki i Aktora „KubuÊ”. 

● ● ●

Premier Jaros∏aw
Kaczyƒski otwo-
rzy∏ XIV Mi´dzy-
narodowy Salon
Przemys∏u Obron-
nego. W czasie
uroczystoÊci pre-
mier zwraca∏ uwa-
g´ na du˝e znacze-
nie imprezy dla re-

gionu oraz ca∏ego kraju. – Dzi´ki tej wystawie woje-
wództwo Êwi´tokrzyskie staje si´ miejscem, gdzie ma-
my rozbudowane kontakty z ca∏ym Êwiatem. To bardzo
wa˝ne osiàgni´cie – mówi∏ premier. 

● ● ●

Przed Âwi´tokrzy-
skim Urz´dem Wo-
jewódzkim przez
trzy godziny bawi∏o
si´ oko∏o 300 dzie-
ci z 11 szkó∏. Im-
prez´ pod has∏em
„Zawsze widoczny,
zawsze bezpieczny”
otworzy∏ wojewoda. 

– To bardzo wa˝ne, ˝e tutaj jesteÊcie – mówi∏ do dzie-
ci zgromadzonych przed urz´dem wojewoda. – Pami´-
tajcie, ˝e karty motorowerowe i rowerowe sà potrzebne
ka˝demu z was, ˝eby bezpiecznie czuç si´ na drogach. 

Podczas imprezy wszystkie dzieci otrzyma∏y Êwiate∏ka
odblaskowe. To kolejna akcja wojewody propagujàca
wÊród dzieci i m∏odzie˝y zasady bezpiecznego porusza-
nia si´ po drogach. W paêdzierniku wojewoda odwiedzi
szko∏y z województwa Êwi´tokrzyskiego i b´dzie rozda-
wa∏ dzieciom Êwiate∏ka odblaskowe.

● ● ●

Wojewoda by∏ go-
Êciem VII Âwi´to-
krzyskich Do˝ynek
Wo j e w ó d z k i c h ,
które odby∏y si´ na
stadionie miejskim
w Starachowicach. 

– Âwi´to Plonów
nawiàzuje do naj-
pi´kniejszych polskich tradycji i obyczajów. PodkreÊla
nasze przywiàzanie i umi∏owanie Ojczystej ziemi. Wyra-
˝a szacunek dla trudu rolników i wdzi´cznoÊç za tego-
roczne zbiory – powiedzia∏ wojewoda. 

● ● ●

„Pobieranie narzà-
dów do transplan-
tacji w wojewódz-
twie Êwi´tokrzy-
skim” by∏o tema-
tem konferencji,
której przewodni-
czy∏ wicewojewoda
Lech Janiszewski. 

Spotkanie zosta-
∏o zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób z Niewy-
dolnoÊcià Nerek „Sztuczna Nerka”, w ramach Spo∏ecznej
Kampanii na Rzecz Transplantacji.

WRZEÂNIOWE WYDARZENIA
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Do kieleckiego Schroniska Êw. Brata Alberta na ulicy
Siennej trafiajà bezdomni m´˝czyêni. Majà od 20 do 70
lat. Teraz mieszka ich tu czterdziestu czterech, ale
z ka˝dym dniem przychodzà nowi. Powody, dla któ-
rych si´ tu znaleêli sà ró˝ne. Tak, jak ich historie. Panu
Czes∏awowi spali∏o si´ mieszkanie. Przytulisko jest dla
niego poczekalnià. Dla 20-letniego Daniela, który jest
tu od kilku lat – to drugi dom. Ci, którzy tu trafili nie-
ch´tnie mówià o swojej przesz∏oÊci. Wracajà bolesne
wspomnienia i ÊwiadomoÊç, ˝e mog∏oby byç inaczej,
gdyby nie alkohol, brak pracy i wiary w to, ˝e mo˝e
byç lepiej, ˝e mo˝na zaczàç jeszcze raz, od nowa. Nie-
którzy majà rodziny, dzieci. Nie mogà, lub nie chcà do
nich wróciç. Po wielu latach, powrót wydaje im si´ ju˝
niemo˝liwy. Wi´c starajà si´ zapomnieç o przesz∏oÊci.
˚yjà z dnia na dzieƒ. 

Od paêdziernika pukajà do drzwi schroniska coraz
cz´Êciej. Szukajà schronienia przed zimà. Miejsca, gdzie
mogliby zjeÊç ciep∏y posi∏ek, ogrzaç si´, zapomnieç o sa-
motnoÊci. – JesteÊmy tu dla nich. Zapewniamy im ca∏o-
dobowà opiek´, trzy posi∏ki dziennie, odzie˝, Êrodki czy-
stoÊci – mówi Dariusz Hajduk, pracownik przytuliska. –
W zimie, w schronisku, przebywa oko∏o 80 osób. Mogà
korzystaç z biblioteki. Jest u nas tak˝e kaplica, w której
co niedziela odprawiana jest msza Êwi´ta – dodaje. 

Zasady w schronisku okreÊla regulamin. Dla wielu
najtrudniejszym warunkiem do spe∏nienia jest zakaz pi-
cia alkoholu. Nie wytrzymujà, odchodzà. Znajdà miejsce
w jednej z pi´ciu Êwi´tokrzyskich noclegowni lub pójdà
do ogrzewalni. Tam, czeka na nich ∏ó˝ko, goràcy napój
i Êniadanie. 

Walczà z bezdomnoÊcià

Bezdomnym i osobom zagro˝onym bezdomnoÊcià w na-
szym województwie pomaga dziewi´tnaÊcie organizacji
pozarzàdowych. Prowadzà schroniska, noclegownie, ja-
d∏odajnie, punkty pomocy rzeczowej, medycznej i sanitar-
nej. Udzielajà pomocy prawnej i psychologicznej. Zbiera-
jà i rozdajà darmowà ˝ywnoÊç osobom bezdomnym i nie-
do˝ywionym. Te, które nie posiadajà w∏asnych specjali-
stów, wspó∏pracujà z innymi organizacjami, które Êwiad-
czà niezb´dnà pomoc i us∏ugi na rzecz ich mieszkaƒców. 

– W ubieg∏ym roku w województwie Êwi´tokrzyskim
zarejestrowanych by∏o 700 bezdomnych. W po-
równaniu z rokiem 2004 liczba ta nieznacznie si´

Temat miesiàca

BEZDOMNOÂå
Nie majà sta∏ego miejsca pobytu,
czasem dokumentów, rodziny. ˚yjà wÊród nas,
ale jakby obok. Teraz, kiedy zbli˝a si´ zima
liczà na naszà pomoc.
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ZAWSZE RAZEM
„Âwiat otwiera nam drzwi, podaj d∏oƒ wejdê i Ty, otrzyj
∏zy, min´ zmieƒ i pos∏uchaj, szanse ka˝dy z nas ma” – s∏o-
wami piosenki napisanej przez podopiecznych Ârodowi-
skowego Domu Samopomocy w Kielcach wojewoda
Grzegorz BanaÊ otworzy∏ II Festiwal Sztuki Osób Niepe∏-
nosprawnych. Impreza trwa∏a dwa dni.

– Te pi´kne s∏owa mówià o tym, ˝e ka˝dy ma szanse.
To spotkanie jest sposobem na jej wykorzystanie. Bo nie
tylko b´dziemy podziwiaç Wasze umiej´tnoÊci artystycz-
ne, ale pokazujàc je szerszej spo∏ecznoÊci b´dziemy mogli
kszta∏towaç postawy otwartoÊci wobec Waszych proble-
mów, Waszych potrzeb – powiedzia∏ wojewoda. 

W auli Wy˝szego Seminarium Duchownego w Kiel-
cach zaprezentowa∏o si´ 11 zespo∏ów. Widzowie mogli
zobaczyc twórczoÊç teatralnà, kabaretowà i musicalowà.
W drugim dniu Festiwalu na „Placu Artystów” przy ul.
Sienkiewicza mo˝na by∏o podziwiaç przepi´kne obrazy,
rzeêby, tkaniny, wyroby ze skóry i wikliny. Plac by∏ wype∏-
niony po brzegi niepowtarzalnymi dzie∏ami.

– Terapie plastyczne majà ogromne znaczenie w reha-
bilitacji. I to, ˝e Ci ludzie mogà zaprezentowaç swoje
dzie∏a powoduje odzyskanie wiary w siebie, poczucia
wartoÊci i pewnoÊci. Takimi imprezami, wyjÊciem na ze-
wnàtrz mo˝emy wp∏ynàç na zmian´ ÊwiadomoÊci spo∏e-
czeƒstwa, mo˝emy eliminowaç nieprawdziwe stereoty-
py na temat osób niepe∏nosprawnych – powiedzia∏a Jo-
anna Janiszewska–Buja∏a, dyrektor Wydzia∏u Polityki
Spo∏ecznej ÂUW.

W regionie Êwi´tokrzyskim w systemie pomocy spo-
∏ecznej dzia∏ajà 23 oÊrodki wsparcia dla osób niepe∏no-
sprawnych umys∏owo. Z ca∏odziennej, fachowej opieki
korzysta w nich 600 podopiecznych. Ka˝dego roku
otwierane sà Êrednio dwie nowe placówki dla kolejnych
60 osób. Festiwal Sztuki Osób Niepe∏nosprawnych
w Kielcach zorganizowa∏ Âwi´tokrzyski Urzàd Woje-
wódzki i Êrodowiskowe domy samopomocy.



zmniejszy∏a. W schroniskach i noclegowniach przeby-
wa Êrednio 500 osób, a w zimie – 550. Nale˝ymy do
nielicznych regionów, w którym nie odnotowano za-
marzni´cia osoby bezdomnej – mówi Joanna Kulczyc-
ka-Kurek z Wydzia∏u Polityki Spo∏ecznej Âwi´tokrzy-
skiego Urz´du Wojewódzkiego.

W Âwi´tokrzyskiem jest 17 schronisk dla bezdom-
nych, ofiar przemocy i samotnych matek oraz 5 nocle-
gowni. Czynnych jest tak˝e 13 jad∏odajni (w tym
9 gminnych), które wydajà od 40 do 300 posi∏ków
dziennie. W Kielcach uruchomiona zosta∏a tak˝e Êwietli-
ca z ∏aênià i pralnià dla bezdomnych, która funkcjonuje
7 dni w tygodniu. W okresie jesienno-zimowym b´dà
funkcjonowaç dwie ogrzewalnie.

Czasem wystarczy telefon

Zjawisko bezdomnoÊci staje si´ widoczne zw∏aszcza zi-
mà. Wtedy wiele osób koczuje na klatkach schodowych,
w prowizorycznych barakach, piwnicach. – Czasem wy-
starczy jeden telefon, ˝eby uratowaç komuÊ ˝ycie. Nie
bàdêmy oboj´tni, kiedy zauwa˝ymy w mroêny zimowy
wieczór Êpiàcego na klatce schodowej czy chodniku. Za-
dzwoƒmy po s∏u˝by porzàdkowe, które odprowadzà ta-
kà osob´ do odpowiedniej placówki – apeluje Joanna
Kulczycka-Kurek.

Pami´tajmy, ˝e sà wÊród nas tacy, którzy ju˝ nawet nie
pami´tajà, jak wyglàda prawdziwy dom lub z ró˝nych
przyczyn nie mogà do niego powróciç. ˚e wÊród bez-
domnych sà równie˝ ci´˝arne kobiety odrzucone przez
najbli˝szych, ofiary przemocy domowej zmuszone do
ucieczki przed domowym oprawcà, niedo∏´˝ni i schoro-
wani ludzie nikomu ju˝ niepotrzebni. Nie bàdêmy obo-
j´tni na ich los.
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AKCJA 
PLAKATOWA
Z myÊlà o pomocy osobom bezdomnym Wydzia∏ Polityki
Spo∏ecznej przy wspó∏pracy z Wydzia∏em Zarzàdzania
Kryzysowego ÂUW ju˝ teraz przygotowuje plakaty, które
wkrótce trafià do wszystkich gmin w województwie. Za-
wieraç b´dà dane o prowadzàcej placówk´ organizacji,
dok∏adne adresy, telefony i liczb´ miejsc. Znajdzie si´ na
nich równie˝ numer bezp∏atnej infolinii, pod którà bez-
domni b´dà mogli uzyskaç aktualne informacje o wol-
nych miejscach w schroniskach. 
Jeszcze w paêdzierniku, blisko 800 plakatów zostanie
rozwieszonych w gminach w miejscach ogólnie dost´p-
nych i tam, gdzie najcz´Êciej przebywajà bezdomni. 
Rzàdowy program „Powrót osób bezdomnych do spo∏ecz-
noÊci” (dost´pny na stronie ministerstwa: www.mps.gov.pl)
zosta∏ przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo∏ecznej. Jego za∏o˝eniem jest wsparcie dzia∏aƒ na
rzecz osób bezdomnych poprzez partnerstwo publiczno-
-spo∏eczne. Dlatego b´dzie skierowany na wspieranie
rozwiàzaƒ s∏u˝àcych wychodzeniu z bezdomnoÊci w sy-
tuacjach, gdy podmioty wnioskujàce o dotacj´ uzyskajà
potwierdzenie o zaanga˝owaniu w∏aÊciwych miejscowo
gmin w pokrycie kosztów pobytu i wdra˝anie indywidu-
alnych programów wychodzenia z bezdomnoÊci oraz roz-
wijanie aktywizacji spo∏ecznej poprzez partnerstwo pu-
bliczno-spo∏eczne.
Zlecanie realizacji Programu kierowane jest do organizacji
pozarzàdowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie po-
mocy spo∏ecznej. Realizacja zadaƒ Programu b´dzie prze-
biega∏a dwoma torami – regionalnym i centralnym.
Dofinansowanie zostanie udzielone na projekty podmio-

tów uprawnionych w obszarze pomocy spo∏ecznej obj´-
tym w/w programem, w trybie otwartego konkursu ofert.
Szczegó∏owe warunki przystàpienia do konkursu okreÊli
wojewoda po zawarciu umowy z Ministerstwem.
Program obejmuje swym zakresem nast´pujàce rodzaje
dzia∏aƒ:
1. Dzia∏ania o charakterze profilaktycznym, zapobiegajàce

utrwalaniu si´ i poszerzaniu zjawiska bezdomnoÊci.
2. Dzia∏ania o charakterze os∏onowym zapobiegajàce de-

gradacji biologicnej i spo∏ecznej osób bezdomnych.
W szczególnoÊci b´dà popierane dzia∏ania wspierajà-
ce takie jakie jak:
– Zabezpieczenie noclegu, wy˝ywienia, Êrodków hi-

gieny i odzie˝y,
– Udzielnie pomocy medycznej i sanitarnej,
– Pomoc w uzyskaniu miejsc w domach pomocy spo-

∏ecznej,
– Pomoc w uzyskaniu Êwiadczeƒ z zabezpieczenia

spo∏ecznego,
– Pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumen-

tów.
3. Dzia∏ania o charakterze aktywizujàcym, tj. zmierzajà-

ce do wyprowadzenia z bezdomnoÊci.
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WYBORY
SAMORZÑDOWE
Trwajà prace przygotowawcze do wyborów
samorzàdowych zarzàdzonych
na 12 listopada 2006 r. Zarejestrowane
zosta∏y komitety wyborcze oraz powo∏ano
terytorialne komisje wyborcze.

– W województwie Êwi´tokrzyskim utworzono okr´gi
wyborcze oraz 941 obwodów g∏osowania, w których
wyborcy b´dà mogli oddawaç swoje g∏osy. Sà to prze-
wa˝nie te same lokale, jak w poprzednich wyborach –
mówi Henryk Kwiecieƒ, dyrektor kieleckiej delegatury
Krajowego Biura Wyborczego.

Jednak najwa˝niejsze czynnoÊci w tegorocznych wy-
borach przypadajà do wykonania w paêdzierniku. 13
paêdziernika up∏ywa termin rejestracji list kandydatów
na radnych do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku
województwa. Listy te komitety wyborcze rejestrujà
odpowiednio w gminnych, powiatowych i wojewódz-
kiej komisji wyborczej, po uprzednim zebraniu podpi-
sów wyborców popierajàcych te listy. – W gminach do
20 tys. mieszkaƒców nale˝y zebraç co najmniej 25 pod-
pisów, minimum 150 podpisów niezb´dnych jest
w gminach powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców. 200 podpi-
sów wymaganych jest na listach do rad powiatów,
a 300 do sejmiku województwa – wyjaÊnia dyrektor
Henryk Kwiecieƒ.

Do 13 paêdziernika mo˝na zg∏aszaç tak˝e kandydatów
do sk∏adów obwodowych komisji wyborczych. Komitety
wyborcze majà prawo wy∏oniç po 1 kandydacie do ka˝dej
obwodowej komisji. Cz∏onkiem takiej komisji mo˝e byç
wyborca wpisany do rejestru wyborców w danej gminie.
Zg∏oszenia przyjmujà wójtowie, burmistrzowie oraz pre-
zydenci miast. – Cz∏onkiem komisji nie mo˝e byç kandy-
dat na radnego, pe∏nomocnik komitetu wyborczego, pe∏-
nomocnik finansowy komitetu oraz mà˝ zaufania. Rów-
nie˝, jeÊli osoby te sà w stosunku do kandydatów na rad-
nych zst´pnymi, wst´pnymi, ma∏˝onkami, rodzeƒstwem,
ma∏˝onkami zst´pnych lub przysposobionych – mówi
Henryk Kwiecieƒ. 

Termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów up∏ywa 18 paêdziernika 2006 r.
Prawo ich zg∏aszania uzyskujà komitety wyborcze, któ-
re zarejesterowa∏y kandydatów na radnych w co naj-
mniej po∏owie okr´gów wyborczych na terenie gminy
czy miasta.

Wszelkie informacje w powy˝szych sprawach mo˝na
uzyskaç w ka˝dym urz´dzie gminy w naszym woje-
wództwie.

6

Jak za∏atwiç spraw´ w urz´dzie

OBYWATELSTWO
POLSKIE
Nadanie obywatelstwa polskiego jest mo˝liwe
w oparciu o ustaw´ o obywatelstwie polskim z 15 lu-
tego1962 roku. Zgodnie z jej brzmieniem obywatel-

stwo polskie mo˝na uzyskaç
poprzez nadanie go przez
Prezydenta RP na wniosek
cudzoziemca, uznanie przez
wojewod´ za obywatela pol-
skiego osoby o nieokreÊlo-
nym obywatelstwie czy te˝

nie posiadajàcej ˝adnego obywatelstwa, która przeby-
wa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt sta∏y
minimum pi´ç lat lub w drodze decyzji administracyj-
nej Wojewody przyjmujàcej oÊwiadczenie cudzoziem-
ca o woli nabycia polskiego obywatelstwa.
O nadanie obywatelstwa polskiego mo˝e ubiegaç si´
cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce na podsta-
wie zezwolenia na osiedlenie si´, co najmniej pi´ç lat.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych Prezydent
mo˝e nadaç obywatelstwo polskie cudzoziemcowi,
nawet je˝eli nie spe∏nia on wy˝ej wymienionych wa-
runków. 
Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego mo˝na
otrzymaç w Biurze Obs∏ugi Klienta lub w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Migracji ÂUW w Kielcach. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç
m.in. poÊwiadczonà urz´do-
wo kopi´ wa˝nego dokumen-
tu poÊwiadczajàcego to˝sa-
moÊç i obywatelstwo, po-
Êwiadczonà urz´dowo kopi´
karty sta∏ego lub czasowego
pobytu, je˝eli wnioskodawca
uzyska∏ zezwolenie na osie-
dlenie si´ lub zamieszkanie na terytorium RP, odpis
aktu urodzenia i odpis aktu ma∏˝eƒstwa jeÊli cudzo-
ziemiec pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim oraz aktual-
nà fotografi´ formatu paszportowego. Niezb´dny b´-
dzie tak˝e sporzàdzony w∏asnor´cznie i w j´zyku pol-
skim ˝yciorys, oÊwiadczenie o braku przeszkód praw-
nych do uzyskania obywatelstwa oraz inne dokumen-
ty dotyczàce ewentualnego wczeÊniejszego ubiegania
si´ o obywatelstwo polskie. Z∏o˝one dokumenty zo-
stanà niezw∏ocznie przes∏ane do Prezesa Urz´du Re-
patriacji i Cudzoziemców. Do wniosku nale˝y do∏à-
czyç równie˝ op∏at´ skarbowà w wysokoÊci 5 z∏ oraz
0,50 z∏ do ka˝dego za∏àcznika.
Wszelkich informacji udziela Wydzia∏ Spraw Obywa-
telskich i Migracji, Oddzia∏ Organizacyjny i Nadzoru
ÂUW pod numerem telefonu 342 12 25.
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STOP KORUPCJI

12 wrzeÊnia tego roku Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki
przyjà∏ Polityk´ Antykorupcyjnà. Jej wdro˝enie poprze-
dzi∏ realizowany od czerwca program „Zero tolerancji
dla korupcji”.

– Pracownicy urz´du zdajà sobie spraw´ z zagro˝eƒ,
jakie niosà przest´pstwa korupcyjne dla postrzegania
Paƒstwa Polskiego. Dlatego przyj´li t´ polityk´ jako wy-
raz ch´ci przeciwdzia∏ania zjawiskom korupcji w naszym
urz´dzie – mówi Joanna WiÊniewska-Martynowicz, za-
st´pca dyrektora Wydzia∏u Prawnego i Nadzoru ÂUW.
Strategia Polityki Antykorupcyjnej opiera si´ na czterech
g∏ównych za∏o˝eniach. Sà nimi: zapewnienie jawnoÊci
przy realizacji zadaƒ administracji publicznej, stworzenie
i doskonalenie przejrzystych procedur post´powania,
podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz sta∏e zwi´k-
szanie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i promocja etycznych
wzorców post´powania.- Realizacja przyj´tych za∏o˝eƒ

pozwoli na zbudowanie wizerunku urz´du jako organi-
zacji dzia∏ajàcej w sposób uczciwy, przejrzysty i zawsze
gotowej do uzasadniania podj´tych decyzji – zapewnia
dyrektor WiÊniewska-Martynowicz.

● ● ●

PRZYJAZNY URZÑD

Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki w Kielcach bierze
udzia∏ w kolejnej edycji konkursu na „Najbardziej Przy-
jazny Urzàd Administracji Rzàdowej”.

Konkurs ma na celu budowanie wizerunku urz´dów
administracji rzàdowej jako profesjonalnych organizacji
wyró˝niajàcych si´ praworzàdnoÊcià, uczciwoÊcià oraz
wysokimi kompetencjami.

– W tym roku konkurs ma nowà formu∏´. Adresowa-
ny jest jedynie do „mistrzów”, czyli urz´dów nagrodzo-
nych lub wyró˝nionych we wszystkich dotychczasowych
edycjach. Nasz urzàd czterokrotnie zdoby∏ takie nagro-

dy, dlatego mo˝emy wystartowaç ja-
ko „mistrzowie” – mówi Joanna Wi-
Êniewska-Martynowicz, pe∏nomoc-
nik wojewody ds. systemu zarzàdza-
nia jakoÊcià. 

W 2001 roku, w pierwszej edycji
konkursu, Âwi´tokrzyski Urzàd Wo-
jewódzki zdoby∏ g∏ównà nagrod´,
a tym samym tytu∏ „Najbardziej
Przyjaznego Urz´du Administracji
Rzàdowej”. W nast´pnym roku po-
wtórzy∏ sukces, otrzymujàc wyró˝nienie. – Rok 2004 r.
przyniós∏ nam nagrod´ specjalnà „Za utrzymywanie wy-
sokich standardów obs∏ugi klientów”. PotwierdziliÊmy
tym samym wysoki poziom Êwiadczonych us∏ug i ciàg∏à
gotowoÊç doskonalenia w tym zakresie. W ubieg∏ym ro-
ku otrzymaliÊmy g∏ównà nagrod´ w pierwszej edycji
konkursu na „Najbardziej Nowoczesny Urzàd Admini-
stracji Rzàdowej” w kategorii „Komputer i Internet na-
rz´dziem pracy i dialogu” – wylicza Joanna WiÊniewska-
-Martynowicz. 

Ka˝dy z urz´dów bioràcych udzia∏ w konkursie musi
poddaç si´ procedurze sprawdzajàcej. Po formalnej we-
ryfikacji zg∏oszeƒ, urz´dy odwiedzajà audytorzy, którzy
w praktyce sprawdzà spe∏nienie przyj´tych wymogów.
Og∏oszenie wyników nastàpi w listopadzie podczas
Âwi´ta S∏u˝by Cywilnej.

Na fotografii g∏ówna nagroda w konkursie na „Naj-
bardziej przyjazny urzàd”.

● ● ●

PIENIÑDZE NA POMOC SPO¸ECZNÑ

530 tys. z∏ otrzyma∏ Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki
w ramach rzàdowego programu opieki nad dzieckiem
i rodzinà.

Pozyskane Êrodki trafià do rodzin zast´pczych. Dzi´-
ki nim b´dzie mo˝na przeprowadziç niezb´dne szkole-
nia kandydatów na przysz∏ych rodziców zast´pczych.
Pieniàdze zostanà równie˝ przeznaczone na programy
profilaktyczne w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej i Êwie-
tlicach oraz na przekszta∏cenia w placówkach opiekuƒ-
czo-wychowawczych. – Dzi´ki tym funduszom niektó-
re placówki jeszcze w tym roku b´dà mog∏y zakoƒczyç
proces osiàgania wymaganych standardów – zapowiada
Renata Segieciƒska, zast´pca dyrektora wydzia∏u poli-
tyki spo∏ecznej ÂUW. Za pozyskane pieniàdze zostanie
równie˝ utworzona niewielka, wielofunkcyjna placów-
ka opiekuƒczo-wychowawcza w powiecie koneckim.
Powstanie tak˝e kilka tzw. mieszkaƒ usamodzielnienia
oraz chronionych dla wychowanków opuszczajàcych
placówki.
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Z Unià na Ty

SZANSA
DLA M¸ODYCH
Praktyka, nowe doÊwiadczenia, nauka j´zyków
obcych to tylko niektóre mo˝liwoÊci jakie dajà
m∏odym unijne programy edukacyjne.
W naszym województwie korzysta z nich
coraz wi´cej uczniów.

Polska korzysta z dofinansowania projektów w ramach
europejskich programów edukacyjnych od 1998 roku.
Obecnie 43 szko∏y z województwa Êwi´tokrzyskiego b´dà
realizowaç projekty z programu „Socrates” i „Leonardo da
Vinci”. Du˝ym zainteresowaniem cieszy si´ tak˝e wymia-
na mi´dzynarodowa i wolontariat, organizowane w ra-
mach programu „M∏odzie˝”. – Dzi´ki takim projektom
m∏odzi ludzie majà okazj´ zdobyç ciekawe doÊwiadcze-
nie, nauczyç si´ j´zyków obcych oraz zdobyç wiedz´, któ-
rà potem mogà wykorzystaç w pracy zawodowej – pod-
kreÊla S∏awomir Pastuszka, zast´pca dyrektora Biura Za-
rzàdzania Funduszami Europejskimi Âwi´tokrzyskiego
Urz´du Wojewódzkiego w Kielcach.
Z szeregu licznych projektów realizowanych w naszym
regionie na szczególnà uwag´ zas∏ugujà trzy. Gimnazjum
nr 7 w Kielcach realizuje projekt „A day in your life”. Ma
on na celu porównanie mi´dzy partnerami z Polski, An-
glii, Holandii i Turcji informacji dotyczàcych ˝ycia co-
dziennego, tradycji i historii krajów, z których pochodzà
szko∏y partnerskie. – Uczniowie i nauczyciele kontaktujà
si´ z partnerami drogà elektronicznà oraz budujà wspól-
nà stron´ internetowà. Ich zadaniem jest równie˝ organi-
zowanie wymiany uczniów pomi´dzy partnerskimi szko-
∏ami – wylicza dyrektor Pastuszka.
Z kolei w ramach programu Socrates Comenius realizo-
wany by∏ projekt „Ekologiczna utylizacja odpadów i pro-
jektowanie”. Uczestniczyli w nim uczniowie z Liceum
im. J. S∏owackiego w Kielcach i szko∏y z Nimes we Fran-
cji. M∏odzi ludzie mieli okazj´ zapoznaç si´ z problema-
tykà dotyczàcà ekologii, a zw∏aszcza metodami segrega-
cji i utylizacji odpadów. Partnerzy kontaktowali si´ ze so-
bà w j´zyku angielskim, natomiast na zaj´ciach pozalek-
cyjnych uczyli si´ nawzajem ojczystych j´zyków. 
G∏ównym celem kolejnego programu „Leonardo da Vinci”
by∏a poprawa umiej´tnoÊci i kompetencji zawodowych
przysz∏ych pracowników. W ramach tego projektu zosta∏y
zorganizowane praktyki zagraniczne dla uczniów Zespo∏u
Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. Mieli oni okazj´
pracowaç w wielu firmach w Hiszpanii i Niemczech. – Ta-
kie przygotowanie z pewnoÊcià zwi´kszy ich szanse na
krajowym rynku pracy – kwituje Pastuszka.
Poprzez realizacj´ programów Unia Europejska dà˝y do
wyrównania szans oÊwiatowych wszystkich mieszkaƒ-
ców Zjednoczonej Europy.
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ABC ROLNIKA
ZASI¸KI DLA ROLNIKÓW

Do 15 paêdziernika Êwi´tokrzyscy rolnicy mogà sk∏adaç
wnioski o jednorazowy zasi∏ek celowy na z∏agodzenie
skutków suszy (nale˝y je sk∏adaç w oÊrodkach pomocy
spo∏ecznej). 

Rodzina rolnicza prowadzàca gospodarstwo rolne
o powierzchni do 5 hektarów u˝ytków rolnych otrzyma
500 z∏. JeÊli powierzchnia gospodarstwa przekracza 5 hek-
tarów u˝ytków rolnych wówczas zasi∏ek wyniesie jednora-
zowo 1000 z∏. Ponadto, je˝eli szkody w u˝ytkach zielo-
nych gospodarstwa spowodowane suszà wynoszà powy˝ej
30 proc. a gospodarstwo prowadzi hodowl´ byd∏a, owiec,
kóz lub koniowatych, pomoc dla takiej rodziny zostanie
zwi´kszona o ekwiwalent 1 tony pszenicy, czyli o 392 z∏. 

WysokoÊç szkód b´dzie ustala∏ kierownik oÊrodka po-
mocy spo∏ecznej, na podstawie protoko∏ów oszacowania
szkód, sporzàdzanych przez komisje powo∏ane przez wo-
jewod´. Pomoc b´dzie przys∏ugiwa∏a rodzinom, w któ-
rych co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników.

KAMPANIA INFORMACYJNA

Âwi´tokrzyski oddzia∏ Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa prowadzi kampani´ informacyjnà
dotyczàcà form wspierania rolnictwa. Ma ona na celu
przybli˝enie potencjalnym beneficjentom dzia∏aƒ, które
zosta∏y obj´te projektem „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013”. Zwraca równie˝ uwag´
na mo˝liwoÊç kontynuowania dzia∏aƒ inwestycyjnych
rozpocz´tych w ramach poprzednich programów. –
W ka˝dym powiecie województwa Êwi´tokrzyskiego or-
ganizujemy spotkania, podczas których pracownicy
ARiMR przekazujà wiedz´ z zakresu pozyskiwania fun-
duszy dla rolnictwa – poinformowa∏a Iwona Jakubow-
ska, dyrektor ARiMR w Kielcach. Przyznaje, ˝e spotka-
nia cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem rolników. –
Wychodzàc naprzeciw ich oczekiwaniom ju˝ teraz prze-
kazujemy informacje o programach, które zacznà obo-
wiàzywaç w przysz∏ym roku. To wa˝ne, ˝eby rolnicy
mieli czas na przygotowanie si´ do pozyskania tych pie-
ni´dzy – mówi dyrektor Jakubowska

W „Programie” najwa˝niejszymi dzia∏aniami b´dà te,
które s∏u˝à poprawie efektywnoÊci i dochodowoÊci go-
spodarstw rolnych. Agencja wybra∏a ju˝ wst´pny zestaw
dzia∏aƒ. Sà to m.in. „U∏atwianie startu m∏odym rolni-
kom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ró˝nico-
wanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej”, „Grupy
producentów rolnych” oraz „Renty strukturalne”.

Wi´cej na temat programu oraz terminów spotkaƒ in-
formacyjnych mo˝na dowiedzieç si´ w Oddziale Regio-
nalnym ARiMR lub najbli˝szym Biurze Powiatowym
Agencji.



„Moje prawa-dziecko w Unii Europejskiej”- pod takim
has∏em 20 paêdziernika og∏oszony zostanie konkurs pla-
styczny dla gimnazjalistów organizowany przez wojewod´
Êwi´tokrzyskiego.

Celem konkursu jest zach´cenie m∏odych ludzi do zain-
teresowania si´ tematykà Unii Europejskiej i zapoznanie
m∏odzie˝y z prawami, jakie jej przys∏ugujà jako cz∏onkom
Wspólnoty. W konkursie b´dà mogli wziàç udzia∏ ucznio-
wie szkó∏ gimnazjalnych województwa Êwi´tokrzyskiego,
a prace b´dà mia∏y form´ plakatu. Wykonawcy najlep-
szych prac otrzymajà nagrody.

Prace nale˝y sk∏adaç osobiÊcie, przysy∏aç pocztà lub
przesy∏kà kurierskà (na koszt wysy∏ajàcego) do 15 listopa-

da 2006 roku na adres: Anna ˚mudziƒska-Salwa, Âwi´to-
krzyski Urzàd Wojewódzki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-
516 Kielce z dopiskiem „Moje prawa – dziecko w Unii
Europejskiej”

Rozdanie nagród nastàpi 20 listopada 2006 roku,
w rocznic´ przyj´cia Konwencji o Prawach Dziecka.
Dzieƒ ten og∏oszony jest Europejskim Dniem Praw
Dziecka.

Partnerem konkursu jest Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Kielcach. Szczegó∏owy
regulamin konkursu dost´pny jest na stronie
internetowej Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego
www.kielce.uw.gov.pl.

Wychowanie w szkole, nauka zarzàdzania w∏asnà karierà,
przywrócenie uczniom nauczyciela – kompetentna kadra
i skuteczne zarzàdzanie oraz informatyka w szkole to
g∏ówne kierunki dzia∏aƒ, które zawar∏ w czterech podsta-
wowych obszarach Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty Janusz
Skibiƒski. Przedstawi∏ równie˝ koncepcj´ pracy szkó∏, pla-
cówek oÊwiatowych oraz nadzoru pedagogicznego. 

– Celem tych dzia∏aƒ b´dzie podniesienie jakoÊci kszta∏-
cenia i wychowania w województwie Êwi´tokrzyskim, po-
niewa˝ wyzwaniem dla edukacji jest dobre przygotowanie
m∏odego pokolenia do zmian zwiàzanych z post´pem na-
ukowo-technicznym. Mo˝liwe jest to poprzez zdobycie
umiej´tnoÊci zarzàdzania w∏asnà karierà, dobrà znajomo-
Êcià j´zyków obcych, przedsi´biorczoÊcià i kreatywnoÊcià
– informuje kurator oÊwiaty. Niezb´dne jest tworzenie cy-
klu dzia∏aƒ wychowawczych, w których g∏ównà rol´ b´dà
wype∏niali rodzice stale wspierani przez szko∏´, spo∏ecz-
noÊç lokalnà, Êrodki masowego przekazu, organizacje
m∏odzie˝owe oraz animatorów ˝ycia kulturalnego. Szcze-
gólnà rol´ do spe∏nienia ma szko∏a w obszarze przygoto-
wania ucznia do zarzàdzania w∏asnà karierà zawodowà. 

– Zmiany zachodzàce na rynku pracy rodzà potrzeb´
cz´stego przekwalifikowania si´, zdobywania coraz wy˝-
szych, gruntowniejszych kwalifikacji pracowniczych.
Nieodzowna zatem staje si´ pomoc m∏odemu cz∏owieko-

wi w wyborze odpowiedniej szko∏y, zawodu, przedmio-
tu maturalnego, a nawet kierunku studiów – mówi kura-
tor Janusz Skibiƒski. Zadania te wype∏niaç b´dà dorad-
cy zawodowi zatrudniani w gimnazjach i szko∏ach pona-
gimnazjalnych. Dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy
stanowià fundament systemu polskiej oÊwiaty i sà naj-
wa˝niejszym czynnikiem decydujàcym o jakoÊci eduka-
cji, jej efektywnoÊci. Wspó∏czesna szko∏a wymaga wi´c
od nich jednoczesnego wype∏niania wielu ról, m.in.
przewodnika, mened˝era, diagnosty i kreatora, a nie po-
Êrednika w przekazie gotowej wiedzy. 

– Planujemy powo∏anie na szczeblu powiatów zespo-
∏ów doradców wspierajàcych nauczycieli w promowa-
niu dobrego i skutecznego nauczania – mówi kurator.
Jego zdaniem, podniesienie rangi znaczenia nadzoru
pedagogicznego poprawi funkcjonowanie szkó∏ i pla-
cówek poprzez sta∏y kontakt wizytatora z nadzorowa-
nà szko∏à. Pozwoli to na systematyczny monitoring re-
alizacji zadaƒ statutowych szko∏y, prowadzenie syste-
matycznych obserwacji hospitacji, planowe ocenianie
pracy nauczyciela i dyrektora, aktywizowanie rady ro-
dziców do pracy na rzecz szko∏y i placówki, prowadze-
nie zaj´ç pozalekcyjnych eliminujàcych m.in. p∏atne
korepetycje – podkreÊla kurator. 

Strategie te sà ju˝ powoli wdra˝ane w szko∏ach. 

Co nowego w oÊwiacie

STRATEGIE KURATORA
„Wykszta∏cenie stanowi najlepsze zabezpieczenie na staroÊç”

Arystoteles

Konkurs wojewody

„MOJE PRAWA – DZIECKO W UNII
EUROPEJSKIEJ”
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Poznaj Êwi´tokrzyskie zakàtki

KOPRZYWNICA 
Pierwsze dane êród∏owe mówià o Koprzywnicy jako
o osadzie targowej. Poczàtki miejscowoÊci zwiàzane sà
z przybyciem cystersów i za∏o˝eniem klasztoru, co wy-
raênie zacià˝y∏o nad jej dalszymi dziejami. Fundatorem
klasztoru by∏, za zgodà i poparciem Kazimierza Sprawie-
dliwego, komes Miko∏aj, protoplasta rodu Bogoriów.
Cystersi przybyli tu z francuskiego konwentu Morimond
– decyzja o za∏o˝eniu koprzywnickiego opactwa zapad∏a
w 1185 roku. Rozpocz´∏a si´ budowa klasztoru i istnie-
jàcego do dziÊ koÊcio∏a klasztornego. Powsta∏o nowe
opactwo, a Koprzywnica sta∏a si´ jego w∏asnoÊcià na naj-
bli˝sze 600 lat. Legat papieski przywióz∏ relikwie Êw.
Floriana i koprzywnicki koÊció∏ zosta∏, obok Wawelu
i kolegiaty na Kle-
parzu, kolejnym
miejscem kultu te-
go Êwi´tego. Cz´Êç
za∏o˝enia klasztor-
nego musia∏a byç
gotowa ju˝ w 1207
roku, gdy˝ w∏aÊnie
wtedy biskup kra-
kowski Pe∏ka kon-
sekrowa∏ budynki
klasztorne.

Osada przetrwa-
∏a dwa najazdy ta-
tarskie, w 1241
i 1259 r. Wkrótce potem, w 1268 r., Koprzywnica otrzy-
ma∏a prawa miejskie. Miasto, lokowane na prawie nie-
mieckim przez ksi´cia Leszka Czarnego, dzi´ki po∏o˝eniu
na szlaku handlowym rozwija∏o si´ doskonale, kwit∏o rze-
mios∏o i handel. 

W XVII wieku Koprzywnica ucierpia∏a w wyniku po-
topu szwedzkiego. Po likwidacji opactwa Cystersów
w 1820 roku podupad∏a i wkrótce, w 1869 roku,
utraci∏a prawa miejskie.

Obecnie Koprzywnica, po∏o˝ona na trasie Europej-
skiego Szlaku Cystersów, jest atrakcjà turystycznà. Naj-
cenniejszym jej zabytkiem jest dawny zespó∏ klasztorny
Cystersów: koÊció∏ p.w. NajÊwi´tszej Marii Panny i Âw.
Floriana wraz z przylegajàcym doƒ póênoromaƒskim
skrzyd∏em wschodnim klasztoru, w którym zachowa∏ si´
pi´kny kapitularz z prze∏omu XII i XIII wieku.

Przebudowany w okresie baroku koÊció∏ wyró˝nia si´
romaƒskim detalem architektonicznym. W wystroju
i wyposa˝eniu Êwiàtyni spotykamy zabytki ró˝nych sty-
lów: gotyckie, renesansowe i barokowe. 

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje póênoromaƒski klasz-
torny kapitularz (na fotografii) z krzy˝owo-˝ebrowym
sklepieniem wspartym na dwóch kolumnach. Ekspono-
wana jest tu zabytkowa kamieniarka i rzeêba sakralna.

Crossrock

„ÂWI¢TOKRZYSKIE
JAKIE CUDNE”

CROSSROCK – grupa rockowa powsta∏a jesienià 1994
roku we W∏oszczowie. Za∏o˝ycielami byli: gitarzysta, wo-
kalista i kompozytor Artur Fràczek, gitarzysta i wokalista
Piotr Miku∏a, grali równie˝ basista Robert Fidera i perku-
sista Rafa∏ Dudkiewicz. 
W lecie 1995 roku nagrali mocno brzmiàcà kompozycj´
Artura Fràczka „Nienasycona Mi∏oÊç” oraz prawie politycz-
ny song „Egipt” traktujàcy o polskiej, smutnej rzeczywisto-
Êci i rozpocz´li wspó∏prac´ z autorem tekstów Tomaszem
Kordeuszem. Zmieni∏ si´ sk∏ad zespo∏u, w którym znaleêli
si´: gitarzysta i wokalista Dariusz Górski, klawiszowiec Ja-
cek Górski oraz perkusista Janusz Wawszczak. Jesienià
1997 roku grupa nagrywa kolejne kompozycje Artura do
tekstów Tomka – sztandarowy utwór bossanova z hardroc-
kowym refrenem pt. „Niepodlane kwiaty” oraz ballad´ roc-
kowà „Dziwne sytuacje”. W 1998 roku na zaproszenie
Agencji Kuman-Art grajà kilkanaÊcie koncertów, mi´dzy
innymi na warszawskiej Agrycoli gdzie jak mówià z uÊmie-
chem, dwudziestotysi´czny t∏um skandowa∏: Crossrock,
Crossrock... W tym czasie na gitarze basowej gra∏ Micha∏
Koz∏owski. Wyst´pujàc na wielkich plenerowych impre-
zach, nie stronili od grania w klubach i najs∏ynniejszym
z nich warszawskim Riviera Remont. W 1999 roku do ze-
spo∏u wraca basista Robert Fidera, a latem nagrywajà
kompozycje Artura z tekstami Tomka „To samo, co wczo-
raj” oraz pi´knà rockowà ballad´ „Bo warto jest ˝yç”. Mi-
∏o wspominajà dwa recitale zagrane w presti˝owym studiu
imienia Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce, grajà du˝o
bo jak twierdzà „najwa˝niejsze sà koncerty na ˝ywo”.
W rodzinnej W∏oszczowie, z okazji dziesi´ciolecia zespo∏u,
muzycy wystàpili z efektownym mistrzowskim i porywajà-
cym koncertem, który na d∏ugo pozostanie w pami´ç fa-
nom i sympatykom grupy Crossrock. Wspiera∏ ich gitarzy-
sta i wokalista Tomasz Fràczek (syn lidera).
Obecnie grajà w sk∏adzie: Artur FRÑCZEK (gitara, wokal,
kompozycje), Dariusz GÓRSKI (gitara, wokal), Jacek
GÓRSKI (instrumenty klawiszowe), Robert FIDERA (gita-
ra basowa), Janusz WAWSZCZAK (perkusja). 

Tekst: St. Marek Fija∏kowski 
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Zgani∏a mnie Pani Rzecznik za poprzednià recenzj´. ˚e
„Historia czasu” to mo˝e ciekawa, a momentami fascy-
nujàca rzecz – ale kto to czyta?! Sami Paƒstwo rozumie-
cie, ˝e obok takiego dictum przejÊç oboj´tnie nie sposób.
Znaleêç zatem musia∏em lektur´ z innej pó∏ki. Z pomo-
cà przyszed∏ kultowy cytat i wakacyjny wyjazd moich có-
rek. On˝e cytat, tu podany w adekwatnie zmienionej
formie: „lubi´ czytaç ksià˝ki ju˝ raz przeczytane”, nasu-
nà∏ mi si´ na myÊl, gdy s∏ucha∏em wspomnieƒ Kasi i Oli
o ich ˝eglarskich przygodach, obozowym ˝yciu, sympa-
tiach... Trop coraz wyraêniej prowadzi∏ do opowieÊci
marynistycznej. Po przeprowadzeniu inspekcji domowej
biblioteki wybór pad∏ na „Szamana morskiego” Karola
Olgierda Borchardta. 

Ta pe∏na humoru opowieÊç o kapitanie Eustazym Bor-
kowskim, jednej ze s∏aw polskiej marynarki, z pewnoÊcià
zainteresuje nawet tych Czytelników, którzy wczeÊniej
nie si´gali po marynistycznà literatur´. Jest to tak˝e hi-
storia polskich transatlantyków oraz barwny obraz ˝ycia
na morzu. „Szaman morski” to przydomek nadany przez
autora kapitanowi Eustazemu. A dlaczego „szaman”? –
tego dowiemy si´ ju˝ po przeczytaniu pierwszych kart tej
zacnej ksià˝ki. 

Eustazy Borkowski to postaç owiana legendà, którà po
cz´Êci stworzy∏ sam, a po cz´Êci jego marynarze. Kapitan-
-poliglota, który z niejednego pieca chleb jad∏ (swego cza-
su tak˝e „kapitan” paryskiej taksówki), prawie wszystkich

swych goÊci wita∏ na pok∏adzie w ich ojczystym j´zyku
i bawi∏ niesamowitymi, fantastycznymi wr´cz opowieÊcia-
mi. Morski szaman i s∏awny zaklinacz fal. Tu a˝ prosi si´
anegdota o jego „darze zaklinania”, którym w zachwyt –
jako kapitan „KoÊciuszki” – wprowadza∏ swe pasa˝erki.
Z pe∏nà estymà potrafi∏ przeprowadziç panie przez zale-
wany falami pok∏ad okr´tu w ten sposób, ˝e nie dosi´ga-

∏a je ani jedna kropla wody. Wy-
mawia∏ przy tym po trzykroç g∏o-
Êno swe s∏ynne „zakl´cie”: „Ci-
cho Matka Morze!” – po to, by
obliczyç moment, w którym
trzeba by∏o wyruszyç do obrane-
go punktu przy maszcie. Ale
o tym wiedzieli tylko wtajemni-
czeni...

„Pod wzgl´dem fantazjowania
kapitan Eustazy przypomina∏ mi

Zag∏ob´ z Trylogii Sienkiewicza” – pisze Borchardt. „Za-
g∏oba nigdy nie u˝ywa∏ si∏ wy˝szych, natomiast szafowa∏
nimi kapitan Eustazy, nie liczàc si´ z nikim i z niczym”. 

„Szaman morski” to ksià˝ka, która z pewnoÊcià nie
zawiedzie Paƒstwa oczekiwaƒ. Zatem – parafrazujàc ulu-
bione powiedzonko kapitana – KochAAAni, zach´cam
do lektury!

Grzegorz BanaÊ
Wojewoda Âwi´tokrzyski

„Szaman morski”

WARTO PRZECZYTAå

Kolegiata Âw. Micha∏a jest miejscem dla
Ostrowca Âwi´tokrzyskiego charakterystycz-
nym i fotografowanym wiele razy. Zawsze
jednak mo˝e zdarzyç si´ chwila, ˝e chce si´
chwyciç za aparat, aby uchwyciç wyjàtkowe
Êwiat∏o czy barwy. Tak by∏o przy tym zdj´ciu.
By∏ styczniowy mroêny zmierzch. Zachodzàce
s∏oƒce i wyjàtkowo rzeÊkie powietrze da∏o
niezwyk∏y uk∏ad barw na zimowym niebie.
Kolegiata na jego tle wyglàda∏a wspaniale.
Nie mia∏em ze sobà aparatu, ale oceni∏em, ˝e
ta chwila mo˝e jeszcze potrwaç oko∏o 20 mi-
nut. Zdecydowa∏em, ˝e zdà˝´ pojechaç i wró-
ciç z aparatem. To zdj´cie to efekt spe∏nienia
tej myÊli. Czy by∏o warto? MyÊl´, ˝e tak, ale
oceƒcie Paƒstwo sami.

Lech Janiszewski
Wicewojewoda Âwi´tokrzyski

Kolegiata Âw. Micha∏a

MOJE WYPRAWY Z OBIEKTYWEM
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Akcja wojewody
„Potrzebuj´ rodziców od zaraz”
9–15 paêdziernika
Akcja zostanie przeprowadzona z ini-
cjatywy Wojewody Âwi´tokrzyskie-
go. Swoim zasi´giem obejmie obszar
ca∏ego województwa.  
Celem akcji, która wpisuje si´ do ca-
∏orocznej kampanii prowadzonej
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo∏ecznej, jest zdobycie kandyda-
tów do prowadzenia zast´pczych
form wychowania rodzinnego, ta-
kich jak rodziny zast´pcze czy ro-
dzinne domy dziecka. 
9 paêdziernika o godz. 12 zaplano-
wano uliczny happening na kielec-
kim deptaku z udzia∏em wojewody
oraz przedstawicieli Katolickiego
OÊrodka Adopcyjno-Opiekuƒczego
oraz Fundacji „Szukam Domu”. Po-
tem, przez ca∏y tydzieƒ b´dà organi-
zowane konferencje w ca∏ym regio-

nie, m.in. w Ostrowcu, Skar˝ysku, Sandomierzu i J´-
drzejowie.

Szkolenie taneczne
salsa, latin jazz, funky jazz, hip-hop
13–15 paêdziernika z Allasanem Watem (USA) i An-
tonio d’Orangio (Meksyk).
Organizator: Âwi´tokrzyski Klub Taƒca Jump.
Zapisy: Hala Widowiskowo-Sportowa
Kielce, ul. ˚ytnia 1/22, tel. 041 345 88 39.

M∏odzie˝owe Zawody Lekkoatletyczne
„Pierwszy Krok”
14 paêdziernika
miejsce: Busko-Zdrój
organizator: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”
ul. Ko∏∏àtaja 4, 25-715 Kielce
informacje: 041 344 23 60

Turniej miast Automobilklubu Kieleckiego
Fina∏ Caruso Kierownicy 2006
15 paêdziernika
miejsce: Starachowice
organizator: Automobilklub Kielecki,
Oddzia∏ w Starachowicach
ul. Szkolna 14, 27-200 Starachowice
informacje: 041 275 46 88
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PRZEPISY
KULINARNE
Grzanki z w´dlinà i ˝ó∏tym serem

8 kromek chleba tostowego • 10 dkg w´dliny (szynka
lub kie∏basa szynkowa) • 15 dkg tartego ˝ó∏tego sera •
2 ∏y˝ki posiekanego szczypiorku • 1 ∏y˝ka posiekanej
s∏odkiej papryki • 4 posiekane oliwki • 2 jajka • sól •
pieprz

Wymieszaç jajka z tartym serem, pokrojonà w´dlinà
i pozosta∏ymi sk∏adnikami. Doprawiç. U∏o˝yç farsz na
chlebie i zapiekaç 10 min. w temp. 180°C.

Go∏àbki z mi´sem i ry˝em

G∏ówka kapusty bia∏ej lub w∏oskiej • 15 dkg ry˝u • 10
dkg cebuli • 20 dkg wieprzowiny lub ciel´ciny • natka
pietruszki lub koperek • t∏uszcz • 4 dkg koncentratu po-
midorowego • 250 ml roso∏u • 150 ml Êmietany • sól
i pieprz

Kapust´ oczyÊciç z uszkodzonych liÊci, wyciàç g∏àb, op∏u-
kaç, zalaç du˝à iloÊcià wrzàcej wody, obgotowaç a˝ liÊcie
zmi´knà. Nast´pnie kapust´ wyjàç, oddzieliç liÊcie, Êciàç
grube nerwy nie uszkadzajàc liÊci. Ry˝ op∏ukaç, zalaç
wrzàcà, osolonà wodà, ugotowaç na pó∏mi´kko, odce-
dziç. Cebul´ obraç, op∏ukaç, pokrajaç w kostk´, usma˝yç.
Mi´so umyç, zemleç, wymieszaç z cebulà, ry˝em i posie-
kanà zieleninà, doprawiç. Na przygotowanych liÊciach
uk∏adaç nadzienie, za∏o˝yç brzegi do Êrodka, zwinàç w ru-
lon, u∏o˝yç w naczyniu wy∏o˝onym liÊçmi kapusty, zalaç
roso∏em, dusiç do mi´kkoÊci pod przykryciem. Pod ko-
niec duszenia wlaç Êmietan´ wymieszanà z koncentratem
pomidorowym i przyprawami. Mi´kkie go∏àbki wyjàç,
u∏o˝yç na pó∏misku, polaç doprawionym sosem.
Uwaga! Zamiast ry˝u mo˝e byç kasza gryczana, per∏owa
lub p´czak.


